
"Þimdi korlar var ama 
biz sadece ateþi görmek istiyoruz."

Jose Marti
Sadece "aþýrýlýklar çaðýnýn" bir simgesi deðil ayný zamanda

gelecek kuþaklara ýþýk tutacak sürekli coðalan bir efsaneydi de
Che Guevara. Modern zamanýn Don Kiþot'u için yel deðirmen-
leri sadece kendi
ülkesinde deðil dünyanýn
her yerindeydi. Yeni
insanýn varoluþ yolu yel
deðirmenleriyle savaþ-
maktan geçiyordu.
Küba'daki zafer çýðlýklarý
tüm dünyayý titretmiþti.
"Ýki, üç daha fazla
Vietnam", daha fazla
Küba olmalýydý. Onun
Afrika'da bir rüyasý vardý,
Bolivya'da kabusa
dönüþecek ...
Devrim ateþi Bolivya daðlarýnda yakýlacaktý bu sefer.  "Uygun

koþullarýn tümünün bir araya gelmesini beklemenin bir anlamý
yoktur. Yaratmak gerekir bunlarý" diye yazýyordu Bolivya
daðlarýnýn eteklerinde günlüðüne. Hoþ bir iyimselikti bu yerini
bulamayacak olan. 
Che günlük tutma alýþkanlýðýndan Bolivya'da verdikleri gerilla

mücadelesi süresince de vazgeçmedi. Tam 11 ay boyunca
sürekli olarak tutacaðý Bolivya günlüðüne 7 Kasým 1966'da
baþlamýþtý. Gerillanýn dayanýlmasý zor koþullarýnda, gerek doðal
zorluklar gerekse de düþmana karþý verilen mücadele içerisinde
Che bir gün bile aktarmadan notlarýný yazabilmiþtir. "Bolivya
Günlüðü" sýradan bir günlük deðildir. Che Bolivya efsanesinin
hikayesini anlatmýþtýr bu günlükte. Yazýlanlar sadece Che'nin
yaþantýsýndan olaðan parçalar deðildir; insanlýðýn özgürleþmesi
için kahramanca verilen mücadelenin öyküsüdür de ayný
zamanda. Olaðanüstü bir destan deðildir ama destansý bir
gerçekçiliktir günlüðü olaðanüstü kýlan. Cesaretin, kahraman-
lýðýn, fedakarlýðýn, umudun süzgecinden geçmiþtir günlüðün
sayfalarý; açlýða, acýya, korkuya, ihanete bulanmýþtýr kalemin
mürekkebi. 7 Ekim 1966'da kalemin ucu son kez okþadý say-

falarý. 8 Ekim'de geril-
lanýn etrafý kalabalýk bir
düþman birliðince
sarýldý. Sayýca düþman
birliklerinden çok az
olmalarýna raðmen geril-
la birliði son nefeslerine
kadar savaþmaya
devam etti. Che yaralan-
mýþ ve tutsak düþmüþtü.
Higueras köyüne
götürülmüþ ve orada 24

saat boyunca ölümü beklemiþtir.
Celladý odanýn içine girdiðinde sakin bir sesle ona "Hadi kork-

ma ateþ et" der. Cellat dýþarý çýkar, daha sonra elinde makineli
tüfeðiyle tekrar içeriye girer ve bir devrimci ölümsüzleþir.

"Ölüm nereden ve nasýl gelirse gelsin... Savaþ slogan-
larýmýz kulaktan kulaða yayýlacaksa ve silahlarýmýz elden
ele geçecekse ve baþkalarý mitralyöz sesleriyle, savaþ ve
zafer naralarýyla cenazelerimize aðýt yakacaksa ölüm hoþ
geldi, safa geldi"��
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Kütüp-ha!-ne?

ben okudum, pek hazettim

Hasan Yýkýcý

Yaðmur aralýksýz bütün sabah boyunca yaðdý.
Sonuç olarak 18 saat süren bir yaðmur... Her
þey sýrýlsýklam oldu, nehir iyice yükseldi.
Rosita'ya giden bir yol bulsunlar diye Miguel ve
Braulio ile birlikte Marcos'u gönderdim. 4 kilo-
metrelik bir yürüyüþten sonra ikindi üzeri,
Marcos geri döndü. Pampa del Tigre'ye ben-
zeyen çýplak bir tepe gördüðünü söyledi.
Ýnti kendini iyi hissetmiyor. Fazla yemek yedi
herhalde.
Yükseklik 720 metre (anormal hava koþullarý.)

17 Þubat 1967

"Kapkara bir gün. Bütün çalýþmalar açýsýndan karanlýk bir gün.
Yeni hiçbir þey yok, ama akþam üzeri haberleri dinlerken,
gönderdiðimiz adamlarýn gittiði dehlizi düþmanýn ele geçirdiði-
ni öðrendik. Öylesine kesin bilgiler verdiler ki, bu konuda hiç
bir þüpheye yer yok. Bugünkü acayip hava benim astýmý
iyice azdýracak. Her türlü belgelerimizi ve fotoðraflarýmýzý da
ele geçirdiler. Bize indirilen en aðýr darbe bu; birisi konuþmuþ
olmalý. Kim? Bir bilmece." 

14 Aðustos 1967

"Serrano'da çembere aldýklarý 37 gerillanýn
geçmesini engellemek için Ordu, 250 asker
görevlendirdiðini açýkladý. Bizim Acero ile ora
arasýndaki bölgeye sýðýndýðýmýzý bildirdi. Haberde
bir þaþýrtmaca havasý seziliyor.
Yükseklik: 2000 metre."

7 Ekim 1967
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Aktif ideolojik mücadele esastýr. Oysa liberalizm ideolojik mücadeleyi reddeder ve ilkesiz
uzlaþmadan yanadýr. Bu yüzden yozlaþmýþ ve bayaðý bir tarza yol açar. Çeþitli örgütlen-
meler içindeki bazý birimlerde ve bireylerde siyasi soysuzlaþmayý doðurur. 

Liberalizm kendisini çeþitli biçimlerde gösterir:
1- Bir kimse açýkça hata iþlediðinde, barýþ ve dostluk uðruna iþi oluruna býrakmak; eski bir
tanýdýk, bir hemþehri, okul arkadaþý, yakýn bir dost, failin biri, eski bir meslektaþ ya da alt
kademeden eski bir arkadaþtýr diye ilkelere baðlý tartýþmadan kaçýnmak, ya da arayý bozmamak
için meseleye derinliðine girmeyip þöyle bir dokunup geçmek. Bunun sonucunda hem örgüt hem
de hata yapan kiþi zarar görür. Bu, liberalizmin birinci biçimidir.
2- Düþüncelerini örgüte aktif olarak iletmek yerine, özel çevrelerde sorumsuz eleþtirilere gir-
iþmek, kiþilerin yüzlerine karþý hiçbirþey söylemeyip arkalarýndan iþ geliþtirmek ya da toplantýda
birþey söylemeyip sonra da dedikodu yapmak, kolektif hayatýn ilkesine kulak asmayýp kendi
bildiðini okumak. Bu liberalizmin ikinci biçimidir.
3- Kendini þahsen ilgilendirmeyen iþlere kayýtsýz kalmak; yanlýþ olaný pek iyi bildiði halde,
mümkün olduðu kadar az þey söylemek, açýkgöz davranýp kaçak dövüþmek, sadece suçlan-
mamaya bakmak. Bu liberalizmin üçüncü biçimidir.
4- Kararlara uymayýp kendi görüþlerini herþeyin üstünde tutmak, örgütten özel bir ilgi beklemek,
buna karþýlýk örgüt disiplinini tanýmamak dördüncü biçimidir.
5- Birlik, ilerleme ya da çalýþmanýn gerektiði gibi yapýlmasý için hatalý görüþlere karþý tartýþmak
ve mücadeleye giriþmek yerine, kiþisel saldýrýlarda bulunmak, hýr çýkarmak, kiþisel kin gütmek
ya da öç almaya bakmak beþinci biçimidir.
6- Karþý çýkmaksýzýn yanlýþ görüþleri dinlemek ve hatta karþý-devrimci düþünceleri duyup da
bunlarý sanki hiçbirþey olmamýþ gibi sükunetle karþýlamak. Bu liberalizmin altýncý biçimidir.
7- Kitleler arasýnda olup da fikirlerinin savunusunu yapmamak ya da kitle toplantýlarýnda
konuþmamak, kitleler arasýnda araþtýrma ve inceleme yapmak yerine kitleler karþýsýnda
kayýtsýz kalmak, kitlelerin dertleri ile ilgilenmemek, bir devrimci olduðunu unutarak
devrimci olmayan sýradan birisi gibi davranmak. Bu, liberalizmin yedinci biçimidir.
8- Belli bir plan ya da yön olmadan baþtansavma çalýþmak, günü doldurmaya bak-
mak, "gözlerimi kaparým vazifemi yaparým" tavrý takýnmak, çalýþmada savruk, öðren-
mede gevþek olmak. Bu liberalizmin sekizinci biçimidir.
9- Kendisini büyük hizmetlerde bulunmuþ saymak, kýdemli olmakla böbürlenmek,
büyük görevler için yetersiz olduðu halde küçük görevlere
dudak bükmek. Bu liberalizmin dokuzuncu biçimidir.
10- Hatalarýnýn farkýnda olmak ama onlarý düzeltmek yolun-
da hiçbir çaba göstermemek, kendine karþý liberal bir tavýr
takýnmak. Bu liberalizmin onuncu biçimidir.

Liberalizm devrimci bir topluluða son derece zararlýdýr.
Birliði kemiren, dayanýþmayý zayýflatan, kayýtsýzlýða yol
açan ve ayrýlýk yaratan yýkýcý birþeydir. Liberalizm, küçük
burjuva bencilliðinden kaynaklanan kiþisel çýkarlarý bir-
inci plana alýr, devrimci çýkarlarý ikinci plana iter ve
örgütsel liberalizme neden olur.��

LLLLiiiibbbbeeeerrrraaaallll Tavýrlara Karþý
Mücadele Edelim
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Tüm canlýlarda yuvarlanan ve zýplayan
þeylerle oynamak; hiç olmazsa onlara
dokunmak, vazgeçilmez bir içgüdüdür. Bir
yumakla tatlý bir coþku içinde oynayan bir
kedi; zýplayýp giden bir topun peþinden,
onu kapmak için çýlgýnca koþan bir köpek
bunun en güzel örnekleridir.
Ýnsanlar da bugün adýna kýsaca "top"

dediðimiz yuvarlak cisimlerle oynamaya
karþý büyük bir meyil göstermiþtir. Bu eðil-
imin insanlýkla yaþýt olduðu dahi söylenir.
Afrika'nýn balta girmemiþ ormanlarýnda
yaþayan en ilkel kabilelerde insan
kurukafalarýný ayakla tekmelemek
suretiyle bir garip oyun oynandýðýna dahi
rastlanmýþtýr. Futbolun da bu içgüdüyle
doðmuþ olduðu muhakkaktýr. 
Mýsýr'da Merruka mezarlarýndaki duvar

resimlerinde çeþitli sporcu figürlerinin yaný
sýra ayakla top oynayan insan þekillerine
de rastlanmaktadýr. Hatta Mýsýn'ýn kurak
iklimi, bu toplardan bir kýsmýnýn günümüze
kadar ulaþmasýný saðlamýþtýr. Kahire,
Berlin ve Londra müzelerinde örnekleri
bulunan bu toplarýn 7.5 cm çapýnda, deri-
den veya sýk dokunmuþ  ketenden
yapýlmýþ ve zikzak dikiþlerle dikilmiþ, içleri
kepek ve yosun kurusu gibi maddelerle
doldurulmuþ olduðu görülmektedir. Bunlar,
yaklaþýk 2500 yýl önceden kalmadýr.
Ayrýca milattan 2500 yýl önce Çin'de
imparator Huang-ti'nin, askerlerine, yere
dikilmiþ iki mýzrak arasýndan, bir topu
ayakla tekmelemek suretiyle geçirmeye
çalýþarak çeviklik talimleri yaptýrdýðý eski
Çin kaynaklarýnda belirtilmektedir.
Modern futbolun ne zaman, nerede doð-

duðu hakkýnda çeþitli iddialar ileri sürülür.
Milattan sonra Roma'da özellikle askerler
arasýnda oynanan "Harpatsum"un
bugünkü modern futbolun esasýný teþkil
ettiði ve Romalýlarýn bu oyunu Elenlerin
"Episkyres" adlý oyunlarýndan esin-
lenerek ortaya çýkardýklarý söylenir.
Ancak "Harpatsum" kelimesinin
eski Helencede "el topu"anlamýna
geldiði ve bundan da bu oyunun
hem elle, hem de ayakla oynanan
bir oyun olabileceði düþünülür.
Pilla, Follis veya Pagonica adý ver-
ilen, içi hava veya kuþtüyü ile
doldurulmuþ toplarla oynanan bu
oyunun sayý bakýmýndan eþit iki
takým arasýnda oynandýðý; amacýn
bu topu, karþý takýmýn oyuncularý
tarafýndan savunulan sahaya
geçirilmesi olduðu bilinmektedir.
Bu oyunda iki takýmýn da amacý,
önce topu kapmak, sonra da el ve
ayak vuruþlarýyla bunu rakip
takýmýn savunduðu alana sokmak-

týr. Bu amaca ulaþa-
bilmek için iki tarafýn da
en sert hareketlerden
dahi kaçýnmadýklarý
anlaþýlmaktadýr. Bu
d u r u m d a
"Harpatsum"un fut-
boldan çok Rugby
(Amerikan Futbolu) ile
bir benzerliði olabile-
ceði düþünülür.
Ortaçað' da Romalý

askerler ve Fransýzlar
tarafýndan oynanan "Le
Soule"ün de futbolla
büyük benzerlikler arz
ettiði bilinir. Futbolun
Ýngiltere'de ortaya çýkýþý
da ayrý bir tartýþma
konusudur. Fransýzlar,
futbolun Normanlar
tarafýndan Ýngiltere'ye götürülen "Le
Soule"den türetildiði görüþündedirler.
Ýtalyanlar ise Ýtalya'dan gitmiþ olduðunu
ileri sürerler.
Kaynaðý nerede olursa olsun;

Ýngiltere'de 12. yüzyýldan beri futbolun
oynanmakta olduðu bir gerçektir. Ýngilizler
bu oyunu çok sevmiþler ve bunun doðal
sonucu olarak futbol Ýngiltere adalarýnda
çok hýzlý bir yayýlma göstermiþtir. Ancak
futbol giderek köyler ve kasabalar arasýn-
da büyük bir rekabetten doðan çatýþ-
malara neden olmaya ve bir iç savaþ
haline dönüþme tehlikesi dahi arz etmeye
baþlayýnca, Kral 2. Edward yayýnladýðý bir
fermanla Ýngiltere'de futbolu yasaklamak
zorunda kalmýþtýr. Fermanda þunlar yazýy-
ordu;  
"Büyük bir topla þehir içinde gürültüler

yapýldýðý, Tanrý korusun bir çok kaza ve
hasara sebebiyet vereceði anlaþýlmýþtýr.
Tanrý ve kral adýna, þehir ve kasaba içinde
top oynanmasýný yasaklýyorum.
Emirlerimizin aksine hareket ederek top

oynayanlar en þiddetli
cezalara çarptýrýlacak-
týr" (13 Nisan 1314)
Kral 2. Edward'ýn bu

fermanýyla futbol,
Ýngiltere'de adeta lan-
etlenmiþ ve futbol
oynayanlara kötü gözle
bakýlmaya baþlanmýþtýr.
Ancak futbol zaman

zaman böyle lanetlen-
mesine raðmen yine de
Ýngilizlerin gönlündeki
müstesna yerini hiçbir
zaman kaybetmemiþtir.
Nitekim halkýn futbola
böylesine büyük  bir
tutkuyla baðlanmasý
karþýsýnda futbolu
yasaklayan ferman dahi
kaldýrýlmýþ ve top oyunu

gittikçe artan bir hýzla Ýngiltere adalarýnda
yayýlmaya devam etmiþtir.

MODERN FUTBOLUN DOÐUÞU
2. Charles'ýn Ýtalya'da  görüp beðendiði

ve kendi ülkesine götürdüðü "Giuocco del
Calcio", belirli kurallarý olan ve günümüz
futboluna çok benzeyen bir oyundur. Ýki
eþit parçaya ayrýlmýþ geniþ bir alanda ve
27'þer kiþilik takýmlar arasýnda oynana
Calcio oyununda amaç, ayakla vurularak
götürülen topun, rakibin kalesine sokul-
masýdýr. Bu oyun, günümüzde halen daha
büyük þölenler halinde ve o devrin giyisi-
lerine bürünmüþ gençler arasýnda
Siena'nýn tarihi taþ meydanlarýnda yýlda
bir kez oynanmaktadýr.
Futbol, bugünkü haline en yakýn þeklini,

17.yy'da Ýngiltere'de almýþtýr. Bunda,
Ýtalyanlardan alýnan Calcio'nun da önemli
etkisinin olduðu söylenebilir. 
Ýlk futbol federasyonu Ýngiltere'de

1863'te kolej mezunu öðrenciler tarafýn-
dan kuruldu. Bu birliðe FA yani Football

Association (Futbol Birliði) adýný
verdiler. Bu isim günümüzde de
aynen kullanýlmaktadýr. Ayni birlik
futbol oyununun kurallarýný da
belirlemiþtir. 1881'de ise Ýngiltere
Futbol Ligi kuruldu.
1904 yýlýnda artýk futbol oldukça

yaygýn hale gelmiþtir. Ayni yýl
Uluslararasý Futbol Federasyonu
(FÝFA) kurulur. Futbol ilk defa, gayri
resmi de olsa, 1900
Olimpiyatlarý'nda yer alýr. Ýlk dünya
kupasý ise 1930'da Montevideo'da
yapýlýr ve Uruguay birinci olur.��

Kaynakça:
www.geocities.com/omkkl/fut-

bol.htm
www.turkfutbolu.net/tarihce.htm

FFFFUUUUTTTTBBBBOOOOLLLLUUUUNNNN  TTTTAAAARRRRÝÝÝÝHHHHÇÇÇÇEEEESSSS ÝÝÝÝ
Mehmet Adaman
adamanmehmet@yahoo.com

Fotoðrafta 1912 Yaz Olimpiyatlarý’na katýlan
Ýtalya takýmý görülüyor
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3 Aralýk 2007 Pazartesi
Ýþçi Sýnýfý Cennete Gider / 
La classe operaia va in paradiso
Lulu çalýþkan bir iþçidir ve bu nedenle
patronlarý tarafýndan sevilmektedir ama
kendi iþçi arkadaþlarý ondan nefret
etmektedir. Sendika, patronlara karþý bir
mücadele baþlatmaya karar verir. 1971
yapýmý, 111dk, Yönetmen: Elio Petri,
Ýtalyanca Sözlü, Türkçe Altyazýlý, 1972
Cannes Film Festivali Altýn Palmiye ödülü

5 Aralýk 2007 Çarþamba
1. Film: Dünyanýn Dört Bir Yanýndaki Emekçi
Kadýnlar / Transnational Tradeswomen
Belgesel, Tayland, Tayvan, Singapur, Hindistan, Pakistan ve
Japonya'dan þantiye görüntülerinin, yaþamlarý hakkýnda
konuþan kadýn inþaat iþçilerinin hikayeleridir. 2006 yapýmý, 62
dakika, Ýngilizce Sözlü, Türkçe Altyazýlý

2. Film: Gündelikçi
Film, kýrsal kesimden kente göçeden ve hayatlarýný baþkalarýnýn
evlerini temizleyerek kazanmaya çalýþan kadýnlarýn hikâyesini
anlatýyor. 2006 yapýmý, Emel Çelebi, 50 dakika, Türkçe, 2006
Antalya Altýn Portakal Film Festivali En Ýyi Belgesel Ödülü

6 Aralýk 2007 Perþembe
Hiddet / NeueWut
1990'lardan itibaren Batý Avrupa'da sosyal demokrat ya da
"sosyalist" hükümetler daha önceleri neo-liberal politikacýlar
tarafýndan önerilen reformlarý savunmaya baþlamýþlardýr.
Belgesel Almanya'da bu tür politikalara karþý neden çok az
muhalefet yapýldýðýný sorgulamaktadýr. 2005 yapýmý, 90 daki-
ka, Almanca Sözlü, Türkçe Altyazýlý

7 Aralýk 2007 Cuma
1. Film: Ülke, Yaðmur ve Ateþ: Oaxaca Raporu /
Land, Rain and Fire: Report From Oaxaca
Öðretmenlerin daha iyi ücret ve öðrencileri için daha iyi eðitim
koþullarý talepleriyle baþlayan mücadelelerini anlatan bir belge-
sel. Oaxaca, Meksika’da okuldan ayrýlma oranýnýn da en yüksek
olduðu yerlerden. Belgesel, eðitim þartlarýnýn iyileþtirilmesi için
mücadele eden öðretmenleri anlatýyor. 2006 yapýmý, 28 daki-
ka, Ýngilizce Sözlü, Türkçe Altyazýlý

2. Film: Oaxaca Tarzý Medya Ýþgali / 
La Tomade los Medios Estilo Oaxaqueno
Bu film, Öðretmenler Sendikasý'nýn Oaxaca Þubesi desteðiyle
yerel televizyon ve radyo istasyonlarýný iþgal eden ve yayýn yap-
maya baþlayan kadýnlar hakkýndadýr. 2006 yapýmý, 18 dakika,
Ýspanyolca Sözlü, Türkçe Altyazýlý, Chicago Uluslararasý
Televizyon Yarýþmasý Özel Ödülü, Columbus Uluslararasý
Televizyon Festivali Mansiyon Ödülü

3. Film: Ýki Meksikâ'nýn Hikayesi: Maquila / 
A Tale of Two Mexicos / Maquila
Filmde, ticari küreselleþmenin Meksika üzerindeki etkileri, ABD
þirketlerinin mülkiyetindeki fabrikalarda çalýþan ucuz Meksika
emeðine odaklanarak ele alýnmaktadýr. 2000 yapýmý, 60 daki-
ka, Ýspanyolca Sözlü, Türkçe Altyazýlý

10 Aralýk 2007 Pazartesi
Demiryolcular / The Navigators

Eskiden devletin kontrolünde olan
Ýngiliz Demiryollarý için çalýþan bir
grup arkadaþýn özelleþtirmeden
sonra çok sayýda küçük, birbiriyle rek-
abet eden, ihale kapmaya çalýþan özel
firmalardaki çalýþma koþullarýný anlatýy-

or. Ýþçiler özelleþtirmenin tahrip edici
sonuçlarýyla karþý karþýya kalýyor. 2001
yapýmý, 91 dakika, Yönetmen: Ken
Loach, Ýngilizce Sözlü, Türkçe Altyazýlý

12 Aralýk 2007 Çarþamba
1. Film: Dünyanýn Yeni Hükümdarlarý /
The New Rulers of theWorld
Belgeselde bir taraftan küresel olarak yaygýnlaþmýþ þirketler
anlatýlýrken diðer taraftan günde iki dolardan az para kazanan
insanlarýn, temiz su kaynaklarýna ulaþma imkâný olmadýðý için
ishalden ölen çocuklarýn hayatlarý gösterilerek yoksulluðun
küreselleþmesi anlatýlýyor. 2002 yapýmý, 53 dakika, Ýngilizce
Sözlü, Türkçe Altyazýlý, Chicago Uluslararasý Televizyon
Yarýþmasý Özel Ödülü, Columbus Uluslararasý Televizyon
ve Video Festivali Mansiyon Ödülü

2. Film: Özelleþtirme Hakkýnda Üç Dakikalýk Ýþçi
Videolarý / 3 Minutes Privatization
Belgesel, 2005 Japonya Ýþçi Filmleri Festivali'nde gösterilen 3
dakikalýk iþçi videolarýndan oluþan bir seçkidir. Bu koleksiyon
Japonya'daki iþçilerin ve ailelerinin artan sömürüye karþý
verdikleri mücadelede yaþamlarýndan kesitler sunuyor. 2005
yapýmý, Japan LaborFest, 30 dakika, Japonca Sözlü,
Türkçe Altyazýlý

13 Aralýk 2007 Perþembe
1. Film: Savulun Kadýn Savaþçýlar Geliyor! / 
Paso a las Luchadoras 
Arjantin'de özgürlük mücadelesi veren binlerce kadýnýn
öyküsü... Arjantinli kadýnlar, üzerlerindeki baskýnýn kapitalist
sosyal sistemden kaynaklandýðýný görmekte ve iþçi kadýnlarýn
gücü için savaþabilmenin yolunun baðýmsýz bir iþçi örgütlen-
mesiyle mümkün olabileceðini bilmektedirler. 2004 yapýmý, 33
dakika, Ýspanyolca Sözlü, Türkçe Altyazýlý

2. Film: Dayanýþmanýn Sýnýrlarý Yoktur: Neptune
Jade'in Seferi / Solidarity Has No Borders: The
Journey of the Neptune Jade
Film, Neptune Jade gemisine yönelik uluslararasý bir iþçi boyko-
tunu anlatmaktadýr. Boykot, Ýngiltere Liverpool'da iþten çýkarýlan
500 iþçiyi desteklemek amacýyla gerçekleþtirilmiþtir. Gemi
boykotlar sonrasý ismini deðiþtirmek zorunda býrakýlmýþtýr. 2005
yapýmý, 26 dakika Ýngilizce Sözlü, Türkçe Altyazýlý 

3. Film: Enternasyonal / The Internationale
"Enternasyonal", dünyanýn dört bir yanýnda yüzlerce dilde
umudun ve deðiþimin marþý olarak söylenmektedir. Filmde,  bir
þarkýnýn öyküsü aracýlýðýyla, solun ideallerinin önemi ve bir
marþýn deðiþtirme gücü ortaya konulmaktadýr. 2000 yapýmý, 30
dakika, Ýngilizce Sözlü, Türkçe Altyazýlý, Woodstock Film
Festivali En Ýyi Belgesel Ödülü.
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