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Londra’nın sinematik şiiri, şiddetin ve yıkımın kol gezdiği bir 
zamanda, 1940’larda yazılmaya başlanır. Bir mimar babanın ve bir ressam 
annenin oğlu olarak 1907’de dünyaya gelen ve eğitimini, kazandığı bir bursla 
devam ettiği, Cambridge Pembroke College’da tamamlayan Humphrey 
Jennings, önce aralarında fotoğrafçılık, ressamlık, tiyatro tasarımcılığı gibi 
uğraşların bulunduğu pek çok işe bulaştıktan sonra 1934’te John Grierson’ın 
GPO (General Post Office) Film Birimi’nde çalışmaya koyulur. İkinci Dünya 
Savaşı’nın patlamasıyla GPO Film Birimi, Britanya İstihbarat Bakanlığı’na 
bağlı propaganda filmi bölümü olarak çalışacak Kraliyet Film Birimi’ne 
dönüşür; o tarihe kadar yeni işine pek bağlanamamış olan Jennings, bir 
anlamda yaşamının anlamını bulur: vatansever ama hiçbir şekilde militaristik 
olmayan, moral yükseltici savaş dönemi belgeselleri yapmak. Öyle ki film 
yapımcısı Lindsay Anderson, Jennings’i, “Britanya sinemasının şimdiye 
kadar ürettiği tek şair” olarak tanımlar (1954: 4). Londra’nın görsel şiiri ve 
tarihi, Jennings’in belgeselleri aracılığıyla yazılır.

1936’da Londra’da açılan gerçeküstücülük sergisini Herbert 
Read ve André Breton’la birlikte düzenleyen ve pek çok resmi bu sergide 
yeralan Jennings’in sanatsal ilgisi ve becerisine, antropolojik denilebilecek 
gözlemcilik merakının1 da eklemlenmesi, sanatçının belgelediği savaşın 

* İstanbul Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü.
1 Jennings, 1937’de antropolog Tom Harrisson ve şair Charles Madge ile birlikte 
bir sosyal araştırma örgütü olan Mass-Observation (kitle gözlemi)’ı kurar. Oluşumun 
diğer katılımcıları arasında eleştirmen William Empson, fotografçı Humphrey 
Spender, kolaj sanatçısı Julian Trevelyan ve ressam William Coldstream ile Graham 
Bell vardır. Kuruluşun çalışmaları 1960’ların ortalarında sonlanmışsa da 1981’de 
yeniden faaliyete geçmiştir. Arşivi Sussex Üniversitesi’nde muhafaza edilen oluşumun 
amacı, 500 eğitilmemiş gönüllünün tuttukları günlükler ya da cevapladıkları açık-
uçlu anketler vasıtasıyla, Britanya’daki günlük yaşamı kayıt altına almaktı. Ayrıca 
araştırmacılara, işyerindeki, sokaktaki ve kamusal toplantılar ve dini törenler gibi 
faaliyetlerdeki konuşmaları ve davranışları anonim olarak kaydetmeleri için ücret 
ödenmekteydi.
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açıkça propagandasını yapmasına rağmen, asla Leni Riefenstahl’vari olmayan 
bir estetiğin oluşmasına yol açar; sonuç dolambaçlı ama yumuşak bir anlatıdır.  
London Can Take It! (1940) “the blitz”in2 Londra’daki etkileri üzerine bir 
kısa filmdir. Anlatıcı olarak İkinci Dünya Savaşı’nın ünlü muhabiri Quentin 
Reynolds’ın sesi eşliğinde Kral VI. George ile Ana Kraliçe Elizabeth ve 
bombalanmış Londralıların rol aldığı film, bir öğleden sonra, sakinlerinin 
işlerinden evlerine dönmekte olduğu Londra sokaklarının çekimiyle başlar. 
Anlatıcı bu kişilerin dünyadaki en büyük sivil ordunun üyeleri olduğunu 
izleyicilere anımsatarak, Londra’nın “gece ziyaretçisi” varmadan önce vazife 
yerlerini almaya hazırlandıklarını ifade eder. Kısa süre içinde Nazi hava 
kuvvetleri, her gece olduğu gibi, kiliseleri, işyerlerini ve evleri bombalamaya 
girişir; asırların oluşturmuş olduğu yapılar saniyeler içinde yok edilir. 
Ancak kısa bir süre sonra Britanyalıları, hiçbir şey olmamışçasına,  gündelik 
uğraşıları içinde görürüz. Joseph Goebbels’in, bombalamaların Britanya’nın 
morali üzerinde önemli etkisi olduğu yolundaki sözlerine atıfla anlatıcı, 
bunun ne denli doğru olduğunu ifade ederek Britanya halkının moralinin 
her zamankinden çok daha iyi olduğunu belirtir. Jennings’in başyapıtı olarak 
kabul edilebilecek Listen to Britain (1942), Leonard Brockington’ın şiirsel 
ifadesiyle açılır: 

Ben bir Kanadalıyım. Britanya’yı dinlemekteyim. Geceli 
gündüzlü yaşamının sesini duymaktayım. Yıllar önce Britanya 
üzerine konuşan büyük bir Amerikalı, savaşın ve çatışmanın 
fırtınasında onun gizli bir gücü ve savaş topu gibi bir nabzı 
olduğundan bahsetmişti.  Burada sunulan büyük ses gösterisinde 
siz de o kalp atışlarını duyacaksınız. Zira kocaman bir senfoni 
içinde meczedilen, savaştaki Britanya’nın müziği. Tarlakuşunun 
akşam ilahisi, Yaylımateşinin gürüldemesi, Blackpool’daki 
büyük balo salonunda dans edenler, teçhizatın şakırtıları ve 
makas değiştiren trenler. Kanadalı askerler nişangahlardaki 
yuvalarının mağrur anılarını hafızalarında saklamaktalar. BBC 
bu sergüzeştteki gerçekleri dünyanın her yerine ulaştırmakta. 
Trompetin özgürlüğe çağrısı, yüce insanların savaş ezgileri. Siz 
de ben de Britanya’yı dinlerken duyacağımız, muhakkak zafere 
uygun adım ilerleyişin ilk notaları.

2 Almanca “blitz” sözcüğü sözlük anlamıyla şimşek gibi, hızlı, çok hızlı anlamına 
gelmekle birlikte savaş terminolojisinde “the Blitz” Britanya’nın İkinci Dünya Savaşı 
sırasında Nazi Almanyası tarafından, 7 Eylül 1940’tan 10 Mayıs 1941’e kadar yoğun 
olarak hava saldırısına ve bombalamaya maruz kalmasını ifade etmektedir. Londra’nın 
baştan itibaren aralıksız 57 gece boyunca yaklaşık 600 hava aracınca bombalanmasına 
ilaveten, “the Blitz”, ülkedeki pek çok kasaba ve kenti vurdu. Bombalama harekatı 
sonucu yalnızca Londra’da, 1941 Mayıs sonu itibariyle 43,000 sivil yaşamını yitirmiş 
ve bir milyondan fazla hane yokedilmiş ya da ciddi surette hasara uğratılmıştı. 
Jennings’in sinemasında yer vermediği bitkin Londra hakkında bkz. Ackroyd, 2000: 
735-750.
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Bu sözler dışında film, blitz sırasında bir öğleden sonradan ertesi günün 
akşamının ilk saatlerine uzanan gündelik yaşamın salt müzikle resmedilmesi-
dir. Londra’daki Ulusal Galeri’de (The National Gallery) gerçekleştirilen 13 
Haziran 1942 tarihli öğle konseri, gerek mekânın 1940’lardaki halinin gerek 
savaş esnasındaki durumunun gerekse kent sakinlerinin tavrının sergilenmesi 
bakımlarından eşsiz bir hazinedir. Jennings’in bu mekândaki Uccelo’nun San 
Romano Savaşı adlı tablosu önünde durarak konseri izleyenlerden birine birkaç 
saniye odaklanan kamerasının parlaklığı ve şiirselliğinin sayısız örneklerin-
den bir diğeri de, daha önceki bir sekanstaki duvara asılı kasklar / piyano 
çalarak şarkı söylemekte olanı izlemekte bulunan başı açık kadınlar / piyanon-
un yanındaki I. Charles’ın heykeli üçlüsünde görülür. Bir ambulans istasyo-
nunda gece nöbetinde görevli olan kadınlar üzerinde dolaşan kamera aracıyla, 
her türlü önleme rağmen savaşın korumasızlığını, Britanya tarihinin kellesini 
yitirmiş bir hükümranıyla da birleştirerek görselleştiren bu denli başarılı bir 
başka yapıta kolay kolay rastlanamaz sanırım. Fires Were Started ya da bir 
başka adıyla I Was a Fireman (1943), Blitz’in en şiddetli gecelerinden birinde 
Ulusal İtfaiye Hizmetleri’ne bağlı olarak 6W/Chelsea alt istasyonunda görev 
yapan bir itfaiye bölüğünün faaliyetlerinin sinemasal olarak nakledilmesidir. 
Gerçek profesyonel itfaiyecilerle gönüllülerden oluşan bölüğün elemanlarının 

Fires Were Started (1943)
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rol aldığı 70 dakikalık ve çok gevşek bir örgüye sahip bu kurgusal belge-
selin mekânlarının bir kısmı Shadwell Rıhtımı ve yakınındaki Pennington 
Sokağı’dır. Humphrey Jennings, İkinci Dünya Savaşı’nın Londra’sının tarihi-
ni bu kez de doğu yakasına yerleştirdiği bu görsel öyküde yer alan, Thames’in 
üstünden göklere yükselen alevlerle yazmış olur.

Bu tarihlerde Britanya’da savaş dönemi propagandası yapan sinema 
yapıtları boldur. Laurence Olivier de, Shakespeare’in 1415 tarihli Agincourt 
Savaşı’nı konu alan V. Henry adlı oyunu vasıtasıyla bu faaliyete katkıda bu-
lunur. O tarihte 37 yaşındaki Olivier’nin hem yapımcılığını hem yönetmenliğini 
yapıp, hem de başrolünü oynadığı V. Henry’nin (1944) Londra’nın tarihinin 
sinemasal kurgusu bakımından ilginçliği, başta Globe Tiyatrosu olmak üzere 
kentin 1600’lerdeki halinin resmedilmesidir. 

Savaş sonrasında, yani 1940’ların sonlarıyla farklı türler de Britanya 
sinemasında görülmeye başlar; Robert Hamer’ın Kind Hearts and Coronets 
(1949) kara komedi/gerilim olarak adlandırılabilecek genre’ların en iyi 
örneklerinden biridir. Filmin adı, Alfred Tennyson’ın 1842 tarihli Lady 
Clara Vere de Vere adlı şiirinden ödünç alınmadır: Kind hearts are more than 
coronets, And simple faith than Norman blood (İyi kalpler taçlardan üstündür; 
katıksız inancın Norman kanından üstün olduğu gibi). Filmin, aristokrat 
d’Ascoyne ailesinin atadan kalma malikanesi olan Chalfont’taki sahneleri 
dışında (kullanılan mekân aslında Maidstone, Kent’teki Leeds Şatosu’dur) 
neredeyse tamamen Londra’da geçmesine karşın şehir filmde pek görülmez; 
ancak yazılmakta olan tarihine sıkça göndermeler yapılır. Britanya’daki sınıf 
sistemi hakkındaki eğlenceli ve fakat gayet zekice iğneleyici bu komedide, 
d’Ascoyne’lara mensup annesi kendi sınıfı dışında bir yabancıyla (İtalyan 
bir opera şarkıcısı ile) evlendiği için ailesi tarafından reddedilen bir gencin, 
dükalığı ele geçirmek için kendisinden önce gelen ve biri kadın olmak üzere 
her bir karakterin Alec Guiness tarafından canlandırıldığı (ailenin başka şekilde 
ölen iki ferdi de dahil olmak üzere) altı varisi öldürmesi hikâye edilir. Öykü, 
1901–1910 arasındaki Kral VII. Edward dönemine yerleştirilmiş olmakla 
birlikte, savaş sonrası Britanya toplumunun farklılaşmakta olan değerlerini 
yansıtır; bu arada Londra’nın da kentsel değişimleriyle sosyal tarihi yazılır. 18. 
yüzyılın başlarından itibaren, orta ve üst-orta sınıfların ikametgâh olarak tercih 
ettiği mekânlardan biri West End’dir; ki buradan kasdedilen Hyde Park’ın 
doğusunda kalan Mayfair ve öykünün anlatıcısı Louis Mazzini’nin bir kademe 
sınıf atladıktan sonra taşındığı St. James gibi mahallelerdir. Louis, iflas etmekte 
olan ve Hyde Park’ın kuzeyinde kalan Bayswater’da oturan Lionel’ın ‘parkın 
yanlış yerinde’ yaşamayı seçtiğini ifade eder; diğer bir anlatımla Lionel her 
anlamda yeni çağın mağlubudur. Kadınlara oy verme hakkının tanınması için 
mücadele veren Lady Agatha d’Ascoyne’ın el ilanlarını şehre saçmak üzere 
balonla havalandığı park da Hyde Park’tır. Louis’in, Lady Agatha’nın balonunu 
okla vururken mırıldandığı, “I shot an arrow in the air, she fell to earth in 
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Berkeley Squ-are3 
(Havaya bir ok 
fırlattım, (o/Agatha) 
Berkeley Meydanı’na 
düştü)” sözlerindeki 
Hyde Park’a birkaç 
sokaklık mesafedeki 
mekân, Londra’da 
1700’lerin ortalarında 
oluşan düzenli, ortası 
yeşillikli ve etrafı 
i k a m e t g â h l a r d a n 
müteşekkil, en ‘ne-
zih’ meydanlardan 
biridir; günümüzdeki 
halinde bir tarafında 
Bentley ve Rolls 
Royce diğer tarafında 
binlerce yıllık tarihi 
eserlerin satıcısı an-
tika galerileri ile 
bu niteleme belli 
ki kimilerince hâlâ 
benimsenerek sürdürülmektedir. Londra’nın ve Britanya’nın siyasi iktidarının 
bin yılı aşkındır kalbi olan Westminister’ın tüm gotik haşmetiyle, Louis’in 10. 
Chalfont dükü olmasından sonra yargılanmayı sağladığı Lordlar Kamarası’nın 
mekânı olarak boy göstermesi de boşuna değildir.

Savaş sonrasındaki Londra’nın en iyi görüldüğü filmlerden biri, Jules 
Dassin tarafından yönetilmiş bir kara film olan Night and the City (1950)’dir. 
Hırslı, kendi deyimiyle “biri” olmaya çalışan, filmdeki karakterlerden birinin 
nitelemesiyle ‘sanatı olmayan bir sanatçı’ ve sevimli dolandırıcı Harry 
Fabian’ın başarılı ve zengin olabilmek için sonunda yaşamını yitirmesine yol 
açan olaylar dizisi büyük ölçüde Soho sokaklarında geçer. Soho, Londra’nın 
gece yaşamının West End’deki ünlü eğlence merkezidir. Filmde, savaş sonrası 
Londra’sındaki yeraltı dünyasının ileri gelen isimlerinden biri olarak greko-
romen güreş karşılaşmalarının/gösterilerinin kendisinden sorulduğu Kristo4 

3 Bu sözler, Longfellow’un “The Arrow and The Song” adlı şiirindeki “I shot an 
arrow in the air, it fell to earth I know not where (Havaya bir ok fırlattım, bilmem 
dünyanın neresine düşer)” mısralarının parodisidir.
4 “Büyük Gregorius” lakaplı ünlü bir eski greko-romen stili güreş şampiyonu olan 
babasının, yaşamını yitirirken tekrarlamasıyla ön adını seyircinin öğrendiği bu 
gangstere, klasik Yunan mitolojisinde tanrıların habercisi olmanın yanında hırsızların 
da tanrısı olan Hermes’in adının verilmesi filmin pek çok zekice ve hoş ayrıntılarından 
biridir.

Night and the City (1950)
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vasıtasıyla bu dönemde aslen Yunanlı olan bir organize suç pazarının mev-
cudiyetinin ima edildiği akla gelse de, böyle bir olguya başka hiçbir kaynakta 
rastlanmaz; ancak bu durum daha ileriki dönemlerde öne çıkacak göçmen asıllı 
suç örgütlerinin kurgusal bir ilkini oluşturur. Dassin, St. Paul Katedrali, West-
minister, Piccadily Meydanı gibi Londra’nın simgesi haline gelmiş mekânları 
olduğu kadar, savaş sırasında oluşmuş ve daha henüz tümüyle kaldırılamamış 
yıkıntı alanlarını ve Embankment ile çeşitli köprüleriyle Thames ırmağını da 
filmde başarıyla kullanır. 

Müzik, sinema ve modadaki değişimlerle Londra, 1960’ların gençlik 
kültürünün merkezine yerleşir. Harold Wilson liderliğindeki İşçi Partisi 
iktidarı tüketimde bir patlamanın ve eşcinsellik ile kürtajın yasallaşması gibi 
kimi sosyal içerikli yasama faaliyetlerinin görüldüğü bir dönemdir. Kısmen 
Time dergisi tarafından yaratılan “Swinging5 London” imgesi filmlerde kentin 
çokça yer almasına yol açar. Britanya’nın başka yerlerinde yaşayanlarca, bu 
özellikleriyle imrenilen ve özenilen kent bir yandan da ürkülen bir mekândır. 
Keith Waterhouse’un tiyatroda sahnelenen, John Schlesinger tarafından 
1963’te filme çekilen, daha sonradan da televizyona uyarlanan ve müzikal 
haline getirilen romanı Billy Liar!’ın 19 yaşındaki kahramanı Billy Fisher, 
yaşamakta olduğu hayali Yorkshire kasabasından, ailesinden ve çevresinden 
çok sıkıldığından bir fantezi dünyasına sığınmış olmakla birlikte, sonunda 
Londra’ya gitmeye cesaret edemeyip biletini almış olduğu treni göz göre göre 
kaçırıp evine döner. Film, Britanya taşrasında 1960’ların başındaki inşaat 
furyasını, savaş sonrası hala devam eden yeniden yapılanmayı göstermesi 
bakımlarından da ilginçtir. Michelangelo Antonioni, Blowup’ında (1966), bir 

5 Sözlük anlamıyla, ‘sallanan, salınan, kuvvetli, etkili, ritmik, canlı, hareketli’ 
anlamına gelen “swinging” sözcüğü bir yandan da bu dönemde de popülerliğini 
sürdüren dans türü swing’e bir yollamadır.

Blowup (1966)
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cinayet vakasına bulaşan 
fotoğrafçı kahramanının 
çalışmaları, alışkanlıkları 
ve davranışlarını, Swinging 
London karakterlerini 
en fazla fotoğraflayan 
sanatçılardan olan David 
Bailey’den esinlenerek 
kurgular. Filmin parkta 
geçen sahneleri Londra’nın 
g ü n e y - d o ğ u s u n d a k i 
Charlton-Maryon Park’ta 
çekilmiştir; fotoğrafçı 
Thomas Hemmings  söz-
konusu esrarengiz kadını 
Regent Street’te görerek 
takibe geçer. Yönetmen 
ve yapımcı Michael 
Winner’ın I’ll Never 
Forget What’s’isname 
(1967) adlı filminde 
düş kırıklığına uğrayan 
reklamcı kahramanı An-
drew Quint, patronu 
Jonathan Lute’a isyan ederek ödülünü Thames’in sularına bırakıp Swinging 
London’a sığınır. Michael Winner’ın The Jokers (1967) adlı komedisinde de  
Swinging London mekânları çokça kullanılır.

Britanya sinemasında 1960’lar, Londra’nın farklı kısımlarının da 
filmlere damgasını vurmaya başladığı bir dönemdir; böylelikle öne çıkmaya 
başlayan kimi meseleler de sosyal tarih içinde yerlerini almaya başlar. Kentin 
doğu yakasındaki yaşamın ilk görüldüğü filmlerden biri James Clavell’in 1967 
tarihli To Sir, with Love’ıdır. E. R. Braithwaite’in aynı adlı yarı-otobiyografik 
romanından uyarlanan filmdeki sosyal ve ırk bazlı meseleler romana nazaran 
çok daha yumuşatılmıştır; ağırlıklı olarak beyaz öğrencilerin okuduğu bir 
ortaöğrenim kurumunda, çok daha nitelikli olmasına rağmen öğretmenlik 
yapmak durumunda kalan bir siyah kişi vasıtasıyla film ister istemez ırksal 
sorunlara değinir ve fakat ergenlik çağı öfkesiyle başa çıkabilme becerisine 
yoğunlaşır. Öğrencilerin filmde kullandığı dil muhtemel aslına göre çok 
daha az küfür ve argo içerir; kimilerinin aile ortamlarındaki haşin koşullara 
yer verilmekle birlikte, o dönemin East End’inin sokak yaşantısındaki 
şiddetten hiç bahsedilmez. Buna karşılık, Nell Dunn’ın 1963 tarihli, kentin 
güneyinde yer alan Clapham Junction yakınlarındaki Battersea sanayi bölgesi 
gecekondularının yaşamını konu alan romanı Up the Junction’ı 1968’de 
filme uyarlayan Peter Collinson metne çok daha sadık kalır. Gündelik dilin 

I’ll Never Forget What’s’isname 
(Michael Winner, 1967)
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kullanıldığı filmde, küçük çaplı hırsızlıklar, cinsel ilişkiler, hırdavatçı gibi 
dükkanların arka odalarında gerçekleşen kürtajlar o döneme kadar sinemada 
pek görülmediği şekilde ele alınır; ancak yine de bugünden bakıldığında filmin 
dilinde bir “masumiyet” mevcuttur. Film, başlarında özel şöförün kullandığı 
Rolls Royce’un içinde gördüğümüz varlıklı aile kızı Polly’nin yapmacıklı ve 
riyakâr bulduğu yaşam tarzından kaçıp, kendini nehrin öbür kıyısındaki işçi 
sınıfı koşullarında var etme çabasını hikâye eder; oysa burada bulduğu erkek 
arkadaşının sözleriyle “oradaki herkes bulunduğu yerden kaçmaya, paranın 
sağlayacağı başka koşullara ulaşmaya çalışmaktadır”.

Alfred Hitchcock’un Frenzy (1972) adlı filmi, kameranın Tower 
Bridge’e doğru yaklaşmasıyla Thames nehrinin izlendiği enfes bir panaro-
mayla açılır. Bugünkü gözün  kentte görmeye alıştığı hemen hemen hiçbir 
bina bu tarihlerde henüz yoktur. Westminister Köprüsü’nün güney kısmının 
dibindeki Belediye binasının önünde basın toplantısı yapmakta olan görev-
li, Londralılara Thames’in sularının temizlenmesiyle ilgili projeyi müjdele-
mektedir (Hitchcock’un lezzetli ironik dilinin bu filmde de mevcut pek 
çok örneklerinden biri tam bu sırada, yani temiz nehir müjdesi esnasında 
Thames kıyılarına vuran kadın cesedidir). Gerçekten de kentte 1960’lara dek 
yaşayanların alıştığı nehirden yayılan ağır koku, girişilen arıtma projeleri 
sayesinde 1970’lerden sonra kaybolur. Filmin büyük bir kısmı da, o tarihlerde 
hala meyva/sebze ve çiçek halinin bulunduğu ve Hitchcock’un çocukken 
yaşamış olduğu Covent Garden’da geçer; kısa bir bölümde ise Hyde Park’ın 
kuzeyindeki Bayswater Road’da birtakım mekânlar görülür. Parkın 1940’larda 
burun kıvrılan kısımları da artık talep gören, ‘nezih’ mahallelere dönüşmüştür.

1979’ta Muhafazakâr Parti lideri olarak iktidara gelen ve Britanya’nın 
ilk kadın başbakanı olan Margaret Thatcher döneminin ilk yılları, Hanif 
Kureishi’nin London Kills Me (1991) adlı filminde, Batı Londra’da 
yaşayan bir grup evsiz uyuşturucu bağımlısının ve çoğu göçmenlerden 
oluşan çevrelerindekilerin öyküsünün geri planını oluşturur. 1980’ler 
ırka dayalı gerilimlerin Londra’da gittikçe artan bir şekilde hissedildiği de 
senelerdir. 1948’de Windrush gemisiyle Jamaika’dan iltica etmiş olan 492 
mülteciyle başlayan kentin Karayip adaları ve Afrika kökenli siyah nüfusuna 
polis güçlerince gerekçesizce durdurma ve arama yetkisi tanıyan hukuki 
uygulamalar ve sosyal baskılar, ilki Nisan 1981’de, ardından Eylül 1985’te, en 
yakında da 1995’te görülen Brixton ayaklanmalarına yol açar. Brixton, kentin 
güney batısında, halen de Afrika ve Karayip Adaları kökenli nüfusun yaklaşık 
dörtte birinin yaşadığı bölgedir. 1981’de hükümet tarafından görevlendirilmiş 
Lord Scarman tarafından hazırlanan ve polis güçlerinin kurumsal olarak 
ırkçı olduğu sonucuna varan rapor ve benzeri gayretlere rağmen sürdürülen 
siyasalar özellikle 1992’de kendisi de Brixton’da yetişmiş olan John Major’un 
başbakan olmasıyla değişmeye yüz tutmuşsa da, bireysel boyutta da olsa bu 
bölgede terör sürer: 17 Nisan 1995 günü neo-nazi David Copeland’ın Electric 
Caddesi’ne bıraktığı çivi bombasının patlamasıyla 50 kadar mahalle sakini 
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ağır yaralanır (Haziran 2000’de altı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılmış 
olan bu kişi Doğu Londra’da ağırlıklı olarak Hint ve Bengladeş kökenli 
hemşehrilerin yaşadığı Brick Lane semti ile Soho’da büyük ölçüde eşcinsellerin 
devam ettiği Amiral Duncan barını da bombalamıştır). Ayaklanmalara yol 
açan sürtüşmeler ve yaklaşmakta olan çatışmaların ipuçları Franco Rosso’nun 
Brixton’da geçen Babylon (1980) adlı filminde açıkça görülür.

1980’li yıllarda yapılmış olan ve ırka dayalı sürtüşmelerle 
eşcinsellikten kaynaklanan meselelerin birbirine karıştığı çok başarılı 
ürünlerden biri, Hanif Kureishi’nin senaryosunu yazmış olduğu, Stephen 
Frears’in My Beautiful Laundrette (1985) adlı yapıtıdır. Pakistan kökenli 
bir gazetecinin oğlu olan Omar ile çocukluk arkadaşı Johnny vasıtasıyla 
Londra’daki Pakistan kökenli vatandaşlar arasındaki karmaşık ilişkiler, dinsel 
kültür, eşcinsellik, ırkçılık, Thatcher dönemi siyasal, sosyal ve ekonomik 
siyasalar çok başarılı bir sinema diliyle anlatılır. Yine 1980’li yıllarda 
yapılmış olan ve senaryosu ile yönetmenliği Neil Jordan’a ait 1986 tarihli 
Mona Lisa’da dönemin Londra yeraltı dünyası hikâye edilir. Bu dünyada 
da değişmekte olan değerler, eskinin temsilcisi olarak kurgulanan ve içinde 
bulunduğu zamanlara uyum sağlayamayan George ile para hırsıyla yanması 
ve hiçbir değer tanımazlığıyla 1980’lerin temsilcisi olarak tanımlanan Dinny 
Mortwell karakterleri vasıtasıyla aktarılarak yine Thatcher dönemi siyasaları 
ve değerleri vurgulanır. Derek Jarman da The Last of England (1987) adlı 
yapıtında bu dönemle geldiğini ifade ettiği değer yitirimlerini Londra ve 
Belfast görüntüleriyle aktarır. 

1980’lerle birlikte Londra’nın sinemada o zamana değin fazlaca 
yer almamış bir diğer bölgesi, kuzeyi görülmeye başlar. Bruce Robinson’ın 
yönetmeni olduğu ve 1969’da geçen Withnail & I’ın (1986) asıl mekânı 
Camden Town’dur ve fakat bu taraflardaki Regent’s Park ve içindeki 
Hayvanat Bahçesi de görünen mekânlardandır. Mel Smith’in senarist Richard 
Curtis’le çalışmaya başladığı ilk romantik komedi olan The Tall Guy’ın (1989) 

Happy Go Lucky (2008)
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anlatıcısı Dexter King de Camden Town’da yaşamaktadır. Başarılı bir meslek 
kadını olan siyah göz doktoru Hortense Cumberbatch’in biyolojik annesini 
bulmak üzere giriştiği sergüzeşt neticesinde alt sınıf beyaz Cynthia Purley’e 
ulaştığı Mike Leigh’in filmi Secrets and Lies’da mekân (1996) Whitehouse 
Way, Southgate’tir. Mike Leigh’in bir diğer filmi Happy Go Lucky’de (2008) 
de  mekân yine Camden Town’dur; bir sahnede Londra’nın buradan alınmış, 
Thames’in de içine katıldığı enfes panoromik bir fotoğrafında kentin son 
yıllardaki tüm yapılanmaları görülebilir. Ayrıca film, Londra’nın ve aslında 
Britanya’nın İkinci Dünya Savaşı sonralarından beri yaşama geçirmeye 
çalıştığı çokkültürlülük projesinin 2000’lerin ilk on yılı sonlarına yaklaşırken 
dahi bazıları için hala ne denli kabul edilebilir olmadığının yansıtılması 
bakımından da önemlidir: Eddie Marsan tarafından harikulade bir oyunculukla 
canlandırılan Scott karakteri Poppy’e attığı tiratlarda bu hususta muhtemelen 
pek çok benzeri tarafından hissedilenleri/düşünülenleri açıkça ifade eder.

1990’ların başlarının en ilginç yapıtlarından biri, Patrick Keiller’ın 
London (1992) adlı filmidir. Yedi sene içinde bir kentin olumsuza doğru ne 
denli değişebileceğinin yarı belgesel türüyle anlatıldığı filmde Heathrow’a 
yakın çirkin konutlardan Thames’in altından MI5 binasıyla MI6’yı bağlayacak 
geçitlere harcanan kamu gelirlerine, Conan Doyle’nin eserlerindeki Vauxhall 
kullanımından kentin tapınaklarıyla dış mahallelerine, oradan parklarına, 
edebi anlarına, ritüellerine uzanan çok başarılı bir fotoğrafik anlatı izlenir. 
Mekân Londra kadar, yıl 1992 de John Major’ın yeniden başbakan seçilm-
esiyle, IRA bombalamalarıyla ve Windsor ailesindeki ilk çatırdamalarla 
filmin başrolündedir. Jonathan Harvey’nin Beautiful Thing (1993) adlı filmi, 
eşcinsel bir çift vasıtasıyla kentin güneydoğusunda yer alan işçi mahallelerin-
den Thamesmead’in savaş sonrası sosyal konutlarındaki yaşantıları sinemaya 
sokar. 

Roger Michell’in yönetmenliğini yaptığı 1999 tarihli romantik ko-
medi Notting Hill, kentin batısında kalan bu mahalleyi ve pazar yeri Porto-
bello Road’u meşhur eder. Woody Allen, Match Point (2005) adlı filminde 
Londra’nın Notting Hill, Belgravia, Chelsea, St James Park ve Tate Modern 
gibi mekânlarda geçen üst gelir gruplarının yaşantılarını aktarmaya çalışır.

Londra sakini farklı etnik kökenli grupların kendi içlerinde ve farklı 
cemaatlerle olan ilişkileri, sürtüşmeleri ve çatışmaları romantik komedilerden 
gerilim türüne kadar sinemanın pek çok ürününe konu olur. Gurinder 
Chadha’nın yönetmenliğini yaptığı romantik komedi Bend It Like Beckham 
(2002) Heathrow yakınlarında yaşayan Pencap bölgesi kökenli Sih inancına 
mensup Bhamra ailesinin kızı Jesminder (Jess)’in futbol tutkusu vasıtasıyla 
geleneksel değerler, farklı etnik/dinsel gruplar arası ilişkiler, eşcinsellik 
gibi meselelere mizahi ve yumuşak fakat oldukça başarılı bir dille değinir. 
Stephen Frears, Dirty Pretty Things (2002) adlı filminde Londra’da yaşayan 
kaçak göçmenlerin maruz kaldığı yasadışı organ nakli faaliyetlerini konu eder. 
Senaristi ve yönetmeni Anthony Minghella olan ve bir İngiliz mimarla Bosna-
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Hersekli göçmenin aşk hikâyesinin anlatıldığı Breaking and Entering (2006), 
ağırlıklı olarak King’s Cross civarında geçer; Amira South Hampstead’daki 
Rowley Way’de yaşar ve kentin Primrose Hill, Camden Lock Market, 
Hackney Wick ile Muswell Hill’deki Alexandra Palace gibi mekânları fimin 
çeşitli sahnelerinde görülür. David Cronenberg, Eastern Promises (2007) adlı 
filminde, tarzı haline gelmiş sert anlatımıyla bu dönemin Britanya’sındaki 
Rus Mafyası’nın faaliyetlerini anlatır; filmin Londra’da geçen kısımlarında 
Thames kıyılarından kuzeye doğru yeralan Finsbury’deki hamamlara kadar 
çeşitli mekânlar kullanılır.

2000’lerin ilk on yılı sonlarına yaklaşırken Londra, tüm sınıfsal, etnik, 
dini, cinsel kimlikler arasındaki sürtüşmelere ve yer yer çatışmalara rağmen 
yine de bir dünya şehri olabilmenin koşullarının en fazla sağlanabildiği 
mekânlardan biridir ve sinema bu gelişmeler bakımından kimi zaman olgu 
sonrası birer yansıtma kimi zaman da hazırlayıcı öğe olarak işlev gören çok 
önemli bir araç olmayı sürdürmektedir.
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Bir dönem popüler olan sinema kartpostallarından...


