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editör

Kürtler, muktedir ulusal kültürün modern tahayyül edilmiş kurgusu içinde, 
yani ‘Türklüğün’ ızdırabı içinde hep toplumsal bir ‘anomali’ olarak kabul edildi. 
Dolayısıyla, dışlanan Kürt öznelliği kendisini her zaman mağdur, görünmezlik 
etrafında örerken, madunun kimliği ve kırılganlığı bunların arasında sembolik 
bir anormallik figürü olarak kalmaktaydı. Oysa madun artık travmatik öfkesiyle, 
kırılgan diliyle kendi bedeni üzerine konuşmakta. Ve bunun yaratıcı algıda tekil 
bir karşı-şiddet oluşturduğunu ve devletin şiddetine karşı çıkmak dışında kendine 
erişmenin imkansızlığının da pay edildiği, aksini yapmamanın imkansızlığının 
içine yerleşen bir reddiyle de alakalı olduğunu belirtmeliyiz. Bu “çifte bağlama” 
hali, Kürt güncel varoluşunda sömürge belleğinin işlevsizliğini sunan dağınık 
bir makine gibi sinema ve sanat çalışmaları üzerinden çoklu yol haritasında 
bize radikal bir kartografya sunuyor. Kürt tarihinin esamesi okunmayan, 
görünmez kılınan öznelliği konuşmaya başlıyor ve burada bilinçdışının yaralı 
belleği bir savunma olarak kendini tasarlamıyor, o tahakküm kapasitesi üzerine 
inşa edilmiş bir toplumsallığın temellerini sarsan kolketif bir sözcelem, mikro-
politik yol güzergahında post-travma algısını görselleyen dağınık beden. Ve 
sinemada bu dil ekranın imgeleriyle buluşarak başka bir sorguya giriyor. 
Yaranın mikro-dili, kahramanca sömürgecilik karşıtı anlatının makro-dili 
değil, gerçekliğin diğer versiyonlarından vazgeçilmenin ve yalnızca dışlama 
yoluyla varolmak zorunda bırakılmış bir hafızanın normalleşmesi /iyileşmesi 
olarak bir başkaldırının dekolonyal bilginin yaratma gücüyle sergilenmesidir. 
Bu aynı şekilde Kürt alanının önceki kuşaklarının sinematografik anlatılarıyla, 
hem ulusal bir bilinç oluşturan, zorunlu olarak oradan geçen, hem de özgünlük 
fikrini ve yaşanmış baskıcı deneyimleri reddeden sömürgecilik karşıtı (Fanoncu 
Marksizm’den etkilenen) bir anlatının da hem devamı hem de kopukluğudur. 
Sinemada gelecek neslin inanılmaz yaratıcılığı, toplumsal ekoloji ve devletsiz 
Kürt tekilliği düşüncesiyle birleşince, sanat alanında yıkıcı ve yaratıcı bir 
öznellik gücü olarak madunluğun mikro-politik bir algısıyla karşılaşabiliyoruz 
(bkz. Sustam: Art et Subalternité Kurde, 2016). Başka bir deyişle, Kürt alanının 
ontolojik üretimi, gerçekliğin travma sonrası oluşan olayların, deneyimlerin, 
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gözlemlerin, arzuların, tanıklıkların ve hafızanın sanat alanında dekolonyal 
bir estetikle yorumlanmasını önererek, Ortadoğu’daki yeni sanatsal, mikro-
kültürel rejimin değer sistemlerini yeniden formüle ediyor. Belli yapıtlar 
ve üretimler aracılığıyla Kürtlerde sinema sanatı, yeni küresel çağda karşı-
mekânlar (sanatsal gettolar) haline geliyor. Sanat aktörleri, klişeler, ‘sakatlanmış 
anlatılar’ aracılığıyla politik olanı keşfetme alanı haline gelen bu sanat alanında 
başkaldırıyla mikropolitik bir ilişkiye girerek toplumsal duyumları vurgulayan 
bir dil ortaya çıkmakta. Bu sayı, 1980’lerden bu yana Türkiye’de, Ortadoğu’da 
kamusal alanda ortaya çıkan sinema külliyatını, onun sosyo-politik kodlarını, 
estetik aksamlarını, diğer yanda Kürt alanının sinema sanatının yaratımlarını 
incelemeyi öneriyor. Öncelikle bize Kürt mikro-kültürünün devlet ve kurumsal 
destek olmadan sinemada nasıl büyük kültür aidiyeti karşısında var olduğunu 
gösteriyor diğer yandan yeniden yerli-yurtlulaşmasını katmanlarını aralayan 
bu sanatsal pratiğin ortaya çıkışı olgusu içinde film yapıtlarının yeniden 
okunmasına fırsat sunuyor. Kürt sineması kendi tarihi içinde Kürt sorununun 
siyasi bağlamında sanat tekilliğinin masalsı biçimlerinde hikaye anlatıcı gibi 
işlenen kendi anlatısına dair müdahalesidir. Bu bağlamda bu sayı, Kürtlüğün 
kırılgan imgelerinin farklı parçalarında cereyan eden nefes hatlarının yan yana 
gelmesini, teorik hırsı geçerek ampirik sorgulama kaygısıyla sanat alanındaki 
eleştirel müdahaleyi de mümkün kılıyor ve Kürt öznelliğinin dağınık imgelerini 
ve sömürgeci kimliğe ilişkin mesafesini ekranın filmik boyutuyla karşılarken, 
Kürt kimliğinin kaldırım taşları altındaki mikro-hikayesine de zemin sunan 
sinema anlatısına adandı. 

Bununla birlikte, sömürgeleştirilmiş görüntünün sömürgesizleştirilmesinden 
sonra ve sırasında, onun ekrandaki görüntüsünü, yurdunu ve Bê welatî halini 
sinemada nasıl yeniden konuşabiliriz? Dekolonizasyondan ve sömürge 
boyunduruğundan kurtulmadan önce Kürt sinemasından bahsedebilir miyiz? 
Ondan bu sayı, Kürtler üzerine yapılmış egzotik, antropolojik etnikleştirme 
katsayılarına indirgenmiş ‘vahşinin icadının’ görüntülerine sinen filmleri dikkate 
almamaktadır. Yalnızca sosyal politikanın ikonografik bir motifi olarak yaratım 
yoluyla üretimde görünen değil, aynı zamanda bu küçük alanın aktörleri ve 
sanatçıları tarafından deneyimlenen yeni Kürt öznelliğinin ihlalini oluşturan 
unsurları sinemada analiz etmeyi amaçlamaktadır. Onun için Kürt sineması 
var mıdır gibi sığ ve anlamsız bir tartışmadan çok, yeni-sömürgeci mitte yazılı 
yazgıya karşı oluşan karşı-tarihin ve karşı-hafızanın direnen sekanslarını 
sorgulamayı istemektedir.  

İzleyiciyi dolaysız güzellikteki gizemli, vahşi bir Kürdistan ve Kürt 
dünyasına götüren eski “oryantalist ve egzotik” filmlerin ardından, kolonyal 
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sistemin yıkıcılığını teşhir eden Kürt sineması kendi güncel tarihindeki en 
önemli durumu dekolonyal bir özgürleşme alanını, yaşamını ve mücadelesini 
bizimle birlikte bu zamanda başkaldırının mikro-anlatısı olarak kuruyor. 
Sömürge tarihinin krizinden beri Kürt sineması tüm dönemleri nerdeyse filme 
alıyor ve kaçırılmış coğrafya imgelerini sinemanın ve sanatın inanılmaz ikna 
edici dilinden yeniden kuruyor : öfkeden ayaklanmaya, şiddetin tarihinden 
sevinç ve hüzne, coğrafyanın özgürleşme dinamiğinden hafızaya yerleşen 
yaralara kadar, Kürt ekranının imgelerinde Vautier’in, Chabrol’un, Lakhdar-
Hamina’nın, Godard’ın, Laskri’nin, Varda’nın, Costa-Gavras’ın, Truffaut’nun, 
Hondo’nun,  Zemmouri’nin ve daha nice inanılmaz anti-kolonyal ve politik 
estetiğin sinemacılarının izleği bulabiliriz. 

Kürt sineması neredeyse sinematograf zamanın ruhu kadar eski olmasada 
içinde olduğu özel koşullardan, yurdsuzluk tarihinden kendi belleğinin 
yollarını izler. Belgeselden kurguya, macera filmlerinden korku filmlerine, 
militan filmlerden toplumsal gerçekçiliğe, romantik dramadan masalsı sözlü 
tarih anlatımına yaslanan filmlerine kadar, bir sömürgesizleşme anlatısı, 
ruhu, dinamiği olarak Kürt sineması tüm sinema türlerini benimserken kendi 
özgürleşme bedenine dair zamana not düşmektedir. Her şeyden önce, isyan 
ve dekolonyal manzara etrafında örülen çekici bir hareket evreninin etrafında 
oluşan imgenin bütün eylemleri ‘hikayecinin hayatından tekrar çıkarmak 
için, onu hikayecinin hayatına sokar’ (W. Benjamin, Storyteller). Deleuze’ün 
‘Sinema 2 : İmge ve Zaman’ (Cinéma 2: İmage-Temps, ss. 151-164, 216) kitabında 
Resnais üzerinden sorunsallaştırarak, sinema bir konsept bir imge ve düşünce 
oluşturuyor. Açıktır ki, sinemada bellek, anımsama-imgeye veya sadece  
geriye dönüşe indirgenirse -ki bu indirgemecilik hafıza okumalarına teşne 
olmuş durumda, diyebiliriz ki Kürt sinemasının güncel tarihi içine yerleşen 
hayal gücünün tüm biçimleri geçmişe dönüşlerden daha etkilidir. Keza kendi 
zamanın izinde bir imge oluşumundan, film kadrajından bahsediyoruz. Yılmaz 
Güney’den, İbrahîm Selman’a ya da Bahman Ghobadi’ye, Hineer Salem’den 
Kazım Öz’e, Mizgin Müjde Arslan’dan Şevket Emîn Korkî’ye, Halil Dağ’dan Ersin 
Çelik’e, Zeynel Doğan’dan Shwan Attoof’a, Soleen Yusef’dan Ali Kemal Çınar’a,  
Şiyar Abdi’den Miraz Bezar’a ya da Ömer Leventoğlu’na ve daha bir çok genç 
yönetmene, sanatın anlatımından geçen bir kuşağın kurucu imgelere yerleşen 
anlatısına kadar karşımızda devasa bir sanatsal figürün dekolonyal bedeni 
durmaktadır. Yenilenlerin, sömürgeleştirilenlerin bakış açısından, esamesi 
okunmayanların aşağı tarihinden sömürge tarihini dekolonize ederek yeniden 
yazmak için karşı-kahramanlar üretmek, elbette sadece Kürt sinemacıların 
algıları değil ama sanatçıların da sürdürdüğü mikro-politik eylemseliktir. 
Kürt sineması ‘hakikatı’ aramanın varlıksal kuyularında değil, hakikati bir 
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başkaldırının (raperîn ve serhildan’ın) poetik belleği haline getirmenin işlevsel 
yollarında kendini kurucu bir güç olarak yeniden oluşturmaktadır. 

Güney’le yakınlaştığımız bu masalsı radikal uyanışta, ama özellikle Türkiye, 
İran’daki sinemanın zorlu bağlamlarında, mucizevi bir şekilde şuan, film 
malzemesi olarak kendi topraklarını, hayatlarını, sınır-aşırı coğrafyalarını, 
yaralarını, hafızalarını, hikayelerini ve yakın tarihini ele geçiren genç sinemacılar 
artık ortaya çıkıyor. Bu sinemasal ve sanatsal köpürmenin festif alanlarında 
filmlerin birkaç parçası bu dosyanın içinde bir çok yazıda güzel şekilde 
sunulmaktadır. Hepsi için sinema ve belgesel sinema, sanatsal araştırma aracı 
olarak kendine yol bulurken bu sinema tarihi yazımı içinde genç kuşak geleceğin 
en güçlü kurucuları olarak dekolonyal estetiğin perspektifine yaslanarak bu 
masalsı anlatıya girişiyorlar. 1990-1991 ayaklanmasının karanlık yıllarının gizli 
tarihini ve bu tarihin temsillerini, ulusal kurtuluş mücadelesini anlatan bir 
kuşaktan ya da sürgünlerin gözünden sorgulayan, araçsallığı keşfeden kolektif 
hafızanın militan kuşağından (Yol, Klamek ji bo Beko ve Karwanekê Bê deng), 
kameranın olağandışı görüntüleri arasında farklı kadraj, lens, anlatı kurgulayan 
/uygulayan tekil yaklaşımların dile geldiği,  belkide egemen anlatı karşısında 
bir ‘zombi’ gibi yeniden ama hep yeniden uyanan ayaklanmanın arifesinde 
sinema yapan yeni kuşağın içkinlik düzlemi ve sözcelemi sadece bir metafor 
değil, dekolonyal politik bir araç olarak görünür olmaktadır. Bu anlamda 
Kürt sinemasının baharı yeni başlamaktadır. Ve burada ‘zombi’ Deleuze 
ve Guattari’nin (Capitalisme et schizophrénie : L’Anti-Œdipe, 1972, s. 401-
404) şenlikli şekilde sunduğu gibi ölüme dair değildir sürekli şekilde uyanan 
organsız bedene sinen sinemanın mitolojik üretimine katılır. 1980’lerden beri 
kolonyal modernitenin organlı bedeninin şiddet ve despotik aygıtları karşısında, 
toplumsal-ekonomik, politik anlamını sınırla kurmayan sınır-aşırı bir bedene 
sırnaşan  Kürt sinemasının mikro-tarihi belkide canavarlar gibi incinmiş anti-
kolonyal bedeninin yıkıcı ve ütopik işlevini Kürtlerin antropolojik /egzotik 
tasavvurları ve temsilleri karşısında ekrana yansıtıyor.

Bu sayı şuana kadar yapılan bütün sinema çalışmalarını dikkate alarak 
ve onların arşivsel işlevinin serinletici gölgesinde yeniden ama hep yeniden 
sorgulayan başka bir anlatıya da girişmektedir. Coğrafyalarıyla karmaşık ama 
hayati ilişkileri sinemanın ekranında eşit derecede yoğun ve masalsı şekilde 
ifade eden bir çok yönetmen aynı zamanda bu mikro-tarihin Çîrokbêj’i (hikaye 
anlatıcısı), ve belleğin kurucu öznelliğidir. Her film benzersiz bir belgesel veya 
imgesel bir vurucu perspektifte dekolonyal denizin yazımına tanıklık ediyor. 
Kameraya, sekanslara, harekete, ışığa, topografyaya, dekolonize edilmiş 
manzaraya, orada gerçekleşen kolektif ve tekil yaşamın veya mikro-hafızanın 
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kışkırtıcı unsurlarına açılan her film özgürleşme anlığının arşivin kurmuyor mu? 
Peki şimdiki güncel zamanın yıkıcılığı içinde ekolojik girdabın krizinde veya 
görünen coğrafyaların nefes alanlarında konaklayan bir eko-sinemadan bir eko-
Kürt sinemasından veya daha ileri giderek yeni bir Kürt imgeselliğinin kurucu-
gücünden bahsedebilir miyiz? Dağınık coğrafyalardan, kırılgan hikayelerden 
konuşarak söz üreten imgelerin ekranına yansıyan zamanın ruhunu eleştiren bir 
karşı-sinemadan mı bahsediyoruz ? Sömürgesizleşme sinemasının kısaca yeniden 
doğduğu ve sömürgecilik karşıtı bir sinemanın kendini göstermeye başladığı bu 
bağlamda, hem güçlü bir eleştiri hem de bir müdahale ortaya çıkıyor.

Engin Sustam sabır gerektiren uzun yazısında, Kürt sinemasının; Türkiye, İran, 
Irak, Suriye ve Batı diasporası arasında sınır-ötesi alan kuran dekolonyal bir sinema 
tarihi hafızasına sahip olduğu belirlemesinden hareket ederek politik bir öznelliğe 
yaslanan ve sömürgeleştirilmiş bir mağduriyet görünümünün değil özgürleştirici 
bir direnişin kurucu ayaklanmasına sahip olduğunu söylemektedir. Sustam, 
Kürt sinemasının tarihsel arka planının Ermeni sinemasının kurucusu kabul 
edilen Hamo Baknazaryan’ın Zare filminden başlatılmasının doğru olmadığını, 
Tayfour Bathaii ve Yılmaz Güney’in diaspora ve sürgün koşullarında görünür 
kıldıkları bir Kürt sinemasından bahsedilebileceğini ve Kürt yönetmenlerin Batı 
diasporasını/sürgünlüğünü bir mağduriyet alanı olarak kurmaktan çok bu alanı 
yurt edindikleri ve sanatsal üretimde bulundukları bir alan üzerinden tartışır. Ve 
80’ler boyunca erken dönem Kürt sinemasının; coğrafya ve mücadele üzerinden 
var olmaya çalışan politik bir kadraja sahip olduğu ve bu kadraja yedirilen ulusal 
bir mağduriyet anlatımının başat politik yönelim olduğu fakat 90’larda öğrenci 
olan 2000’lerin başıyla NÇM gibi Kürt kurumlarında yetişen yönetmen kuşağının 
bu politik kadrajı Kürt ulusal mağduriyet anlatılarından ziyade mikro Kürt 
öznelliklerinin politik bir dolayıma tabi tutulduğuna ve bunun da ulusal bir dava 
gütmek yerine siyasal bir davanın anlatımı ve bunun üzerinden kurulan Kürt 
öznelliğinin dönüşüm süreçlerini öne çıkardığına vurgu yapar. Sonuç itibariyle 
Sustam, Kürt sinemasının yurtsuzluk, statüsüzlük, zorunlu göç ve sömürge 
siyaseti koşullarının doğurduğu ve zorunlu olarak politik ve militan bir dilin 
kullanıldığını, bunun da baskı altında yadsınan bir dilin, coğrafyanın ve kimliğin 
taşan heyecanının, öfkesinin ve travmasının dekolonyal bir estetikle sunumunu ele 
veren, toplumsal bir meselenin anında politik bir direnişin estetiğine dönüştüren 
bir yapıya sahip olduğuna vurgu yapar.

 Ramazan Kaya, bu yazısında, Kürdistan’daki YİBO’ları merkeze alarak, 
Foucault’nun biyo-iktidar ve biyo-politika kavramları üzerinden 18. yy’da 
varlığını hissettiren yeni bir örgütlenme modelinin, biyo-iktidarın disiplin 
anlayışına dayalı bir toplumun ve bu toplumu yeniden üretecek kurumların 
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nasıl inşa edildiği bağlamından hareket ederek bedenlerin yararlılığı etrafında 
biyopolitik alanın iktidar düzeneklerini incelemeye çalışır. Devamında; biyo-
politikanın yaşamı çoğaltmak, hastalıkları kontrol altına almak, yaşam süresini 
uzatmak gibi iktidar mekanizmalarının ve öldürme, ölüme terk etme gibi devlet 
politikası haline gelen pratiklerin ırkçılıkta vücut bulduğunu, bunun en iyi 
ifadesinin, Foucault’nun pek de bağlamına almadığı sömürge coğrafyalarda 
işlerlik kazanan iktidar düzenekleri olduğunu ve Kürdistan’da Yibo’lar üzerinden 
işleyen bir sömürge biyopolitik alanın varlığına vurgu yapar. Bu anlamda, Okul 
Tıraşı filmi, YİBO’ların modern eğitim kurum/ları olarak homojen, verimli ve 
disiplinli bir Türk ulusu yaratma adına Kürdistan’daki Kürt çocuklarını asimile 
eden kurumlar oldukları ve bu kurumların sömürgeleştirmenin ileri karakolları 
olma gerçeğini gün yüzüne çıkaran bir anlayışa sahiptir.

Nimet Gatar, “Kürt Sineması ve Bellek İlişkisinde Kadının Temsili” adlı 
makalesinde, Dengê Bavê Min (2012), Kilama Dayîka Min (2014) ve Were Dengê Min 
(2014) filmlerindeki kadın temsillerine, kadını özneleştiren, kolektif belleği kadın 
aracılığıyla konuşturan, bir tarihi dönemi onların şahsında görünür kılmaya çalışan 
anlatılara odaklanıyor. Filmlerdeki kadın temsilleri bu minvalde hem kolektif 
belleğin aktarımcısı hem de tanık olarak tarihsel süreçlerin de aktif özneleridir. 

Ali Kemal Çınar’ın sineması üzerine yazan Savaş Ergül, sömürgeci öznelerle 
karşılaşmalardan arındırılmış, Kürtçenin kurucu unsur olduğu bu sinema 
dünyasındaki durumlara ve mekansal düzenlemelere yakından bakıyor. 

Sinan Esen, Auteur teorisi çerçevesinde ünlü yönetmen Hiner Saleem 
sinemasını irdeliyor. Sinemasındaki baskın yolculuk temasından hareketle, 
yaşamının ve sanatsal yolculuğunun temel duraklarını mercek altına alıyor. 

Darîn Duman, “Bir Karşı-Bellek Mekânı Olarak Kürt Sineması: Kilama Dayîka 
Min Üzerine” makalesinde, Foucault’nun karşı-tarih kavramından yola çıkarak 
resmi tarihin tekelleşmiş bilgi üretim faaliyetlerine yönelik eleştirel bir okuma 
yapıyor. Metin, ötekine ilişkin görülmeyen, duyulmayan ve yok sayılan tüm 
bastırılmış biçimlerin görünür olmasını sağlayan bu karşı-geçmiş denklemini 
merkeze oturtuyor. Duman’a göre,  sinema, geçmişe ilişkin temsillerle ötekine 
ilişkin belleği perdeye aktarabilir ve bu anlamda resmi belleğin kapattığı 
alanların görünür kılmasını sağlayarak başka bir tarihin mümkünlüğünün sesi 
ve “karşı-sinema” olarak kavramsallaştırılabilir bir alanın varlığını inşa edebilir.

Ümit Gündoğdu, Yılmaz Güney sinemasının, estetik ve politik boyutuyla 
çoğul anlamların göbeğinde nasıl top koşturduğuna eğilmektedir. Güney, 
filmlerinde kolonyal hafızanın düşünce katlarında yarıklar açar elbette, lakin 
bu eksik bir okumayı imler. Dolayısıyla antikolonyal bir hafızanın ancak imge, 
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imaj ve estetik üçgeninde ilişkisel bir hattı kat etmesiyle mümkün olduğunu 
kanıtlıyor. 

Sebahattin Şen de, “Minör Bir Sinemadan Dekolonyal Bir Estetiğe Kürt 
Sineması” makalesinde Kürtlerin kamerayla karşılaşmalarının uzun tarihine 
uzanıyor. Kamerayla karşılaşmaları, onu kendi ellerine almalarıyla değil elbette, 
ona kaydedilerek gerçekleşiyor. 1990’lardan itibaren Türkiye, diaspora ve Irak 
Kürdistanı’ndan genç insanlar film yapmaya başladılar. Bugün artık Kürt 
sineması ya da Kürt filmleri olarak nitelenebilecek sinematik bir alan oluşmuştur. 
Bu yazı, bugünden artık belli bir niceliğe ve niteliğe ulaşmış olan bu sinematik 
evreni anlama denemesidir.

Kürd Araştırmaları dergisi olarak, Kürt yönetmenler ile bir soruşturma 
gerçekleştirdik. Bu soruşturmada belirlenmiş sekiz soruya yönetmenler yazılı, 
ses kaydı ve görüntü ile katılım gösterdiler. Soruşturmanın bizce en önemli 
yanlarından biri, Kürt Sineması’na dair söylenenlerin tarihsel gösterenlere ışık 
tutması olduğu kadar, Kürt Sineması’nın ne olduğu, olmadığı, nasıl çözümlere 
ve ne tür sorunlara sahip olduğunu göstermesi oldu. İkinci olarak da, katılım 
gösteren tüm yönetmenlerin Kürt Sineması’nda en beğendikleri filmlerin ne 
olduğu sorusuna Yılmaz Güney’in Yol filmini söylemeleri, bize göre altı çizilmesi 
gereken bir husus oldu. Soruşturmalar, okur için genel bir tablo sunmayı amaç 
edindikleri için Kürt yönetmenlerin yanıtlarının bu tabloyu tasvir edecek 
kudrette olduğu kanısındayız.

Sinemada kadın yönetmenlerin ve yapımcıların sayısı erkeklere göre oldukça 
yetersiz olması sorunsalını Kürt sinemasından Bahoz filmi üzerinden inceleyen 
Akkulak, 2003’ten başlayarak medyada ‘gender equality’ yani “cinsiyet eşitliği“ 
konusunu gündemine alan ve  2018’de bu konuyu düzenli olarak araştıran, 
Avusturya kaynaklı ‘Österreichischer Film Gender-Report’ dergisi ile Filmlerde 
cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek için oluşturulan “Bechdel-Wallace-Test” 
ini referans alıyor. Filmlerde kadınların görünme süresi üzerinden ele alındığı 
yazıda kadın meselesine farklı bir açıdan bakmayı da deniyor.

Ayrıca Shawkat Amin Korki/ Uluslararası sinema festivallerinde önemli 
ödüller almış yeni gerçeklik sinema estetiği ve politik sinema temalarıyla önemli 
filmlere imza atmış Korki’yle filmleri  üzerine ayrıntılı  ve kapsamlı bir söyleşi 
gerçekleştirdik. Söyleşide Korki Kürt sineması üzerine önemli belirlemelerde 
bulunup kendi sinemasına dair samimi ipuçlarını okuyucularımız için paylaşıyor. 
Özgür Çiçek de sözkonusu yazısında iki belgesel film üzerinden mekân ve 
zamanın görünümlerini yaratıcı bir bakışla işlemektedir. Aynı zamanda küçük 
fırça darbeleriyle Kürt ve Türk yapımı belgeseli arasındaki farka eğilmektedir. 
Bu fark filmlerin yorumuna isabetli bir şekilde yerleştirilmiştir. Apo Kıran 
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tarafından Korkusuz Kürt Sineması metninde de, okura sunulan perspektif, 
Kürt Sinemasının Janr eleştirisi ile düşünülmesinin yaratacağı potansiyel fikrî 
titreşimlerdir. Korku sineması, terim olarak geniş bir yelpazeye serilen ve alt 
türlere sahip olan çok boyutlu bir muhtevaya sahiptir. Kürt Sineması ise belli 
başlı büyük türler ile bugüne değin poetikasını oluşturmaya çalışmıştır. Bu yazı 
her iki mevhumun birbirine verebileceği muhtemel potansiyeller düşüncesi ile 
bunun nasıl mümkün olabileceği sorusu üzerine inşa edilmiştir.

Ayrıca Yılmaz Güney’le ölümünden önce yapılan son röportaj da ilk 
kez dergimiz aracılığıyla bu topraklardaki okuyucularla buluşacaktır. Jane 
Gaines’in “Beyaz  Ayrıcalık  ve Bakış  İlişkileri: Feminist Film Teorisinde Irk 
ve Toplumsal Cinsiyet” ve Ali Fuat Şengül’ün “Hakikati Söylemek, Gerçeği 
Kürtçe Kaydetmek: Kürtçe Belgesel Filmlerin Biçimsel Politikası Üzerine Bir 
Araştırma” makaleleri Nurdan Şarman tarafından Türkçe’ye kazandırıldı. Yine 
Pauline Tucoulet’in meşhur “Kürt Sinemasının Eli Yılı” makalesi, Engin Sustam 
tarafından Türkçeleştirildi. 

Uzun süreli ve yoğun bir emeğin ürünü olan bu kapsamlı sayının, Kürt 
sineması çalışmalarına katkı sağlamasını umuyor, bu sahayı çalışacak tüm genç 
Kürt sinema severlere ilham vermesini diliyoruz. 

Engin Sustam
Ramazan Kaya

Mihemed Şarman 
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Kürt Sineması: 
Siyasal Zamanın Kurucu 

İmgesi, Dekolonyal Coğrafi 
Manzaralar ve Ulus-Aşırı 

Görünürlük*

Engin Sustam 

Bu yazı, Kürt sinemasının dekolonyal perspektifi içinde savaşa, şiddete ve 
kalkışmaya dair anlatısına ve kolektif mücadelenin bir hatırası olarak imgelerin 
üretilmesinde ortaya çıkan mikropolitik bağlama bakarken, Kürt sinemasının 
hafıza ve arşivleşmesinin farklı adımlarını analiz edecektir. Dolayısıyla bu 
makale, Kürt sinemasının tarihinden daha çok bu alana yerleşen filmlerin 

*	 Bu	yazı	2006	ile	2012	yılları	arasında	EHESS’te	yapılan	doktora	teziyle,	2016’da	Harmattan’da	
yayınlanan	 ‘Art	et	Subalternité	Kurde’	adlı	kitaptaki	Kürt	 sineması	üzerine	olan	bölümlerle,	
2013	ile	2021	yılları	arasındaki	bazı	dergilerde	Türkçe	ve	İngilizce	yayınlanan	makalelere	daya-
narak	yeniden	yazılmıştır:		E.	Sustam,	“La	Culture	Subalterne	Kurde	et	l’art	Contemporain	en	
Turquie	:	Déviation,	Interpénétration	et	déterritorialisation”,	EHESS,	Doktora	Tezi,	2012;	Art	
et	Subalternité	Kurde,	Harmattan,	2016;		‘Kürt	Alanında	Sinema	ve	Sanat	çalışmaları	:	Ulusal	
Alegoriden	Yeni	Öznelliğin	Retoriğine”,	in	“İsyan	Şiddet	ve	Yas:	90’lar	Türkiye’sine	Bakmak”,	
Ayşen	Uysal	(eds.),	Dipnot	Yayınları,	2016,	Ankara,	59-90;	‘Mahlul	Özneden	Maduna:	Kürt	
Kültürel	 Çalışmaları	 ve	 Bellek’,	 	 in	 “Türkiye’nin	 Demokratikleşmesi:	 Etnik-Dini	 Kesimler	
Üzerinden	Değişimin	Analizi”,	Çizgi	 Publishing-Konya,	H.	 Samur	 and	Z.	Kızılkan	Kısacık	
(eds),	149-223	ve		‘Kurdish	Art	and	Cultural	Production,	Rhetoric	of	the	New	Kurdish	Subject’,	
in	Bozarslan	H.,	Günes	C.	&	Yadirgi	V.	(eds),	The	Cambridge	History	of	Kurds,	Cambridge	
University	Press,	Cambridge,	April	2021,	pp.	775-805.		
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imgelerine ve diline yönelik sorgulamayı teklif ediyor: Kürt sineması dekolonyal 
bir süreçte mi veya sinemacılar hangi stratejileri ve hangi amaçları uyguluyorlar? 
Toplumsal hafıza ve siyasal direniş biçimleri (siyasal serhildan’dan sanatsal 
serhildan’a) ve bu görüntülerin kullanımı ve yapılan sanat çalışmalarını kısmen 
belirleyen tarihyazımı tartışmasına katılmayı nasıl mümkün kılıyor? Resmi bir 
sinema arşivi kurumunun olmadığı, Kürt sinema çalışmalarının devletsiz 
tarihini ve ‘yurtsuzluk’ tarihini nasıl okuyacağız (bê welat - yurtsuzluk 
bağlamında)? Bu bağlamda imgeler, kadraj ya da sinemanın politik estetiği bize 
neyi ifade etmektedir? Bu durum, sinemanın duygusal ve duyusal niteliklerinin 
ele alınmasının bir ilişkisellik aracı olabileceği, bunun farklı siyasal bedenlere 
sahip Kürdistan alanında farklı sinema anlatılarına sebebiyet verebileceğini 
söylerken kolonyalizm ve dekolonyalizm eleştirelliği üzerinden ilerleyerek de 
sinemanın dil ve imgelerini sorgulamayı amaçlayan okumaları da gerekli kılıyor. 
Kürt coğrafyasının politik-kültürel manzaraları dâhilinde, sinemanın kadrajına 
yerleşen görüntülerin çokluğu, Kürt sinemasının çoklu politik okumasını işaret 
ederken, burada sömürgecilik deneyimlerini özellikle vurgulamakta fayda var. 
Kürt sineması; Türkiye, İran, Irak, Suriye ve Batı diasporası arasında daha 
öncesinde birçok kişinin de belirlediği gibi1 kendine sınır ötesi alan kuran 
dekolonyal bir sinema tarihi hafızasına sahiptir. Bu, üniter sınırdaki üstün 
kimlik çizgisini vurgulayan baskın kimlik karşısında daha geniş bir dekolonyal 
sanatsal epistemenin oluşturduğu bakış açısıdır. Kürt sinemasında, 
sinematografik ve görsel-işitsel görüntülerin çokluğu, çağdaş sanat çalışmalarıyla 
iç içe geçmesinin yanısıra (özellikle kısa film ve video çalışmalarının yanyanalığı) 
hala çok çalışılmamış bir alan olarak ve bir sürü farklı eğilim, modernite, 
coğrafya konumu itibariyle bize inanılmaz bir bagaj sunuyor. Ama en 
nihayetinde kendi coğrafyasında tutsak (Başûr ve Rojava alanları hariç), ciddi 
bir politik sansüre ve baskıya maruz kalan bir sinema alanından bahsediyoruz. 
Kürt sinemacıların ya da sanatçıların üretim ve medyasyon alanının Batı 
diasporası olması ya da en iyi film festivallerinin buralarda olması tesadüfi 
değildir (New York, Londra, Paris, Berlin Film Festivalleri gibi). En nihayetinde 
Kürt sinemasının hafıza alanının hala bazı biçimlerde diaspora olduğunu 
(Güney Kürdistan bölgesi hariç; neredeyse son on yıldır görünür olan Duhok ve 
Süleymaniye Uluslararası Film Festivalleri), Yılmaz Güney, Tayfour Bathaii, 
Bahman Ghobadi, Hisham Zaman, Hiner Saleem ve daha birçok sinemacıyı 

1	 Bkz.	Kristian	Feigelson,		“L’identité	transfrontière	des	Kurdes	:	Un	temps	pour	l’ivresse	des	
chevaux”,	In	:	Voyages	et	exils	au	cinéma	:	Rencontres	de	l’altérité,	Patricia-Laure	Thivat,	
(dir.),	Presses	universitaires	du	Septentrion,	2017,	273-290	 ;	Yilmaz	Özdil,	La	constructi-
on	visuelle	des	identités	kurdes	:	cinema	turc,	cinéma	kurde,	Yayınlanmamış	Doktora	Tezi,	
2013,	Université	Paris.



 S a y ı  7   K ı ş - B a h a r  2 0 2 2   1 7

K ü r d  A r a ş t ı r m a l a r ı

dikkate aldığımızda mücadelenin içinde yeşeren ya da sürgünde güçlenen, 
sürgünü bir mağduriyet alanı olarak kurmaktan çok, yurt edinen bir sanat 
alanından bahsediyoruz. Dolayısıyla Kürt sinemasının dolaşımı, izleyeni ve 
arabuluculuk meselesinde Kürt diasporasının politik, kültürel ve sanatsal 
etkinliğini ve güçlü ilişkisini de dikkate almalıyız. Belirli okumalar dâhilinde 
Kürt sinemasını, politik öznelliğe yaslanan bir tanıklık ve genel ifadeyle hafıza 
ve belgesel ağırlıklı2 imge ve hareket alanı yaratan sinema olarak ele almakta 
fayda var. Yani, sinemanın bütün imgelerine yerleşen dilin ve söylemin bizi 
şimdiyle karşılaşmaya ve geçmişle yüzleşmeye götürürken; burada hafıza ve 
dengbêj geleneğinden devralınan sözlü tarih anlatısı ve yine politik baskının 
gramajına yönelik hatırlama, hatırlatma ve unutma gibi deneyimleri dikkate 
almamızı sağlayan ‘devletsiz’ bir kurumsal alanda yer almaktadır. Sinemanın 
devletsizlik hali ve devletin sultasının olmadığı başka bir karşı-kurumsallaşma 
pratiği, elbette bütün Kürt sanat çalışmaları için geçerlidir. Belki de bundan 
dolayı diyebiliriz ki Kürt sineması, bir bellek yoklaması olarak imgelerinin çoklu 
arşiviyle ve kendi dekolonyal pratiğinin etkisiyle bir karşı-hafıza alanıdır. Diğer 
yandan her filmin politik okuması bizi egemen sinema alanındaki oryantalist 
‘doğu’ veya sömürgeci temsillerden, yansıtmalardan kurtulmuş bir imaj 
arayışına götürür. Bu bağlamda söz konusu olan bu makale, yalnızca Kürtlerin 
politik tarihine tanıklık etmeyen kurmaca filmlerin yanı sıra kısa filmleri, 
belgeselleri ve çocukluğun sinema alanında ele alınış biçimlerini de bir araya 
getirmek istiyor. Örneğin Kürt sinemasında neden çocuk bedeni ve imgelerinin 
daha yoğun şekilde politik bir öznellik alanı olarak sinemada yer aldığı, Hisham 
Zaman’ın kendi göçmenliğine referans olan kaçak göçmenlik tecrübesi üzerinden 
ele aldığı bir çocuğun mülteci haliyle yine işçi mülteci olan babasıyla olan 
ilişkisine yoğunlaşan Bawke (2005, kısa film) filminden, Yılmaz Güney’in Duvar 
(1983), Jano Rosebiani Jîyan (2002), Bahman Ghobadi’nin Turtles Can Fly (2004) 
ya da Karzan Kader’in Bekas (2012) ile devam eden çocukluk imgelerinin 
gerçeklik hikâyeleriyle yanyana getirilişi hangi ‘hakikat’ ya da tahayyül alanını 
hafıza üzerinden temellük ettiği enteresan durmakla birlikte3, bunun Kürt 
coğrafyasını sömürgeleştiren militarizm ve şiddet pratikleriyle ya da sömürge 
toplumsal önyargılarının işgaliyle ne kadar alakalı olduğu ise filmlerin analizi 
üzerinden tartışmaya açılabilecek bir durumdur. Biz ‘kültürcülüğe’ atıfta 
bulunmamakla birlikte, sinema üzerinden diyebiliriz ki bu durum, tam da 

2	 Bkz.	Candan	Can	 et	Koçer	Suncem	 (dir.),	Kurdish	Documentary	Cinema	 in	Turkey:	The	
Politics	and	Aesthetics	of	Identity	and	Resistance,	Cambridge	Scholars,	Cambridge,	2016		ve	
Müjde	Arslan	(Der.	2009),	Kürt	Sineması:	Yurtsuzluk,	sınır	ve	ölüm,	Agora	Kitaplığı.

3	 Bu	konuda	Bahman	Ghobadi	ile	yapilan	röportaja	(Rahul	Hamid)	ve	onun	üzerine	olan	bölü-
me	bkz.	Müjde	Arslan	(Der.),	Ibid.,	ss.137-215.
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Fanon’un Yeryüzünün Lanetlileri’nde belirttiği “sömürgeleştirilmiş entelektüel, 
duyarlılık ve istisnai duyarlılığın egemen olduğu bir psikoloji geliştirir” (les 
Damnés de la terre: 2002, s. 209) analizine bizi yakınlaştırmaktadır. Fanon’un bir 
yandan haklı olarak ‘öncülük’ edebilen kültürel mücadele olamaz deyip, diğer 
yandan elbette kültüre yüklediği anlam ‘mülahazaların toplamı, iç ve dış 
gerilimlerin sonucu’ (s. 195-225) gibi sorunsallaştırması tartışılabilir.  Lakin 
‘sömürgeciye karşı direnişin son cephesi’ ve sömürgeleştirilenleri 
sömürgecilerinden ayırt etme söz konusu olduğunda bile topraktan daha güçlü 
bir şey olarak kültüre işaretini biz sanat üzerinden kavramsallaştırabiliriz. 
Kürtler, 2012 Rojava Devrimi sonrası önemli bir alan oluşturan ve eski NÇM 
geleneğinden alınan bir mirasın devamı olarak kendini oluşturan hem Tev-
Çand hem de Tev-Dem çalışmaları etrafında oluşan Kuzey ve Doğu Suriye 
otonom alanındaki sinema ve sanat kurumsallaşmasının ise daha çok militan-
politik bellekle, çatışma ve kimlik göstergeleriyle alakalı tanınan bir kültürel 
hareket yarattığını görmekteyiz. Komîna Fîlm a Rojava, bu anlamda önemli bir 
kolektig kurucu özne olarak bu alanın politik belleğini oluşturan en önemli 
‘alternatif’ sinema oluşumudur. 13 Kasım 1960 yılında Suriye Kürdistan’ında 
Baas rejimi tarafından gerçekleştirilen Amûdê sineması katliamından Komîna 
Fîlm a Rojava’ya ve Rojava International Film Festival’ine (Mihrîcana Fîlm a 
Rojava ya navnetewî) gelinen zamanda, Kürtlerin özerk kurumsallaşma 
hareketinin özgürleşme mücadelesiyle birlikte kuşaklar arası önemli bir 
dekolonyal hafıza alanı kurduğunu belirtmeliyiz. Kürt siyasal tarihinin içine 
yerleşen bu olaylar Kürt hafızası için o kadar kritik bir alan ki, ‘Komîna Fîlm a 
Rojava’ (veya Mezopotamya Sinema Kolektifi) veya post-Saddam dönemi 
Güney Kürdistan’daki festivaller etrafında kurulan kurumsallaşma faaliyetleri 
gibi özerk yeni müdahaleler, Kürt tarihinin arşivlerinin döngüsel olarak 
yaratılması ve yok edilmesi içinde işleyen bir süreçi işlemesi açısından, Türkiye, 
İran, Irak ve Suriye’deki nekropolitik aygıtların Kürt toplumunu kendi 
tarihinden ve kültürel hafızasından yoksun bırakılmasını sağlayan zor rejim 
pratiklerinin kolonyal politikası karşısında yeni bir politik sanatsal direniş, sınır-
aşırı etkileşim ve estetik alan kuruyor. Shwan Attoff’ın Barbar and the Worlds 
(2018), Ersin Çelik’in ‘Ji Bo Azadiyê’ (2019), Haşim Aydemir ‘Dema Dirîreşkan’ 
(2021) gibi filmler sadece bir hafıza imgesi kurmuyor aynı şekilde geçmişin 
travmatik olaylarıyla hesaplaşıyor (burada ‘dekolonyal estetikten’ bahsediyoruz. 
Bkz.Walter Mignolo, Rolando Vazquez : 2013 / Mignolo, 2005), farklı tarihsel 
tecrübeler, dönemler, politik bağlamlar ile film üretim ve dağıtım süreçlerini 
etkileyen sosyal ve kültürel koşullar arasında yeni bir ilişki oluştuyor. Dolayısıyla 
geçmişin travmatik belleğine dair yapılan her sanatsal müdahale, sorunu kısmen 
imgeleştirse de, sinemada Kürt deneyiminin karmaşıklığını yeterince 
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yansıtabilecek açık anlatıların çokluğunu biz en çok sinema alanında buluyoruz. 
Kürt filmlerinin yirmi birinci yüzyılın başındaki popülaritesi, sanatsal ve eleştirel 
başarısı, Türkiye, İran, Irak ve Suriye ve Ortadoğu sinemalarındaki dinamik 
gelişmelerle eş zamanlı olmaktan çok, ulus-aşırı bir alanda özellikle sürgün/ 
diyaspora’da gösterdiği ontolojik etkinliğiyle ve daha önceki kurumsal 
deneyimleriyle pek alakalı olduğunu belirlemekte fayda var. 

Bu makale, Ortadoğu ve Türkiye’deki Kürt sinema çalışmalarını analiz 
etmektedir. Son otuz yılda Diyarbakır, Mardin, İstanbul, Duhok, Erbil, 
Süleymaniye, Rojava, Kirmanşah, Mahabad, Tahran gibi şehirlerde ve Batı 
diasporasında Kürt alanının sinema ve sanat arşivi, çok önemli sanatsal 
faaliyetler gerçekleştirmiş ve kültürel eserler üretilmiştir. 20. yüzyılın büyük bir 
bölümünde, Kürt kültürel ve sanatsal üretimleri, Türkiye, Irak, İran ve Suriye 
devletlerinin sömürgeciliğinin nekro-siyaseti cenderesinde, Kürt ‘nüfuslarına’ 
yönelik uyguladıkları asimilasyon, şiddet ve baskı politikaları nedeniyle Avrupa 
diasporası uzun süredir sanatsal üretimlerin beşiği haline gelmişti. Oysa bugün 
diaspora artık sadece Kürtlerin sığındığı ve ürettiği bir alan değil, örneğin kendi 
coğrafyalarında ‘baskıya’ rağmen üretilen işlerin dağıtımının, dolaşımının 
sağlandığı ve bir arşivin oluşmaya başladığı ortak sanatsal hafızanın üretim 
alanı haline gelmiştir. Yine aynı şekilde sinema alanının popüler kültür ile olan 
ilişkiselliği, Hollywood üzerinde ilerleyen muktedir sinema geleneğinin de, 
bir şekilde bugün Kürt alanında etkin olmaya başladığını, Kürt sinemasında 
özellikle Duhok ve Süleymaniye üzerinden ilerleyen bir ‘resmi’ tanımlamanın 
da başladığını söylemeliyiz. Özellikle Jano Rosebiani gibi yönetmen ve yazarlar 
tarafından dillendirilmeye başlanan başka bir tartışmaya dâhil olmaktayız. O da 
Kürt sinemasını, daha çok KRG (Kürdistan Bölgesel Yönetimi) eksenli okuyan 
veya kuran, ‘Hollywood/Bollywood’ benzetmesi üzerinden ilerleyen, bunun bir  
‘Kollywood (Kürt nüfusunun yaşadığı coğrafyalara işaret eden yani Kürt alanı) 
ya da ‘Dollwood’ (Duhok)’4 tartışmasının bugün kitle kültürü üzerinden ciddi 
şekilde festivaller dolayımında ilerlediğini görmekteyiz.  

Kürt Sinemasına Jeokritik Bir Yaklaşım 

Bu bölüm, sinema, sanat ve coğrafya arasındaki ilişkiselliğe eğilmek 
isterken sosyalbilimlerin ve felsefenin kavşağında yer alan coğrafyanın ve 
bazı epistemolojik sonuçlarının imgelere nasıl yansıdığını analiz etmeyi 
istemektedir. Bir yanda sinemanın sanatın uzamsal boyutunun, diğer yanda 
coğrafyanın estetik boyutunun, biçimleri/nesneleri arasındaki ilişkiselliğin 

4	 Bkz.	Jano	Rosebiani,	‘How	to	empower	Kurdistan’s	homegrown	cinema:	Part	I	/	Part	II	’,	
Rudaw,	29.	06.	2019	:	https://www.rudaw.net/english/opinion/29062019

https://www.rudaw.net/english/opinion/29062019
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ele alınması, diğer yandan sinema sanatının içine yerleşen ama özellikle Kürt 
sinemasının imgelerine yerleşen coğrafyanın ve coğrafyacılığın uygulandığı 
(metodolojik) pratiklerin perspektifine bakmak bizi coğrafyayı bir mekan 
estetiği olarak kavrayan estetik rejimlerin bilgisine götürüyor. İran’da Kürt 
halkı, İran Şahı döneminde çeşitli siyasi baskılara maruz kalmış ve bu 
politikalar, devrim ve İslam Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra da devam 
etmiştir. İran devleti, Kürtlerin dilini ve kültürünü ‘tanımasına’ rağmen, bu 
tanım içine Kürt özerkliğini ve yasak olan Kürt dilinde halk eğitimi vermenin 
kültürel özgürlüğünü kapsamamaktadır. Dolayısıyla İran’da (Rojhilat) 
üretilen sinema ve sanat işlerinin en çok diaspora alanında dolaşıma girdiğini 
belirlemekte fayda var. Türkiye’de 1991 yılından itibaren (ilk kez darbeden ve 
1984 kalkışmasından sonra), Turgut Özal hükümetinin neoliberal reformlarıyla 
Kürt dili ve kültürü üzerindeki kısıtlamaların gevşetilmesi nedeniyle bu 
durum, kısmi biçimde değişmeye başladı. 2000’li yıllarda Kürt kültürü ve sanatı 
üzerindeki kısıtlamalar, belirli oranlarda kaldırılmış, gazete, dergi, radyo ve 
televizyon gibi Kürt kültürünü yayma araçları AKP’nin İslamcı hükümetinin 
kontrolünde başka bir siyaset dâhilinde ele alınmıştır. Kontrollü Kürt kültürel 
çalışmaları bugün devletin kayyum siyaseti dahilinde başka bir denetim alanına 
dahil olurken özellikle barış süreci öncesinde ve 2016’ya kadar olan süreçte çok 
önemli sinema çalışmaları görünür olmuştur. Genç kuşağın, özellikle kısa filmler 
üzerinden bir hafıza alanı kurduğunu belirlemekte fayda var. Diğer yandan 
Kürt coğrafyasında 2000’lerin başı itibariyle Kürt belediyelerinin düzenlediği 
kültür şenlikleri ve bu bağlamda eski NÇM (Mezopotamya Kültür Merkezi) 
çıkışlı sinemacıların ve yeni kuşaktan yetişen genç sinemacıların (Mezopotamya 
Sinema Kolektifi) inanılmaz etkisini ve üretimini ortak bir faaliyet alanını da 
hatırlamalıyız. Aynı şekilde, 2019’dan beri Mezopotamya Sinema Kolektifinin 
“İstanbul Kürt Film Festivalini” örgütleyen ekip olarak öne çıktığını görmekteyiz. 
Ancak eklemek gerekirse, son yıllarda (2015 barış sürecinin bitirilmesiyle 
birlikte) ve Türkiye hükümetinin otoriter yapısının yerel alanlarda ve kayyum 
siyaseti uygulamalarının olduğu Kürt illerinde, Kürt kültürel çalışmalarının 
Türkiye’de üretilmesinde ve yaygınlaştırılmasında öncü rol oynayan birçok 
belediye, kurum; devlet ve hükümet tarafından kapatılmıştır. Mesela, tiyatro 
grubu Şermola Performans’ın Mem û Zîn oyununun gösterimi Cizre’de 12 Mart 
2022’de, Cizre Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Kürtçe üzerine ya da Kürt 
madun kültürel temsilleri üzerine olan bu tür kayyum siyasallığı müdahaleleri, 
aynı şekilde bütün sanat çalışmalarını ciddi boyutta etkilediği gibi, sinema 
alanındaki arabuluculuk, dağıtım ve seyirciyle buluşma koşullarını da ciddi 
boyutta etkilemektedir. Bu tür politik müdahalelerden kaynaklı sanat çalışmaları 
ve sinema için üç alanın belirgin olarak öne çıktığını görüyoruz: Başûr (Güney 
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Kürdistan-Irak: özellikle Duhok ve Süleymaniye), Rojava (Batı Kürdistan-Suriye: 
Qamışlo, Kobanê, Afrîn) ve Batı diasporası (Londra, Berlin, New York, Paris, vs.). 
Irak Kürdistan’ında Kürtler, 1991’den beri geniş bir politik özerkliğe sahipler 
ve o zamandan beri kültürel üretim, dominant kültürün etkisinden sıyrılarak 
dekolonyal perspektifte gelişmektedir. Özellikle uluslararası festivallerle şuan 
sinema çalışmalarının merkezi alanı haline gelen Irak Kürdistanı’nın, Rojava’nın 
ve Batı diasporasının, sinemanın çağdaş tarihini belirleyen önemli hafıza-
arşiv alanlarına dönüştüğünü söyleyebiliriz. Temmuz 2012’den itibaren ise 
Suriye’de de fiili bir Kürt özerk varlığı ortaya çıktı ve Baasçılar tarafından Kürt 
diline ve kimliğine uygulanan tüm kısıtlamalar, baskılar (özellikle 1960’larda 
Amûdê Sineması Yangını milattır)5 Rojava Devrimi sonrası bu alandaki sanat 
çalışmaları (2017’den beri dördüncüsü olan Rojava International Film Festival 
gibi) tamamen dekolonyal bir faaliyete dönüştü. Belki de bugün Kürt yeni 
öznelliğinin en ilgi çekici katkılarından birini, sınırların ötesindeki bu sinema 
çalışmaları (cross-border cinema) kendi dönüşümüyle birlikte yapmaktadır. 
Daha öncesinde 2012’deki doktora tezimde ve sonrasında Fransızca yayınlanan 
kitabımda6 belirttiğim gibi, Kürt sineması, bize karşı-hafıza ve karşı-tarih 
anlatısını güçlü şekilde sunmaktadır. Dolayısıyla Kürt sineması, Kürt edebiyat 
çalışmaları gibi hafızanın içinden sızarak hem bir sözlü tarih yazımına eğimlenir 
hem de imgelerinin vurucu estetiğinde, devleti olmayan ‘ezilen’ bir halkın 
bilişsel alanının (baskı, sömürgecilik ve anti-kolonyal direniş arasında) nasıl 
yaratıldığına dair bir alet-edevat kutusu işlevi görmektedir. Bu bakımdan 
“Kürtler için sanatsal üretim, egemen ulusal kültürlerin hegemonyası ve politik 
baskısının travmaları karşısında Kürt mikro-kültürün ve ayakta kalmaya çalışan 
devletsiz bir halkın (Bê Welat) hatırasını ve dekolonyal estetiğini ifade eder.”7

5	 Zanyar	Omrani,	An	Introduction	to	Cinema	in	Rojava,	bkz:	https://thekurdishproject.org/int-
roduction-cinema-rojava/	.	Omrani’nin	yazısı	aynı	şekilde	bu	sayıda	yayınlanmıştır.	Bu	yazı	
özellikle	Rojava’da	Suriye	rejimi	döneminde	Baasçıların	bütün	baskılarına	rağmen	Sinema	
salonlarının	ve	sinemaların	halkta	olan	etkisine	eğilmesi	açısından	inanılmaz	güçlü	örnekler	
sunmaktadır.

6	 E.	Sustam,	Art	et	Subalternité	kurde	entre	Violence	et	Résistance,	Harmattan,	2016.
7	 E.	Sustam,	‘Kurdish	Art	and	Cultural	Production,	Rhetoric	of	the	New	Kurdish	Subject’,	in	

Bozarslan	H.,	Günes	C.	&	Yadirgi	V.	(eds),	The	Cambridge	History	of	Kurds,	Cambridge	
University	Press,	Cambridge,	April	2021,	pp.	775-805.

https://thekurdishproject.org/introduction-cinema-rojava/
https://thekurdishproject.org/introduction-cinema-rojava/
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1.Skawkat Amin Korki, Kick Off (2009);  Shahram Alidi, Whisper  
with the Wind (2009).

Kürt alanında sinemanın sanatsal yaratımı, sömürgeleştirilmiş bir mağduriyet 
görünümü değil, özgürleştirici bir direnişin kurucu ayaklanmasına işaret ediyor. 
Yurtlulaşma veya yeniden yerliyurtlulaşma gibi bizi kışkırtan ve rahatsız eden bu 
alandaki sinema yapıtlarının sesinin, ritminin ve sakatlandırılmış tarihinin politik 
anının dışavurumu, travmasının hafıflendirilmesi eylemi gibidir. Gerçekten 
de sinemasal görünürlük, Kürt sorununu nasıl dönüştürüyor, devletsiz bir 
toplumda ayrımcılık karşısında sınır ötesi dinamiklerde gezinen siyasi protestoyu 
nasıl reforme ediyor; demokrasi, ekoloji ve sosyal kriz üzerine sinema dağ, kent 
boşlukları (urban interstice) ve kır imgeleriyle bize siyasi bir pedagoji mi öneriyor 
soruları, yapılması gereken bir kritiği göstermektedir. Kürt sineması, (görsel, 
dijital ve hatta performatif sanat), günümüzde siyasi baskı karşısında ‘ulusötesi 
bir sorun’ haline gelen Kürt öznelliğini sorunsallaştırması açısından da oldukça 
dikkat çekici bir alan. Ondan, belki de sinemanın içine yerleşen dağ, kır ve şehir 
boşluklarıyla dokuduğu ekran bizi harekete geçirici bir ütopyaya davet ediyor. 
“Ara yer alanı veya kentsel boşluklar”8 terimi (‘şehirde açıklıklar’, Nicolas-Le 
Strat, 2004) çok yönlü (kavramsallaştırmadan kurumsallaştırmaya kadar) çok 
sayıda sanatsal faaliyetin içine yerleştiği gibi ama özellikle sinemanın imgelerinde 

8	 Bkz.	E.	Sustam,	‘The	Kurdish	political	and	artistic	making	by	the	transborder	perception	in	
the	interstices	urban	space,	in	UXUC	Scientific	Journal,	Contributions	for	the	Special	Issue,	
Editor:	Gülçin	Erdi	Lelandais,	UXUC	-	Journal	V3	-	N2,	2022,	pp.	24-37
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daha görünür oluyor. Kürt alanında (özellikle Başûr ve Bakûr) savaş nedeniyle 
oluşan harabeler, kentsel boşluklar, toplumsal dönüşüm potansiyelinin yanı sıra 
despotik rejimlerin, devlet şiddetinin izlerini de barındırıyor. Sinema belki de bu 
konuda en önemli etkiyi sağlayan bir hafıza alanı yaratan bir güce sahip. Kürt 
sinemasında kentsel mekânın boşlukları, dekolonyal ilişkisi ve aralıklı kentsel 
mekânda gerçekleştirilen sanat eserleri, yönetmenlerin ya da sanatçıların görsel 
algılarındaki travmatik hafızayı kamusal yön olarak nasıl sunduklarını analiz 
etmemize imkân veriyor. Terk edilmiş evler, yıkık delik-deşik duvarlar, otoriter 
heykeller, mezar taşları, su kuyuları, kaybedilenlerin alanları, haki askeri araçlar, 
kirli çocuklar, boşaltılmış köyler, bombalanmış şehirler ya da dağlar, Newroz 
veya araba lastikleri, vb. gibi imgeler veya malzemelerin görüntüleri, sinemanın 
diline yerleşerek kentsel ve kırsal mekânlar/vurgular üzerinden yeni bir sinema 
formu arayışı olarak sınır/sınır-ötesilik biçimlerini inşa ediyor. Direniş, denetim, 
var olma ve baskı arasındaki sinemanın bu konumlanışı bağlamında, ‘aradanlık’ 
koşulu ortaya çıkıyor ki bu durum, bize çeşitli mikropolitik ve sanatsal 
faaliyetlerde devleti olmayan bir sinemanın karşı-kurumsal yaklaşımını (normatif 
alan karşısında anti-normatif alan) işaret etmekte. Şu bir gerçek, şiddetin ve 
savaşın politik arenası içinde yetişmiş bir kuşağın, ekranı ve kamerayı kullanma 
biçimi politik olarak kurulurken, Kürt sinemasında, kendilerini savunmak için 
mücadele eden sanatsal imgeler veya alan vurguları, kentsel dokular, politik 
müdahaleyi kullanan entelektüel bir bilinci kesinlikle ortaya çıkarıyor. Bazı Kürt 
filmlerinde diasporada dahil, anlatımın kendi kendini anlatmadığı ve hikayenin 
ve karakterlerin tarafsız veya şeffaf olmadığı izlenimi verilirken, bu filmler 
genellikle sıkıntılı, çatallı bir görünümle ifade edici kafkaesk görüş araçlarıyla 
teşhir edilir. Gökhan Yalçınkaya’nın Kurneqîz (2016) filmi, köyde yaşayan ve 
toplumsal dışlanma içinde iç çatışma deneyimini yaşayan 17 yaşındaki Kürt trans 
bir çocuğu anlatırken, bu kısa film, Kürt alanında toplumsal cinsiyet alanında 
türünün ilk örneği olarak bizi eril imge hegemonyaları karşısında mikro imge 
okumasına götürmektedir. Esas olarak sadece sömürgecilik açısından değil, aynı 
zamanda kolonyal modernite dışından moderniteye doğru üretilen imgeler de 
buraya yerleşir: yani klasik temsil sisteminden ‘ergen ve erkek’ sinemanın havası 
dönüşmeye başladığında, toplumsal sapmalar burada karşı-estetik olarak sadece 
durmaz ama hegemonik imgeler karşısında yeni sanatsal biçimler oluşturur.

Dağ, kent boşlukları (urban interstice) ve kır imgeleri, Kürt sinemasında 
önemli bir coğrafi simgedir. Kürtlerin dağ ve kıra yönelik sanatsal müdahalesi, 
sadece bir manzara görünürlülüğü veya imgenin yoğunluğuyla alakalı değil, 
ya da devletsiz bir toplumun siyasal parçalanmışlık geleneğinden kaynaklı 
olarak da değil,  Kürt sinemasında ‘dağ veya kır’ imgesi özgürleşmenin ve 
politik bir uzamın anlatısıdır. Güney Kürdistan’da, 1946’da başlayan peşmerge 
geleneği (aynı zamanda Güney Raperîn’i de -ayaklanma) ve 1984’te Kuzey 
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Kürdistan’da başlayan gerilla mücadelesi sonrası (ve Serhildan -ayaklanma), 
dağ imgesinin ya da kır görüntüsünün Kürt alanında şehirden daha güçlü 
bir temsili söz konusudur. ‘Dağ, kent boşlukları ve kır’ imgeleri, aynı şekilde 
siyasal mücadelenin dekolonizasyon süreçlerine atıfta bulunan, bir coğrafyanın 
özgürleşmesine işaret etmektedir. Özellikle coğrafi koşullardan ve siyasi 
baskılardan kaynaklı İran ve Türkiye alanlarındaki sinema çalışmalarında dağ ve 
kır imgesi, güçlü şekilde 1980 sonrası dönemde kendini daha belirgin kurarken, 
kameranın özellikle coğrafi zorluk koşulları ile mücadelesi arasındaki ekseni 
yatay şekilde oluşturduğunu birçok filmde görmekteyiz. Bu konuda Bahman 
Ghobadi’nin Dema Hespên Serxweş (2000) filmi, Kürt sinemasının varlığında 
toplumsal ve siyasal gerçekliğin öğeleriyle hayal gücü arasındaki etkisi açısından 
önemli bir örnektir. Ama diğer yandan 90’lar kuşağından Kazım Öz’ün Bahoz 
(1999) filminin son sahnesinde dağa yöneliş, Kürtlerin siyasal hafızasına işlemiş 
kurtuluş uzamının göstergeleriyle de alakalı bir estetikte işlenir. Diasporada ise 
nostaljinin güçlü kuruculuğu, birçok yönetmenin ilk imgesini sınır-aşırı alanda 
kırsalın sembolleriyle oluşturmasını sağlar. Bu konuda güzel örneklerden biri 
de sürgünde yaşayan Güney Kürdistanlı yönetmen Kae Bahar’ın Claudio von 
Planta ile birlikte yaptıkları dokümanter filmleri No Friends but the Mountains 
(2017) olabilir. DAİŞ’in yükselişi ve Kürtlerin onlara karşı verdiği mücadeleyi 
merkeze alan film, Ezidiler üzerinden oradaki insanlara ‘savaş mı barış mı?’ 
diye sorarken burada, Şengal Dağı’ndaki saldırılar ile Güney Kürdistan’da 
ulusallığın mitlerine yönelen imgeyi kırsal çatışma alanlarıyla tarif ediyor. 
Belgesel, Güney Kürdistan’da Akrê Dağı’ndaki Newroz kutlamaları ile kurduğu 
tarihsel temsiller ve kült kabul edilen kültürel isyan kodlarını bugünün direniş 
ve çatışma (ya da başkaldırı) alanıyla kameraya yedirmesiyle, bize kırsallığın 
kodlarına dokunan nostaljik temsillerin (coğrafya eklemlenmeli) politik 
kamerasını işaret ediyor. Dağ, hem kurtarıcı bir gerçeklik alanı hem de Kürt 
ulusallığının anti-kolonyal özgürleşmeye dair (Newroz dağı) sembolik kurucu 
alanı olarak duruyor (varoluşsal ve toplumsallık düzeneklerinde).  

Sömürge coğrafyalarında siyasi baskılardan kaçmak için sınırı geçen Kürtler; 
dağları, bir kurtuluş sığınağı ya da sadece 20. yüzyılda devlet şiddetine maruz 
kaldıkları için yurtlarının ve hayatlarının özgürlüğü olarak sembolleştirmekteler. 
Sinema, dağın algılanması değildir, dağların ve kırın direniş ya da hayatta kalma 
yerleri haline geldiği bir özgürleşme alanı üretir. Bundan dolayı, Kürt sinemasında 
dağ, onu bir bütün olarak kavramak için, karakterleri çerçevelenmiş; hafıza, kaçış, 
sığınak ve direniş alanı olarak uzamda peyzajın oluştuğu genel bir çekime ihtiyaç 
duyar. Burada kır, kış, güneş veya soğukluğa dair alanda, ağıtların ve zılgıtların 
öne çıkması ise toplumsal hafızayla kurulan güçlü bir ilişkisel estetiğe işaret eder. 
Dema Hespên Serxweş (2000), Dengê Bavê Min (2012) ya da Were Dengê Min (2014) 
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gibi birçok filmde kır ve dağ manzaralarının çok geniş çekiminde kameranın, 
hareket ve imge yolculuğu, genellikle bir hikâyenin belleğini yoklayarak 
kahramanların en kişisel tarihiyle oluşturulur, burada kişisel tarih politik bir 
vuruş olarak kolektif olana yaslanır. Yine Bahoz (2008) filminin son sahnesi bir 
90’lar hafızası olan ‘dağa çıkışı’ imgeleştirirken, Kürtlerin tarihsel belleğine 
dokunmayı dener. Yine Jano Rosebiani’nin Chaplin of the Mountains (2010) filmi 
ya da gerilla Halil Dağ’ın (Uysal) gerilla mücadelesine odaklanan Tîrej ve Berîtan9 
filmleri, iki yönetmenin farklı kulvarlarda işleyen yapımları olsalar bile, dağ ve 
kırın güçlü anlatımına yerleşen coğrafya izleği, imgelerin yoğunluğu bir kurtuluş 
mücadelesini gösteriyorken, baskının karşısında siyahi kurgularını kuran bir 
mikro-sinemanın sığınaklarına da dâhil oluruz. Sinema, Kürtler açısından belki 
de travmanın, hüznün sığınağı veya kendi Odipal korkularından arınma alanı 
olarak işler. Ergen kolonyal alanın sineması karşısında çocuk Kürt sineması, 
kendi bedenini dekolonize etmektedir. Bu bakımdan dağ’a bakış, sadece yüksek 
bir coğrafi görünüm değildir, dağ ve kır; ‘medeniyetin’ taşıyıcı imgesi, şehirlerden 
gelen makinalaşmanın ya da saldırgan savaş makinasının mekanizmaları 
karşısında ‘vahşi’ olan şaki’nin yurdudur. Kürt sinemasında dolaşıma giren kır 
imgeleri, bir kaçış çizgisi gibi sığınağın görünürlülüğüne simge değil, alandır 
ya da yeniden dirilişin ifadesi olarak dağ, ayaklanışa davettir. Burada belki de 
dağ imgesinin işlenme şekline dair bir analize ihtiyaç var. Egemen kültürün film 
arşivinde dağ ve kır imgesi, köyün alanını ya da ‘modern’ kent alanı karşısında 
esamesi okunmayanların alanını işaret ederken (burada elbette Yeşilçam yılları 
Yılmaz Güney sineması tamamen başka bir analize girmekte) belirli politik 
dönemlerde ‘ezilen sınıfların’ kurtuluş belleğini gösterir: ağaya başkaldıran 
köylü ya da şehirli prototip karşısında saf köylünün kırsal dünyası. Deleuze İmge 
ve Zaman kitabında Yılmaz Güney’in devrimci sinemasını da örnekleyerek ve 
bir sinema çizgisinin (Rossellini, Bresson, Ford, Rocha, Eisenstein, vs.) politik 
sinemasına eğilirken, imgelerin içine yerleşen sinematografik görüntünün, 
tiyatronun aksine, insan ve dünya arasındaki bağlantıyı gösterdiğini söyleyerek, 
pastoral-kırsal vurgularla coğrafya arasındaki ilişkisel estetiğine vurgu yapıp, 
Güney’in sinemasının eski ve yeni arasındaki karşıtlığı kurmaktan çok “saçmalık 
oluşturan, sapma biçimini alan eski ve yeninin yan yana gelmesi veya iç içe 
geçmesi”ni işaret ettiğini analiz etmekteydi.10

Dolayısıyla hem İran hem de Türk veya Arap sinemasına baktığımızda, 
sömürgeleşmiş halkların sinemasının imgelerinin işaretinden farklı olarak dağ 
ve kır ‘göndermesi’, (görünen imge), yereldeki bürokratik aktörlerle ‘yerlinin’ 

9	 Bkz.	‘Halil	Dağ’ın	sinemaya	yolculuğu’	1	ve	2,	ANF,	1	Nis	2020	:	https://anfturkce.net/kul-
tur/halil-dag-in-sinemaya-yolculugu-2-138995

10	 G.	Deleuze,	Cinema	2:	İmage	et	Temps,	Les	Éditions	de	Minuit,	1985,	ss.	284	ve	223.

https://anfturkce.net/kultur/halil-dag-in-sinemaya-yolculugu-2-138995
https://anfturkce.net/kultur/halil-dag-in-sinemaya-yolculugu-2-138995
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çekişmesini irdelerken, devletin ‘adaletinden’ umudunu kesen aktörlerin 
başkaldırısını tarif eder. Mesela Yesilçam’da dağ imgesinin içine yerleştirilen 
ağaya isyan eden ‘eşkıyalık’ figürü, bürokratik makinanın adaletsizliğine veya 
yerel iktidar ağlarının zorbalığına karşı kalkışmayı ifade eder [Dağlar Bizimdir 
Yörük Efe (1964), Dağlar Şahini (1969), Dağlar Kralı (1972), Dağ Kanunu (1973), 
Eşkıya (1996), vs]. Ve burada, genelde doğulu Kürt eşkıya figürü ise yine 
Türklüğün görme biçimleriyle işleyen, Kürd’ü egemenin gözünden ‘vahşilik’ 
üzerinden tarif eden bir kontekste işler. Bu konuda, sanırım Kürt yönetmen 
Yılmaz Güney’in 1968 yapımı Seyyit Han’ını farklı bir yerden kurmak lazım.11 
Oysa sömürge halkların kır ve dağa yönelik imgelerini kucaklayan durum, 
onların anti-kolonyal mücadeleleriyle veya politik hafızalarıyla ilişkili olarak 
devam eder. Dağ, aynı zamanda, -kamera alanıyla sınırlı olmayan- film 
öncesi politik uzamın üzerine yerleştirilen ve böylece simgesel olarak dağın 
niteliklerini siyasal olanla buluşturan bir hafızaya davettir. Dağ, sadece gerilla 
mücadelesi değildir, aynı şekilde Kürt siyasal tarihinin bedenlerine yerleşen bir 
sığınak alanı veya kurtulma mekânıdır. Dağ ve kır imgeleri, Kürt sinemasının 
kadrajında erişilmez olan değil, tersine anlatıcının bakış açısı için baskın 
kurtuluş imgesi olarak belirir. 1953 yılında George Stevens’in Shane ya da 1952 
yapımı Andrew Marton’un The Wild North filmlerindeki beyaz insanın ‘yerli’ 
Amerika’yı keşfinde beliren muhteşem dağ görüntüsü ya da bir peyzajdan öteye 
geçemeyen vahşiliğin ifadesi olan kırsal vurgular, işgal edilmiş topraklarda 
o toprakların yerleşiği olan Kızılderililerin mücadelesini değil, vahşiliğini 
işaret eder. Ve beyaz ‘adam’ ‘vahşi bir atı’ terbiye etmeye meyilli aktör olarak, 
aslında sömürgeyi ‘ehlileştirmek ya da dizayna sokmak’ adına o ‘vahşi’ doğayı 
ele geçirmeye çalışır.12 Dağın ele geçirilişi, sömürge halkların hafızasının 
hapsedilmesi anlamına gelir. Yerli Amerika’daki Batılı göçün Altına Hücum’da 
(1925) olduğu gibi, Sierra Nevada’nın vahşi topraklarında sınadığı tahakküm 
kuran bedeninin krizi o doğayı terbiye etmesiyle iyileşmeye yüz tutarken veya 
bir kent kapitali olarak altının ele geçirilmesi, Charlo’nun trajedisi olarak belki 
kapitalizm içinde tüm insanlığın trajedisi olarak çizilir (fakirlik ve zenginleşme 
hırsı), lakin beyaz insanın geri dönülemez biçimde saldırgan hiddeti, yerli doğayı 
keşfetmesiyle sakinleşir. Onun için, Kürt sinemasında dağ, sadece coğrafi bir 
uzam değildir, esamesi okunmayanın, yani kaçakçıların yuvası, dekolonyal bir 
kurtuluşun anlığı veya devletsiz bir halkın karşı-tarihidir. 

11	 Ebiri,	 B.	 (2005).	 Güney	Yilmaz.	 Senses	 of	 Cinema,	 37.	 Online	 :	 www.sensesofcinema.
com/2005/great-directors/guney/

12	 Jacques	Mauduy,	Gérard	Henriet,	Géographie	du	Western	:	une	nation	en	marche,	Nathan,	
1989.

http://www.sensesofcinema.com/2005/great-directors/guney/
http://www.sensesofcinema.com/2005/great-directors/guney/
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Bê Welat: Yurtsuzluk ve Şiddetin Karşı-Hafıza Mekânı Olarak Sinema

Kürt sineması, dışarda bırakılan ‘esmer’ bedenlerin temsilini hareketli 
görüntüler üzerinden yeniden düşünmeyi öneriyorken ve deneysel filmlerin 
üretim ve dağıtım ağlarında, Kürtlerin görünmezleştirilmesiyle yüzleşerek 
egemen sinemanın aktardığı ırksal klişeleri ve kolonyal dilin trajedisini sarsmaya 
çalışır. Kolonyal anlatının sineması, genel ifadeyle diğerine yönelik klişeye 
başvurduğunda bunu egemenliğin, ırkçılığın ve şiddet mekanizmasının siyasi 
ve ekonomik ilişkisiyle kurarken (Türk sinemasında klişe ‘terörist ve yıkıcılık’ 
figüründe aksanlı Türkçe konuşan Kürt imgesinin yedirilmesi), sinema, burada 
kolonyal modernitenin propaganda aracı olarak ekranın iktidar matrisini ifade 
eder. Kürt imgesi, klişeleşmiş, şematik ve damgalayıcı temsillerle kendi kendine 
yeterli olurken, egzotik sömürgecilik tarihini, Batılı okuma üzerinden takip 
ederken, elbette yeni söylemlerin yolları da izleniyor.

Sinema, Deleuze’ün iki ciltli İmge-Hareket/İmge-Zaman kitaplarında13, birçok 
yerde söylediği gibi, zamandır, imgedir, konsepttir ve elbette görüntü yalnızca 
imge-harekettir, sinematografik imgeler hakikatin içinde mevcut değildir, ondan 
modern sinemada olduğu gibi, zamanın döngüsel oluşumunun kısa devreleri, 
aksiliklerle olayın çatallanmaları vs. gibi reel ve irrasyonel kesintiler, imgelerin 
boşluğu ve yoğunluk arasındaki aradanlıkta [hassas süreklilik: yurtsuzluk, 
travma imgesi, trajedi, optik, ses, çatallaşmış hikaye anlatımı, ayrılık ve 
uzlaşma, kırılgan hafıza, vs.] hakikatin yerini alır: “Film, Julia Kristeva’nınkiyle 
karşılaştırılabilir bir ayrımla bir metin olarak sunulur: görünür ifadelerin bir 
‘fenotexti’ ile yapılandırıcı, kurucu veya üretken dizimler ve paradigmaların 
bir ‘genotext’i’ arasında” (Cinéma 2: L’Image-temps: 2009, s. 39). Deleuze’ün 
sinema üzerine çalışmalarının yersizyurtsuzluk ve yerliyurtluluk üzerinden ele 
aldığı imgelerin analizlerine yaslanan ama konuşmalarının çok soyut olmadığı 
coğrafya vurgusunu ise dikkate alarak ilerleyebiliriz. Bu şey onda ayrıca, 
hareket-imgeden zaman-imgeye geçişte daha net bir şekilde vurgulanırken 
özellikle, esas olanın artık söylenende, anlatılanda konumlanmayan bir 
sinemacı kuşağının doğuşuna tekabül ettiğine de şahit oluruz. Bundan dolayıdır 
belki; Deleuze, Cannes ödülü alan genç yönetmen Yılmaz Güney’i dikkatli 
okumaktadır. Keza Yılmaz Güney, filmlerinde kendi döneminin aktörleri ve 
sinema kuşağı gibi sadece politik film yapmaz, en kişisel imgeyi politikleştirir 
(Kazan, Godard, Pasolini, vs.) ve olağanüstü kaliteye sahip olmayan karakterler 
lehine, kahramanın ortadan kaybolmasını sağlayarak Kürtlerin baskı 
karşısındaki direniş imgesine odaklanır. Onun filmlerinde eylem-imgesinin 

13	 Bkz.	Gilles	Deleuze,	Cinéma	1	:	L’image-Mouvement,	Éditions	de	Minuit,	1983,	174,	279	et	
Cinéma	2	:	L’image-temps,	Éditions	de	Minuit,	1985,	222-223,	320.
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kaybını ortaya koyan Kürdistan atlasına dair gezintinin görünümü, Deleuze’ün  
‘kristal anlatım’ dediği karakterler, başlarına gelenlere uygun tepki veremeden 
travmatik bir trajedinin doğa ve kırın dolaşıma girmesi söz konudur. Burada 
elbette belirgin olan imgeleri sarsan, şey ve şeyin algısının bir ve aynı şey oluşu, 
ancak iki farklı referans sistemiyle ilişkili olmasından da kaynaklıdır: Kürtlerin 
var olma hafızası. Yılmaz Güney sinemasının Seyyit Han’dan beri önemi, 
sadece Kürt alanında direnişe odaklanan ve özneyi kendi hafızasıyla kuran 
politik sinema oluşundan değildir, o, dekolonyal imgelerin salınımı ve dağılımı 
açısından sinema ekranını militan bir kristal anlatıma yöneltmesiyle de karşı 
bir sinema yapar. Filmleri, milliyetçi paradigmaya meydan okuyor olsa da ve 
Kürt ulusal kimliğinin geleneksel ekran temsillerini tersine yerleştirerek, bir 
trajediden ulusal davanın olanaklarını kurmayı dener ve tahakküm edici kimliği 
istikrarsızlaştırır (etkiden eyleme: sürücü imge).

Yılmaz Güney’in Türk sinemasından Kürt sinemasına kadar yansıyan 
çalışmalarının gücü, sadece sinematografik alana girmesiyle alakalı değildir 
elbette. O, Kürt sinemasının biçimlenmesine katkıda bulunacağı kavramları/
imgeleri çapraz olarak yansıtacak bir araştırmanın (yazarlığın), sınıf okumasının 
iddia edilen pozisyonunu almaktadır. Filmlerinde, yazılarında olduğu gibi 
bir sözlü tarih okumasına girişir. Yurdu işgal edilen Yılmaz Güney’in yurdu, 
sinemanın imgeleri ve coğrafyalarıdır. Belki bu sebepten Kürt sinemasının 
kendisi de bugün hala bir sözlü tarih okuması üzerinden kameraya yerleşir. 
Mesela, bazı kameraların hareket alanı bir Dengbêj gibi klişelerle bezenmiş 
imgelerin içine yerleşerek karşı-tarihin oluşmasına katkı sunar ve belleğin 
çarkları içinde sinematografik masal gibi kendini kurduğuna şahit oluruz: 
kadraj ve kamerada ‘zamanın saf görüntüsü’ ve bir dekolonyal eleştiri olarak 
‘mutlak içkinlik modu’nun işlenmesi gibidir. Deleuze sinemaya dair çok 
iyi bir şey söyler: “Film eleştirisi, ikili bir tuzakla karşılaşır: Filmleri basitçe 
tanımlamaktan kaçınmak, aynı zamanda onlara dışarıdan gelen kavramları 
da uygulamak gerekir. Eleştirinin görevi, filmde açıkça ‘verilmeyen’ ve 
bununla birlikte yalnızca sinemaya, şu ya da bu tür filmlere uygun kavramlar 
oluşturmaktır. Sinemaya özgü, ancak felsefi olarak oluşturulabilen kavramlar.”14 
Belki bu anlamda Yol (1982) gibi bazı filmlere baktığımızda basiret fenomeni 
[Baba (1971), Umut (1970), Sürü (1978)], vizyoner romantizm, baskının, Odipal 
kompleksin gündelikleşmesi, sınıf çelişkisi ve ulusal mücadele (kolonyal/anti-
kolonyal refleks), tahammül edilemezlik imgeleri, Güney’le (ve ayrıca Shawkat 
Amin Korki’yle de) tanımlamaya çalıştığımız anlamıyla ‘devrimci’ olana politik 
bir yön verirken, sinemanın gündelik yaşam ve baskı altındaki kimliğe dair 
eleştirel etkisini de belirler. 

14	 G.	Deleuze,	Pourparlers,	Éditions	de	Minuit,	1990,	82-83.	



 S a y ı  7   K ı ş - B a h a r  2 0 2 2   2 9

K ü r d  A r a ş t ı r m a l a r ı

                    

2. Lauand Omar, Curse of Mesopotamia (2015); Gökhan Yalçınkaya, Kurneqîz 
(2016); Rûken Tekeş, Hevêrk (2016) ve Yılmaz Özdil, Barê Giran (2020).

Yurt, Kürt alanında trajedinin kurulma yeri değildir, müzikten sinemaya 
kadar yurt imgesine dair en önemli vurgu, sanırım Bê welat (yurtsuzluk) 
kavramında belirginleşir. Kürtler arasında sözlü tarih, Dengbêj ve Çîrokbêj 
müziğinin özelliklerine göre belirlenir; yüzyıllardır ortak değerleri ifade eden 
efsanelerin, masalların, türkülerin mirasından bugüne, ulusal bilincin siyasi 
kültürüdür bu alan. Böylece, hayali ülke ya da kayıp toprak için nostaljide sosyo-
politik külliyatın toplu ifadesine yerleşilir. Sözlü tarih, daha önce de belirtildiği 
gibi, Bê Welat (yurtsuzluk/vatansızlık) sisteminin bir parçasıdır. Kürtler arasında 
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hikâye anlatıcılarının hafızası, belirli bir halk mirası aracılığıyla, hayali vatanına 
(Welat) yönelik nostaljinin kolektif ifadesi biçimini aldı. Dolayısıyla Kürt 
sinemasının beklenmedik hikâye anlatıcıları, yalnızca melez bir değerlenmenin 
parçası olan hafızası değildir, aynı zamanda küreselleşme çağına bağlı devletsiz 
imgenin sinemasal pratiğinin oluşumuna yol açan günümüzün bir dizi mekânsal 
eylemidir. Bê Welat, Kürt sineması içinde sınır ve sürgün arasındaki kimliğin 
pratiği ve ifadesidir, ama aynı şekilde her türlü tahakküm ve yıkıma karşı, 
karşı-kimliğin reddinin göstergebilimini içerir. Sinema çalışmaları, kendini 
sadece bir alanda kurmuyor; Türkiye’de, Ortadoğu’da ve diğer her yerde sınır 
ötesi dinamiklerde asılı kalan bir sinemadan bahsedebiliriz. Sinemasal üretim, 
savaşın ve şiddetin hafızasına eğilirken, öte yandan diğer sanatsal üretimler 
gibi kamerayı sürgünü, travmayı ve travma sonrasılığı taşıyan bir koşul haline 
getiriyor. Dolayısıyla bugünün hikâye anlatıcısı olan imgeler, hikâyeci ve hatip 
olan Dengbêjler gibi pastoral ve mitik aidiyet biçimleriyle dans ederken, hafıza 
ve sözlü tarih işçileri aracılığıyla sinema, sesle yankılanır. Bê Welat, belki de 
bundan, sinemada imgelerin kanonlaştırılmasından ve ihlallerin tonlarından 
bahsetmenin mümkün olduğunu gösteriyor.

3. Fırat Yavuz, Toros Canavarı (2011); Ahmet Öğüt, What a Lovely Day 
(2004); Ali Bozan, Bu Bir Toros Değildir (2009). 

Birçok Kürt filmi, 1990’lardan itibaren şiddet, göç, toplumsal cinsiyet, karşı 
kültür, efsane, tarih, savaş, kültürel mitler, hikâye anlatımı, kırsallığın nostaljisi 
ve siyaset temalarına dayanmaktadır. Bu elbette, Kürt sinemasının öznellik ve 
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gerçekliğinin sinematografik anlatım diliyle yaklaşımını sorunsallaştırmak için, 
filmsel sözcelem izlerinin nasıl bir duygulanımsal sözcelem stratejisiyle filme 
alındığını görmeye çalışmamızı engellemiyor. 1990’ların “kirli” hafızası olan 
“gözaltında kayıplar ya da faili meçhul cinayetler”, savaş ve şiddetin dili, Kürt 
toplumsallığında sadece travmayı ortaya çıkarmadı, diğer yandan herhangi 
sanat, sinema ve edebiyat eserine yansıyan epistemik karşı-şiddetin formlarının 
da görünür olmasını sağladı. Kürt alanında yaratılan işlerin en önemli vurgusu; 
hem bu sanatsal karşıt-şiddet formuna sahip olması, hem de sembollerin 
etkileşimi altında konuşlanan üretimlerin hepsinin devletsiz bir toplumun 
izleğini taşıyor oluşudur. Diyarbakır ve Mardin’den güncel sanat, sinema ve 
edebiyat çalışmalarına dâhil olmuş farklı sanatçıların, 90’ları temsil eden Renault-
Beyaz Toros arabası üzerine paralel işlerinin olması, sadece faili meçhullere 
yönelik sembolleştirmeyi değil, dönemin sanat eserlerinin ortak figür ve kodlara 
ait bir hafızaya nasıl sahip olduklarını da hatırlatıyor. Bu konuda şu örnekleri 
verebiliriz: “Çağdaş sanat: Ali Bozan, Bu Bir Toros Değildir, Ahmet Öğüt, What a 
Lovely Day; Sinema: Kazım Öz, Bahoz (2008), Miraz Bezar, Min Dît - The Children of 
Diyarbakır (2009), Fırat Yavuz, Toros Canavarı (2011). 90’ların zorla kaybetme aracı 
olan, derin devletin hafızası Beyaz Toros’a yönelik çalışmalarında Ali Bozan, 
Ahmet Öğüt ve Fırat Yavuz (Toros Canavarı filmi) gözaltında kayıplara ya da faili 
meçhullere yönelik sembolleştirmeyi Renault-Beyaz Toros imajını kullanarak 
kurarlar. Burada faili meçhulün adresi olan bu araba, sadece sembolleştirme 
tekniğinin vurucu imgesi değildir, Kürt sanatçılarının ilişkisel bir estetik 
üzerinden nasıl bir sinema imgesine ve çağdaş sanat anlatımına yerleştiklerini 
1990’ların kuşağı üzerinden göstermekteler. Beyaz Toros aracının imajı, 
savaş yanlısı iktidarların savaşın anısına dair bir hayaleti çağırması açısından 
enteresan duruyor. Keza 90’ların panoptik sisteminin tamamı OHAL üzerine 
kurulurken, Beyaz Toros aracı, bir kaybetme fenomeni, totaliter egemenliğinin 
kalbi, kaybolmanın, kaybetmenin, zulmün ve tehdidin paralel okunduğu bir 
şiddet unsurudur. Beyaz Toros arabası, muhalif Kürt öznenin yaralı bedenine 
dokunan bir hayaletin sembolüyken, şiddet hiyerarşisinin kullanıldığı korku 
nesnesi, kaybedilen insanların hafızasında bir kolonyal devlet simgesidir. Bu 
korku sembolünün aynı zamanda bir savaş aracı olduğunu unutmamak lazım. 
Araç bunun için, bugün devletin despotik şiddetini, onun nefret aygıtlarını 
anımsatırken, Cumartesi Anneleri’nin kaybedilen çocuklarını hatırlatır. Sanatın 
bu zor rejim (şiddet praxisine) aygıtlarına yönelik hamlesi ilk değil. Sinema 
alanında birçok yönetmenin işleri ve sanatçıların oyunculuğu tam da 1990’ların 
bu güvenlik rejimine, savaş kültürüne dair sessizleştirilen karşı-hafızaya işaret 
ediyor, Türklük sözleşmesi karşısındaki Kürtlerin karşı-hafızasının arşivi 
üzerinden dekolonyal bir episteme kuruyorlar. 
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Sanatın politik duruşuyla eş zamanlı olarak despotik savaş makinasının 
sembolleri, sanatçılar tarafından bir sanat eserine, kolektif topos’a çevrilip, 
zorla kaybetmelerin sembolü olan bir aracın (Renault Beyaz Toros’un) aslında 
sadece özel savaş aygıtının sembolü olmadığı, bir halkın da hafızasına yerleşmiş 
patolojinin, korku kültürünün beşiği olduğunu görmekteyiz. Türkiye’de kimlik 
okumalarının modernlik icralarına sızan Kürt sanatçılarının bu mikro sanatsal 
direniş hattı, epistemolojik bir kopuşu sağlarken, siyasal sapma dediğimiz 
(politic deviance) madunların politik diline de katkı sunuyor. Sapma ve sınır, 
aşırılık kavramları; burada tartışmayı genişletmesi açısından bize önemli 
ipuçları sunabilir. Haricilik okumaları etrafında (Howard S. Becker, Outsiders, 
1963) ötekinin müsterih hafızasına dair konuşmak, hariciliği egemen normların 
dışında okumak, normalliğin kapatıcı yargısını bertaraf etmeyi sağladığı gibi, 
Kürt sanat çalışmalarının pozisyonuna da işaret ediyor. Kürt sinemasının 
dili, bugün 1990’lardan ve diasporadan farklı yeni bir gramerin hafızasına 
girmektedir. Kürtlerin bugün özellikle televizyon, sinema ve kültürel çalışmalar 
konusunda kendi pazarlarını, kurumlarını oluşturduklarını, daha özerk bir 
alandan sanatsal faaliyetlerini dolaşıma soktuklarını söylemeliyiz.

Kürt alanının sanatsal kanonu, egemen kültürün üretimiyle karşılaştırıldığında 
farklı etkileşimleri barındırmaktadır. Deleuze ve Guattari’nin minör edebiyat 
için söylediği gibi [Kafka pour une littérature mineure, 2003: s. 30] bu tekil 
kanonik çizgi, doğrudan siyasetle bağlantılanmaktadır. Bu sanat pratiği, bir yandan 
tekil bir ilgiye sahipken, diğer yandan Kürt toplumsal ve ulusal eylemindeki 
kolektif sözcelemin ifadelerini taşıyor.

Madun’un Yer Altı İmgesi Olarak Sinema: Mikro-Tarih Okuması

Kürtlerin içinde yaşadığı politik koşulların etkisiyle Kürt sinemasının tarihi 
de bundan etkilenmektedir. Osmanlı İmparatorluğunun dağılmasıyla başlayan 
süreçte 20. yüzyıl, Kürtlerin trajik tarihi olarak kaydedildi. Ve elbette sanat ve 
sinema çalışmaları da madunun bu ‘trajik’ ve  nekropolitik baskı siyasetinden ve 
kurumsallaşamamanın eksikliğinden kaynaklı pek uzun bir süre kendi alanını 
oluşturamadı ve aynı edebiyat gibi kendine uzun süre sürgün coğrafyalarında 
alan bulabildi. Bunun için Kürt sineması tarihine bakıldığında, gözden 
kaçırılmaması gereken, anında siyasal olana bağlanabilen bir tarihsel sözcelemi 
es geçmeden, karşımıza ilkin siyasetin şiddet mekanizmalarının ve otoriter 
baskılamaların etkisi duruyor. Kürt sineması üzerine çalışan Bahar Şimşek 
gibi (Bahar Şimşek, ‘Kurdish cinema’, ve ‘A Cinematography of Kurdishness: 
Identity, Industry and Resistance’) birçok bilim insanı ya da eleştirmenin 
dikkatlice okumaya çalıştığı bu hafıza kırım noktası, Kürtlerin tarihinden 
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pek de uzak olmayan parçalanmışlık psikolojisiyle hareket eden değerleri 
öne çıkarıyor. Belki de bu yüzden Kürt sinemasının ilk kareleri, direniş ve 
mağduriyet arasındaki klişelere eğimli şekilde bir süre seyretti. Uzun bir süre 
birçok Kürt alanında Kürtçenin yasaklı oluşu, sinemanın dilinin dominyon kitle 
kültürü alanında kurgulanmasını sağladığı gibi filmlerde resmi dilin zorunlu 
kullanışına şahit oluyoruz (Yılmaz Güney filmleri gibi). Kürtçeye dair ilk dilsel 
kullanım ifadelerini ya 1979 İslam Devrimi’nden sonra hapishaneden çıkan, 
PDK-İ militanı olarak örgütte yer aldığı zamanda, İran Kürtlerinin hayatını ve 
mücadelelerini anlatan dört bölümlük bir belgesel film olan Tayfour Bathaii’nin 
Suffering (1979) ve Nan û Azadî (1982 ve sürgünde devam etmek zorunda 
kalıyor) filmi ya da sonrasında Avrupa diasporasında 90’lar itibariyle oluşan 
filmlerde tespit edebiliriz (Nizamettin Ariç, Klamek ji bo Beko, 1992 / İbrahîm 
Selman, Karwanekê Bê deng- A Silent Traveller, 1993)15. Kürt sinemasının kısa 
bir tarihi olmasına rağmen asıl oluşumunu diaspora ve sürgün koşullarında 
görünür kılmıştır diyebiliriz. Kürt sineması ‘var mıdır ya da yok mudur veya 
geç başlamıştır’ gibi kısır tartışmaların dışına çıkarak, ontolojik bazı belirli 
sosyopolitik hadiseleri dikkate almış dekolonyal sinemanın, hangi dil ve imaj 
eksenine dahil olduğuna göz atmakta fayda var. Bu konuda, sanırım önemli 
olduğunu düşündüğümüz başka bir sinema tarihi üzerine olan tartışmayı da 
aralamak gerekir. Şu ana kadar Hamo Beknazaryan-Nazarov’un dokümanter 
filmi Zarê (Zerê, 1926) ile yapıldığı gibi Kürtler üzerine yapılan filmler üzerinden 
Kürt sinemasının tarihinin ele alınışı, başka bir tartışmayı aralıyor (Kürt 
edebiyatı tartışmalarına Ahmed Arif’i ve Yaşar Kemal’i dâhil etmek gibi)16. Bu 
tarihlendirme okumasının içine yerleşen durum karşısında eleştirel bir katkı 
sunmakta fayda var. Keza sinema ve sanat tarihi okumaları içine yerleşen ‘ulusal’ 
tarihyazımı, sanatsal ifadeler açısından bir şey ifade etmiyorken, ulusal bilinci 
‘etnikleştirme’ üzerinden kurmanın tehlikeli anlatımı (ulusal bilinçten daha çok 
bir kolonyal anlatı olarak etnikleştirme), örneğin Kürt sinemasının dekolonyal 
politik okumasını kapatmaktadır. Kürt imgelerinin hem Arap, hem İran hem de 
Türk sinemasına yerleşen stereotip veya oryantalist işaretleri, 1960’lar itibariyle 
birçok Kürt alanında ele alınan popüler eğilimi ifade ediyordu. Türklüğün veya 
İranlığın yüksek kültüründen ‘azınlığa’ bakan dönemin popüler kültürünün ve 
ideolojik eğilimlerinin de katkısıyla piyasaya yönelik yapılmış filmlerde, Kürtler 
üzerinden ilerleyen gerilim ve aksiyon filmleri [Türkiye’de Yesilçam’daki birçok 

15	 Bkz.	 L’Humanité	 (1997),	 Ce	 cinéaste	 kurde	 a	 tourné	 «Beko»	 avec	 l’Arménie	 et	 la	 télé	
allemande.	 Online:	 https://www.humanite.fr/ce-cineaste-kurde-tourne-beko-avec-larmenie-
et-la-tele-allemande-156236

16	 Bkz.	Rohat	Alakom,	Kürtleri	Anlatan	ilk	Film:	Zare,	in	‘Kürt	Sineması-Yurtsuzluk,	Ölüm	ve	
Sınır’,	Ibid.	ss.	35-40.

https://www.humanite.fr/ce-cineaste-kurde-tourne-beko-avec-larmenie-et-la-tele-allemande-156236
https://www.humanite.fr/ce-cineaste-kurde-tourne-beko-avec-larmenie-et-la-tele-allemande-156236
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film; İran’da Siyamak Yasami’nin Dalaho (1967); Naser Teghvari’nin Sadeq The 
Kurd, Abu Jasim the Lor, Kürt Kızı, Kürt Hüseyin veya Kürdistan Atlıları gibi] ya 
şişirilmiş ötekileştirmeyi öne çıkarmaktaydı ya da ‘mağdur, haydut, hanzo’ 
Kürdün melodramlarının kolonyal dilini sermekteydi. Oysa, Kürt sinemasının 
kısa tarihi, bu klişe ve imgeleri sarsmasıyla önem arz ediyor. Nitekim diğer 
yandan egemen sinemanın Kürtler üzerine kurduğu imgeler ve yapımlar 
üzerinden Kürt sineması tarihi okuması yapmak ise ciddi boyutta metodolojik 
bir hatayla birlikte başka bir politik sorunu da gösteriyor. Ayrıca sömürge 
tahakkümünün yarattığı ‘uzak ülkeleri, imgeleri, ötekileri’ keşfetme arzusunun 
sinemada kışkırtıcı King Kong ve Tarzan imgelerinin ötesinde film yapımcılarına 
katkı sunan bir piyasasının olması (burada Beknazaryan’ın Zarê’sini bu kategori 
içinde okuyamayız) ama aynı şekilde bilim insanlarının ‘vahşi kabileler, yerliler, 
haydutlar’ hakkındaki dayanılmaz antropolojik araştırmaları gibi, ötekiliğin 
imgelerini deşmek önemli olsa da sinemanın tarih okumasını bunun içinden 
kurmak eksik bir repertuvar gibi durmaktadır. 

Belirttiğimiz gibi Kürt sinema tarihi, 1926’da Kürtler üzerine yapılan 
referansa dayandırılmaktaydı. Yani Ermenistan Sineması’nın kurucusu 
kabul edilen ve Ermeni sinema tarihi içinde okunan17 1926 yapımlı Hamo 
Beknazaryan-Nazarov’un Zaza Êzîdîler üzerine yapılan dokümanter filmi Zarê 
(Zerê-Kirmanckî, siyah beyaz, sessiz alt yazılı) şu ana kadar Kürt sinemasının 
tarihi içinde ‘başlangıç’ olarak kabul edilmişti. Oysa ne Beknazaryan’ın ne de 
filmin içinde Kürtlerin ve Kürtçenin kullanılması Kürt sineması okumalarındaki 
bu ‘indirgemeci’, tarih yaratma hikayesine katkı sunmuyor. Kürt sinemasının 
tarihi, kendi coğrafyasının ve mücadelesinin tarihinden elbette eksik okunamaz 
ve ona benzer. Siyasal baskının Kürtler üzerinde estirdiği şiddet mekanizması 
ve bundan kaynaklı herhangi bir kurumsallaşma dinamiğinin Kürt alanında 
olmamasından kaynaklı, Kürt edebiyatı, sineması ya da birçok sanatsal pratik 
(Kürt müziğinin Erivan radyosu deneyimi ve arşivi gibi) ne yazık ki ya sürgünde 
nefes alabildi ya da tamamen susmak zorunda kaldı. Kürt tarihinin kültürel 
hafızası parçalıdır. Belki de bundan kaynaklı sürekli şekilde direniş ve sömürge 
şiddeti arasında kalan bir geleneğe sahip Kürtlerin yerleşik alandaki baskıdan 
kaynaklı devam eden kültürel ve sanatsal kurumsallığı oluşturabilmeleri 
mümkün olamamıştır. 1980 darbesi sonrası Avrupa’ya yerleşen Yılmaz Güney 
ve daha öncesinde Avrupa’ya gelen Nizamettin Ariç’in Klamek ji bo Beko (Beko 
İçin Bir Türkü, 1992) veya 1979 Güney Kürdistan Rapêrîn’i üzerine yoğunlaşan  

17	 Bkz.	Armenian	Association	of	film	critics	and	cinema	journalists:		Zare,	1926,	Haykino,		(ba-
sed	on	Lazo’s	short	story),	69	min.	(1895	m),	b/w,	silent.	First	teatrical	screening:	09.11.1926	
(Yerevan),	31.01.1927	(Moskow):	

https://web.archive.org/web/20191102061440/http://www.arm-cinema.am/en/m/122.html

https://web.archive.org/web/20191102061440/http://www.arm-cinema.am/en/m/122.html
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İbrahîm Selman’ın Karwanekê Bê deng (Sessiz Bir Gezgin, 1993) gibi dönemin 
mülteci kuşağının politik iddia ve aidiyet üzerinden Kürt sinemasının yapı 
taşlarını oluşturmaya başladığını vurgulamalıyız. Bu konuda süren tartışmalara 
rağmen (Koçer, 2014: 478) burada bir parantez açarak bu tartışmaya katkı 
sunmak istiyoruz. Kürt sineması tarihi açısından tartışma yaratan durum, 
1926 yılında Sovyet Ermenistan’ında Hamo Beknazaryan-Nazarov’un Zarê’si 
üzerinden ilerlemektedir (Alakom: 2009; Kamal: 2009; Gündoğdu: 2009). Kürtçe 
sinema tarihi içinde ‘ilk’ Kürt film olarak okunan Zarê bu anlamıyla önemli bir 
referans olmasa da Kürtler üzerine çekilmiş antropolojik katkısı inanılmaz bir 
film diyebiliriz. Lakin bu filmin Kürt sineması tarihi içinde ele alınması eksik 
ve yanlış bir okuma olarak kalıyor. Rohat Alakom, haklı olarak Kürtler üzerine 
ilk film okuması yaparak düşünümsel bir yerden kurmaktadır (Alakom, 2009: 
35). Dolayısıyla Alakom’a destek vererek, diyebiliriz ki Beknazaryan’ın filmi, 
Kürt sineması örneğinden çok, senaryosu itibariyle Ermenistan Kürtlerini konu 
alan, Kürt antropolojik kültürel belleğine gönderme yapan ve Sovyet’lerde 
“ezilen” öteki kültürlere yönelik politik çalışmaları barındıran bir çalışma olarak 
duruyor (Bakhchinyan, 2009: 40-55).  Film, Zazakî (Kirmanckî) altyazılı olarak 
çekilmiş olarak belki de ilk Kürtçe yazımın gerçekleştiği film denemesi olabilir 
ama Kürt sineması okuması açısından belirli etik-politik tartışmalara açık olarak 
okunmalıdır. Fakat belirlemek gerekir ki, sinema tarihinin kimliksel iddiası ister 
istemez politik bilinçle ilişkilenirken burada Ermeni sinemasının kurucusu ve 
ustalarından olan Hamo Beknazaryan’ın gelenek, kadınlar ve Kürt toplumsal 
anatomisi üzerine yerleşerek yapmaya çalıştığı şeyin Kürt sineması yapma 
iddiasından uzak olduğunu görmek gerekir. Ermeni sinemasının en önemli 
temsili yönetmenlerinden biri olan Hamo Beknazaryan zaten böyle bir iddiadan 
çok (Kürtçe müzik yapan, hayatı boyunca Kürt müziğine önemli katkı sunmuş 
Aram Tigran’dan çok farklı olarak), Êzîdî Kürtler üzerine deneme film çalışması 
yapmıştır ve bunu elbette dönemin Sovyet okuması içinden kurgulayarak 
imgeleştirmiştir. Bir sinemanın ulus kimliği tartışmasından çok, burada sanırım 
filmin imaj üzerinden yürüyen etik-politik duruşunu dikkate almakta fayda var. 

Onun için sinemanın politik tarihi olarak bir etnikleştirmenin dışında ‘Kürt 
politik hafızasının’ içinden konuşarak ve Kürtlerin ulusal mücadele olanaklarıyla 
ilişkilenmesi açısından tartışmayı Yılmaz Güney’i referans alarak ilerlemek daha 
çok katkı sunabilir. Yılmaz Güney üzerinden ilerleyen bir çok analiz ve tartışma 
önemli olmakla birlikte Kürt sinemasının kurumsallaşmasının dört parçadaki 
gecikmesini dikkate alırsak, kolonyalizm bağlamından koparılmış hiç bir okuma 
bize bu alanın içkinlik düzeyini ele vermemektedir. Lakin bununla birlikte şerh 
düşerek bu tartışmaları başka bir yerdende kurmak istediğimi belirtmeliyim. 
Yılmaz Güney, Türkiye’deki Kürtler ve Kürtçe üzerine olan bütün baskılardan 
kaynaklı (aynı şey İran, Irak ve Suriye için de geçerli) filmlerini, ‘Türkçe’ çekmek 
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zorunda kalmıştı ve bunu 1980 darbesi sonrası sürgünde yaptığı röportajlarında 
da belirtmektedir. Kendisini bir Kürt yönetmen olarak tarif eden Güney, aynı 
şekilde Kürt sinema tarihi için bir milattır. Lakin sorumuz, Güney’in acaba 
Seyyit Han’ı, bir ‘Kürt’ siyasal bilinci etrafında ele alıp almadığıdır. Bu anlamda, 
aktörün Kürt ‘etnikliğinden’ daha çok (Yaşar Kemal gibi) politik bilincinin 
ısrarlarının bu sözcelemi kurmadaki etkisine dikkat çekmek isterim. Keza 
bu neşriyatla hareket etmek sadece Kürt sineması için değil, genel anlamıyla 
sinema açısından da daha dikkate değer duruyor. Sürü (1978)18 filmiyle birlikte 
Güney, hapishane ve sürgün yıllarında Kürt politik siyasal bilincine yerleşen, 
kendi deyimiyle bir Kürt sinemasından, sonrasında bahsetmektedir. Dolayısıyla 
sinema hafızasının tarihine eğildiğimizde (mesela Filistin ve Cezayir sineması 
gibi) Kürt sineması tartışmalarındaki ‘kafa karışıklığı’ söyleminin yayılmasındaki 
dominyon müdahaleyle alakalı olmakla birlikte, siyasal baskının etkisiyle 
oluşturulamayan kurumsallaşma dinamikleri veya arşivin olmayışıyla da pek 
alakalı olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle kurumsallaşma çabasının sinemadaki 
en önemli etkisi olan 1990’ların başındaki NÇM (MKM) çalışmalarını, oradaki 
Mezopotamya Sinema Kolektifinin işlerini ve sonrasında hem diasporada ve 
Bakûr’da hem de Rojava (Komîna fîlm a Rojava19: film Roza- Welatê Du Çeman, 
Berfîn ve Ji bo Azadiyê) Kürt alanlarında etkin olan Tev-Çand çalışmalarını ise 
es geçmemek gerekir. Rojava alanı, özellikle 2012 devriminden sonraki süreçte 
özellikle sanat ve kültürel işlere ciddi şekilde eğilerek, 2017’den beri dördüncüsü 
olan Rojava International Film Festival’ini yapmaktadır.20 Diğer yandan bir tarih 
okuması yapılacaksa eğer, bu meselenin sanırım Ermeni sinemasının önemli 
yönetmenlerinden biri olan Beknazaryan’ın Ezidi Kürtler üzerine olan filmini 
sanki referans alamayız gibime geliyor. Bunun yerine Tayfour Bathaii’nin 
Suffering (1979) ve Nan û Azadî (1982) veya Yılmaz Güney ve sineması üzerinden 
ilerlemek sanki metodolojik olarak bize daha çok alan sunuyor. Bu sadece 
Güney’in kendi politik duruşundan kaynaklı da değil, Kürtçenin Türkiye’de, 
Cumhuriyetin kuruluşundan beri baskı altında olmasının sağladığı sert 
müdahalenin, dilin ve kimliğin ifadelerinin kamusal alanda yasaklı oluşunun 
etkisi, sinema çalışmalarını da ciddi boyutta yıpratıyor ve filmlerde egemen 
dillerin ‘zorunlu’ referans olmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte Güney’in 
film sekanslarına işleyen form ve imgelere baktığımızda Yeşilçam dönemi 
filmleri dahil, anlatımlarının politik dili, Kürt alanını işaret ederken, kültürel 

18	 Bkz.	Chris	Kutchera,	 	 ‘Yılmaz	Güney:	“Sürü,	Kürt	Halkının	Tarihidir”,	 in	Kürt	Sineması	
Yurtsuzluk,	Ölüm	ve	Sınır,	Ibid.	ss.130-137.

19	 Bkz.	Komîna	fîlm	a	Rojava	:	https://www.e-flux.com/live/323043/rojava-film-commune-nbsp-
berfn/,	https://documenta-fifteen.de/en/lumbung-members-artists/komina-film-a-rojava/

20	 Bkz.	Mihrîcana	Fîlm	a	ROJAVA	ya	Navnetewî	:	https://rojavaiff.com

https://www.e-flux.com/live/323043/rojava-film-commune-nbsp-berfn/
https://www.e-flux.com/live/323043/rojava-film-commune-nbsp-berfn/
https://documenta-fifteen.de/en/lumbung-members-artists/komina-film-a-rojava/
https://rojavaiff.com
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coğrafi betimlemelerinin ve karakterlerinin bu alanda durumun hafızasını 
belgeleyen, tanıklık eden veya derinleştiren görüntülere ve film imgelerinin 
salt sanatsal bir olgudan daha fazlasını işaret ettiğini söylemeliyiz. Kendisiyle 
yapılan sürgündeki birçok röportajında (Mahmut Baksi, Kürt Gözüyle Yılmaz 
Güney, 1994), ama özellikle Chris Kutschera ile olanında (ama aynı zamanda 
Alfreda Benge ile olan röportajıda21) Güney, neden filmlerinde Kürtçeyi 
kullanamadığını, yasaklardan dolayı neden filmlerini Türkçe yapmak zorunda 
olduğunu Kürt sorununun trajik tarihi üzerinden okumaktadır: “Kürt sorunu, 
sadece Türkiye’de değil, Irak’ta, İran’da da çok zor bir soru. Bir gün bir halkın 
doğumu ya da yeniden doğuşu için verdiği mücadelenin hikayesini anlatan 
filmi çekmek istiyorum. Şimdi, bu zor bir problem. Kürt halkının parçalanması 
farklı açılardan ele alınmalıdır. Bu soruna objektif olarak yaklaşmak zordur. 
Tarih sadece zaferlerle değil, yenilgilerden, yanlışlardan, aldatmalardan da 
ibarettir.”22 Bu tartışmanın sinema dışında edebiyat alanında da devam ettiğini,23 
Türk, Arap ve Fars edebiyatında Kürtlere yönelik antropolojik belirteçlerin aynı 
dil aksanları üzerinden tartışmaya dâhil edildiğini görmekteyiz. Bunlardan 
bazılarının elbette Kürt sineması tarihi açısından önemli arşivler sunduğunu 
söylemeliyiz. Lakin devletsiz bir toplum olan, 1990’lara kadar sinema alanında 
hiçbir kültürel kurumsallaşma hareketini tamamlayamamış bir toplumun 
hafızasında bu tartışamanın önemli durduğunu söylemekte fayda var.

 

4. Yılmaz Güney, Yol (1982); Nizamettin Ariç, Klamek ji bo Beko (1992). 

Bunun dışında tartışmaya başka filmlerde elbette dâhil oluyor; 1933’de 
Yezidi Kürtler adlı, yönetmeni belli olmayan belgesel film, yine 1948’de Sovyet 
Ermenistan’ı Kürtleri (Senaryo: H. Koçaryan, Kürdolog Heciyê Cindî) ve 1959’da 
Ermenistan Kürtleri (Senaryo: Erebê Şamîlov; Yönetmen: C. Jamharyan bu 
filmde ünlü Kürdolog akademisyen Qanatê Kurdo ile de röportaj yapılmış) 
adlı üç dokümentere denk geliyoruz. Bundan dolayı, metnimize en başında bir 
şerh koyarak, Kürt sineması var mıdır yok mudur ya da ne zaman başlamıştır 
tartışmalarının muğlaklığını kenara bırakıp, bir sanat-imge-düşünce biçimi 
olarak sinemanın toplumsal ilişkiyi sorgulayan görüntü ve sesi aynı anda 
yerleştiren formunun etkisel diyalektiğine ve kolektif sözcelemine eğilmek 
gerektiğini belirttik. Kürt sinemasının varlığını kanıtlayan durum, bir kurumsal 

21	 Alfreda	Benge,	‘Güney,	‘Turkey	and	the	West:	an	interview’,	in	Race	and	Class,	26	/	3,	Issue	
published:	January	1,	1985	s.	37-38.

22	 Bkz.	Chris	Kutschera,	Kurdistan	de	Turquie:	 la	dernière	 interview	de	Yilmaz	Guney,	The	
Middle	East	magazine,	January	1983.

23	 Bkz.	Selim	Temo	Ergül,	Uzak	Komşu:	Kürt	ve	Türk	Şiiri	İlişkileri,	Kriter	Yayınevi,	2015	ve	
Mehmed	Uzun,	Destpêka	Edebiyata	Kurdî	(Kürt	Edebiyatına	Giriş),	Beybûn,	1992
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hareketin başlangıcı olarak okunmalıdır. 1980 sonrası sürgüne gelen birçok 
aktörü kucaklayan (Yılmaz Güney), Paris Kürt Enstitüsü gibi kurumsal 
hareketler, ya da 1990 kültürel çalışmaların neredeyse merkezi olan NÇM 
gibi kurumsal kuruculuk, kültürel ve sanatsal arşivin oluşması açısından 
önemli mekânlardı. Bugün Duhok’ta, Süleymaniye’de, Diyarbakır’da, Erbil’de, 
diasporada yapılan film ve müzik festivalleri bir kurumsal iddianın oluştuğunu 
gösteriyor. Kürt edebiyatının hafızası, 20. yüzyılın başından beri dergicilik ve 
yayın evleri üzerinden daha görünürken; sinema, çağdaş sanat, bu anlamda geç 
dönem atılımları olarak duruyor. Kürt sineması tartışmasını ya da başlangıcı 
meselesinden çok, 1980 darbesi sonrası Paris’e yerleşen Cannes ödüllü oyuncu-
yönetmen Yılmaz Güney’le başka bir tartışmayı açabiliriz. Güney sinemasını 
“Kürt sineması tarihi içinde mi yoksa Türk sinema tarihi içinde mi” okumak 
gerekir? Paris’te, sinema ve Kürtler üzerine iki dergide yapılan röportajlar 
bu tartışma çerçevesinde (Studia Kurdica ve The Middle East Magazine) bize 
katkı sunuyor.24 Yılmaz Güney, Chris Kutschera ile olan röportajında -ve başka 
röportajında da, neden Kürtçe film yapamadığından bahsederken, dilin yasaklı 
oluşundan, kendisinin dilsel bir “asimilasyona” tabi oluşundan ve ayrıca Zaza 
oluşundan bahsederken, Kurmancî konuşamamasından bahsederek konuya 
girer. Yasaklı bir dilde film yapamamak, kendi ana dilinde konuşamamak Kürt 

24	 Siyamend	Othman	“Entretien	avec	Yilmaz	Güney”,	 in	Studia	Kurdica,	Armenian	Review,		
No	3,	45-49,	and	Chris	Kutschera,	“Kurdistan	de	Turquie:	la	dernière	interview	de	Yilmaz	
Guney”,	The	Middle	East	Magazine,	Ocak,	1983
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sinemasının da tarihini anlatır. Ve Güney ekler, neden aynı zamanda bir “Kürt 
yönetmen” olarak okunabileceğine değinerek bize pistler sunmaktadır.25 Ama 
elbette şunu eklemek gerekir. Yılmaz Güney’in bir Türk sinema tarihi (Çirkin 
Kral dönemi) bir de Kürt sinema tarihinin olduğu dönemi vardır. O halde iki dilli 
ve iki bedenli bir Yılmaz Güney’den bahsetmek gerekir. Amir Hassanpour’da 
bizi destekleyerek, Kürt sinemasını daha çok 1980 sonrası döneme bağlıyor.26 Bu 
referans bize Yılmaz Güney’in Yol (1982) ve Nizamettin Ariç’in Klamek ji bo Beko 
(1992) filmleri arasındaki zamansallığa işaret ediyor.

Oluşan kültürel kurumlar ise 1990’lara kadar sadece ulusal mücadelenin ve 
kitlenin ihtiyaçları doğrultusunda otantik kültürel çalışmalara ya da müziğe 
katkı sunan festivallere zemin oluşturmuştur (özellikle Paris, Stockholm, Berlin 
gibi diasporalarda, 1970’lerden itibaren başlayan dernek faaliyetleri).27 Batı 
diasporasında sinema faaliyetleri olmasına rağmen, Kürt sineması ne yazık ki 
kendi kurumsal hafızasını daha çok 1990’lar itibariyle kurmakta ve NÇM gibi 
İstanbul diaspora alanında oluşan kurumların içinde militan bir sinema anlatısı 
etrafında oluşturabilme şansını elde etmiştir.  

Kürt sinemasının kültürel politik bagajı ve diasporayla uzun erimli kurduğu 
ilişkiselliği aynı zamanda sinemanın da dilinin “yurtsuzluk” (Deleuze and 
Guattari: 2009) anlatımı etrafında kurulmasını sağlıyor. Kürt sineması en genel 
anlamıyla bir yandan “vatansızlık” (Bê Welat) hissiyatı içinde olup sürgün 
anlatımının kolektif düzeneğine yaslanır, diğer yandan kır ve kent arasına sıkışmış 
Kürt göçmenin metafizik anlatımını ele alır (göçmenlik ve sınır konusunda bazı 
detaylar için bkz. Arslan: 2009). Sinema, Kürt maduniyetinin kültürel sınırlarında 
dolaşan ironik bir dile, melankolik imgeler evrenine sahiptir. Dilin gerçekliğine 
yansıyan şiirsel beceri ve patalojik ruh sınırları, sınırlar-aşırı niteliğin politik 
hassaslığı, Kürt sinemasında melez bir dilin başından anti-kolonyal bir dolaşımla 

25	 Bkz., «	Interview : Yilmaz Güney and the Kurdish question	»	dans	Studia Kurdica,	No	1,	
Janvier	1984,	p.97.	ve	Bkz.	Çiyan,	G.	(1993).	Pirsa	Sînema	Kurd	û	Yilmaz	Guney,	Norsborg,	
Sweden.

26 Bkz.	Amir	Hassanpour,	“Kurdish Cinema”:	http://kurdishcinema.com/AmirHassanpourKur-
dishCinema.html

27	 Bkz.	Drew	A.	Hoffman	(2014).	Making	the	Invisible	Heard:	German-Kurdish	Cultural	Orga-
nizations	and	Transnational	Networks.	Student	Publications.	268.	https://cupola.gettysburg.
edu/student_scholarship/268;	A.	Hassanpour,	S.	Mojab	(2005).	Kurdish	Diaspora.	In:	Ember	
M.,	Ember	C.R.,	Skoggard	I.	(eds)	Encyclopedia	of	Diasporas.	Springer,	Boston	;	Barzoo	Eli-
assi.	‘Statelessness	in	a	world	of	nation-states:	the	cases	of	Kurdish	diasporas	in	Sweden	and	
the	UK.’	Journal	of	Ethnic	and	Migration	Studies	42	(2016):	1403	–	1419	ve	C.	Scalbert-Yü-
cel	(2006),	‘The	Kurdish	diaspora	in	Sweden.	Conservation,	production	and	dissemination	
of	linguistic	knowledge’,	Published	in	European	Journal	of	Turkish	Studies,	5	|	2006,	URL	:	
https://journals.openedition.org/ejts/771#quotation

http://kurdishcinema.com/AmirHassanpourKurdishCinema.html
http://kurdishcinema.com/AmirHassanpourKurdishCinema.html
https://cupola.gettysburg.edu/student_scholarship/268
https://cupola.gettysburg.edu/student_scholarship/268
https://journals.openedition.org/ejts/771#quotation
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kurulmasını sağlar. Çünkü Kürt alanında film kurgusunun unsurları, sömürgeci 
hayal gücünün müphemliklerini ve çelişkilerini açığa çıkarmaya yadsınamaz 
bir şekilde elverişli veriler sunmaktadır. Kürt sinema alanında neredeyse 
çalışılmamış alanlardan biri olan bu kolonyal imgelerin müphemlikleri, çocukluk 
veya aslında kadın, çocuk ve Queer bedenler üzerinden ilerleyen imgelerin 
analizi daha işlerlik kazanacağı bir döneme giriyor.28 Yani eril, ergen ve egemen 
temsil için bir destek ve fenomenolojik bir görünüm olarak, kolonyal kurguların 
potansiyelleri ve sınırları, Kürtler üzerinden imgenin çoklu boyutunda oynanır: 
ötekileştirme, dışlama pratikleri, görünmez kılma ve çocuklaşan kırılgan beden 
halleri. Zombilik tam da burada devreye girer, anormalliğin bir toplumsal 
sözleşme olarak onandığı ‘normalleştirme’ pratikleri içindeki toplumsal fallus 
etrafına sirayet eden (Türklük ethosu) esamesi okunmayanın dışsal bedeni 
itelenir ve konuşma hakkı susturularak elinden alınır. Dili kesilen madun, sadece 
‘nefret’ edici öğe olarak şekillenmez, o aynı zamanda belirli beyaz kabullerin 
içine yerleşen ‘nazik’ kabul edilebilir ‘Kürt’ imgesi olarak kurulur. Ondan belki 
de muktedir alanın içindeki sinemada (tamda Ahmet Güneştekin sergisindeki 
‘iyi Kürt’ kabulleri gibi sanat, edebiyat ve akademi dünyasında da olduğu gibi) 
suskunlaştırılamayan öznellik iğdiş edilerek görünmez kılınır. Siyasetin resmi 
tarih okuması olduğu gibi sanat ve sinemanın ve hatta imgelerin de resmi tarih 
okuması vardır. Sanırım burada, Kürt sinemasına sızan dekolonyal öznellik, 
zombiliği olumlamaktadır. Keza ötekileştirilen, itilen diğer varlıklar sokağı, 
dağı, kır ve kent boşluklarını kendilerine yurt edinirler. Sokak, dağ, kır ve kent 
boşlukları özgürleşme etkinliğinden kaynaklı olsa gerek, Kürt sinemasının nefes 
alma imgeleri ve hareket alanlarıdır. Güçlü bir şekilde milliyetçi, misyoner ve 
kahramanca, ataerkil ve hiyerarşik bir dünya inşa etmesi anlamında kendini 
kuran muktedir Türk sinemasındaki sömürge tahayyülü (özellikle Yeşilçam), bu 
standarttan bazı sapmalar görülse de (sunulan romantik, kibar, nazik kolonyal 
karakterler ve imgeler -gayrımüslimler, Eşkıya figürü gibi değil de daha radikal 
eleştirel imkân sunan bazı filmler hariç; Şerif Gören, Emin Alper filmleri gibi), 
aşağı yukarı doğrusal bir şekilde ekrana yerleşen dominant klişe imgeleri 
geliştirmiştir. Çağdaş Kürt filmleri, kuşkusuz politik ve hayali, özgürleşme 
fikrini, niceliksel olmayan bir şekilde değerlendirmenin bir yolunu da oluşturur. 
Böyle bir bağlamda, bazı yönetmenlerin esinlendiği öfke, çocukluk, başkaldırı, 
yurtsuzluk, mültecilik –bazen de karşı-şiddet– filmlerde bir vahiy gibi hareket 
eder. Bu sebeple Kürt filmlerini daha yakından incelemeye, üretildikleri koşulları 
gözlemlemeye ve yayılmalarının izini sürmeye yönelmek de gerekir. Kürtler 
tarafından yapılan filmlerin üretimine yapılan düşük yatırımlara rağmen ve 

28	 Bkz.	Nimet	Gatar,	‘Yeni	dönem	Kürt	sinemasında	Kadın	temsilleri’,	Arel	Üniversitesi,	Ya-
yınlanmamış	master	tezi	İstanbul,	2021.	
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hatta hiçbir kurumsal arşivin (festivaller dışında) olmamasına rağmen, yukarıda 
bahsedilen egemen alan tarafından yapılan ‘filmlerin’ aksine, dekolonyal bir 
bağlamda (esas olarak güncel filmler, kısa filmler ve siyasi belgeseller) çekilen 
Kürt sineması, nazik veya sert epistemenin içine yerleşen ırkçılığı görünür 
kılması, aynı şekilde sömürgeciliğin Kürtlük tahayyülüne dair olanın eleştirisini 
yayması açısından da bir laboratuvar gibidir.

Siyasal İmgelerden Dekolonyal Estetiğe  

Kürt sinemasının tarihinde siyasal belirlenim ve sömürge hegemonyası 
diyebileceğimiz ikili bir hedef var. Walter D. Mignolo ve Catherine E. Walsh’ın 
daha öncesinde Dekolonyallik Üzerine adlı ortak kitaplarında bahsettikleri gibi 
sömürgecilik, sömürgeciliğin toplumsal yapısıyla sömürgecilik olmadan da var 
olabilir. Dekolonyallik ise bir praxis’i tarif etmektedir. Kürt alanı söz konusu 
olduğunda, sömürgecilik hem sınır ötesi alanın hem de despotik milliyetçilik 
ve siyasal temsiller arasında kalan bir alanı ifade ediyor. Özellikle sinema ve 
sanat çalışmaları; sömürgesizleştirilmiş bir estetiğin güçlü ilişkisini kuran praxis 
olarak belirli kolonyal modernite estetik kategorilerinin ifadelerine ilişkin tüm 
tartışmaları aralarken, neden egemen kültürün sanat ve popüler kültür alanında 
özellikle ‘ötekiliği’ kurmasının, ilkin bir tahakküm ifadesi olduğu diğer yandan 
bir değerler alanı olduğunu gösterir. Kürt sineması da bu okumada elbette sadece 
‘temsil, ötekilik veya azınlık’ meselesinde değildir, üniter sınırdaki tahakküm 
edici üstün kimliği deşen, baskın kimlik okumalarını zedeleyen daha geniş bir 
sanatsal dekolonyal epistemeyi/bakış açısını sunmaktadır. Kürt alanında bilginin 
sömürgesizleştirilmesi, sınır ötesi epistemik perspektifi sunduğu gibi, sinemanın 
estetik alanında kozmolojilerini ve sözlü tarih bağlamını güçlü kılan, kültürel 
ve politik kimlikten, mekânlardan ayrı düşmeyen bir okumayı gerektiriyor. Söz 
konusu olan sadece sömürgeci bilgi üretiminin toplumsal değerleri değildir. Söz 
konusu olan, hayali ötekinin sinemada sözcelenme yerinin deşilirken sarsılmasıdır, 
yani öznenin kendi görünürlüğünden söz ettiği jeopolitik yer ve politik beden, 
imgelerde karşı-hafızayı özgürleştirmelidir. Kürt sinemasının dekolonyal anları, 
bu nedenle, ulusal ve sömürgeci ikili paradigmadaki çatlaklarda aranmalıdır. Bu, 
mevcut Kürt konteksi bağlamında analiz edip, eski sinematografik çerçeveleme 
rejiminden çıkarabileceğimiz kurucu bir güçtür. Kürt sinemasının tarihi; sürgünün, 
sınırların, sömürgeleştirmenin ve göçün tarihidir. Sürekli hareket halindeki 
insanların hikâyesidir. Bu anlamda, Kürt kimliğinin veya bölünmüş Kürdistan’ın 
Kürt coğrafyasının görünürlüğü ve görünmezliği gibi politik belirlenimlerin 
ortak özelliklerine de sahiptir. Kürtler, artık madun bir topluluğun görünmez 
mağduriyetinin imgesinde   değil, sınırları aşan bir dekolonyal hareket imajını 
yaratan sanatsal bir ayaklanmanın içindeler. Bu durum, bize Kürt bağlamında 
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ilişkisel ve dekolonyal bir estetiği veren, aynı zamanda direniş biçimleri, travmatik 
tanıklıklar, diasporanın yanı sıra savaş, sürgün koşullarını anlatan imgelere de 
yaslıyor. Sürgünde ve diasporada başlayan Kürt bağlamındaki sinematografik 
çalışmaların çokluğunu analiz etmek için Dengbêj’lerin canlı hafızasını bir 
başlangıç   noktası olarak alabiliriz. W. Benjamin’in dediği gibi, ontolojik bir 
duygulanım “hikâye anlatıcısı, yaşayan dolaysızlığı içinde hiçbir şekilde mevcut 
bir güç değildir. O zaten bizden uzak bir şey haline geldi ve daha da uzaklaşan 
bir şey oldu.”29 Kürt sinemasının kullanılan genel imgeleri etrafında hikâyeye 
tekrar danışabiliriz. Birçok filmde sesin, imgelerin, ağıtların ya da hikâyenin 
anlatılış biçimi bir sözlü tarih gibi örülüyor (sözlü imgeler). Mesela gerçek ve 
hayal arasındaki ikilik, travma ve şiddet arasındaki çerçeve görüntülerle önce 
tarihsel bir okuma planı gibi veriliyor, ardından olayın hikayesi Kürt sorununun 
siyasal tarihine bağlanarak kameraya yediriliyor. Yani travmatik hafıza, içleşmiş 
hassasiyet, parçalanmış sınırlar gibi Kürt sinemasının hayal dünyasının ana 
hatları aynı şekilde bu sinemanın politik tarihini ele verir. Miraz Bezar Min Dît: 
Diyarbakır’ın Çocukları filminde anne ve babası derin devletin paramiliterleri 
tarafından öldürülen sokak çocuklarının öyküsünü anlatırken, Sedat Yılmaz’ın 
Press (2010) filmi de Özgür Gündem gazetesinin öyküsü boyunca, devletin Kürtçe 
günlük gazeteler üzerine yoğunlaşan OHAL şiddetine odaklanırken belirli 
klişeleri bilerek ulusal bilincin etrafından kurarlar ama imgelere yerleşen şiddetin 
tarihi, bizi hemen en genel olan baskının mekanizmasıyla tanışmaya yakınlaştırır. 
Yani bu durum, tam da 1990’larda derin devlet tarafından somutlaştırılan asker-
polis şiddetinin güçlü bir örneği olmasıyla örülen hikâyenin çatışma ve sömürgeci 
aktörler alanına yaslanmasıyla birlikte dekolonyal bir eleştiriyi de inşa etmeye 
çalışır. Sinematik işleyişi şiddet, kadın ve çocuk üzerinden işleyen bazı filmler 
gibi, Min Dît aynı şekilde zaman, hafıza, düşünce ve konuşma üzerinden bir 
şekilde Diyarbakır gibi kent/kır/göç sıkışmışlığı içindeki mücadele alanını işaret 
ederken, klasik anlatımdan farklı olarak, her zaman imgelerin bir türevi ya da 
onların altında yatan yapının etkisi sekanslara yedirilerek, hikâye ve görüntülerin 
bir sonucu olarak kişisel bir anlatım tarzı (sokak çocukları, JİTEM polisi veya 
kadın bedeni üzerinden işlenen analoji yoluyla) klişelerden gerçek bir görüntü 
kopararak ilerler.

Erken dönem Kürt sineması, diğer temsilleri dikkate alarak ulusal davayı 
melankolik bir mağduriyet etrafında anlatan atmosferi sunarken, toplumsal 
varlık evrenine ya da siyasal mücadeleye dair eleştirelliği de dikkate alan tekil 
pastoral temsillerin Bahoz, Min Dît, Press, Dengê Bavê Min, Kurneqîz gibi filmlerin 
çıkışıyla başladığını belirtmek gerekir. Özellikle savaşa dair politik herhangi bir 

29	 Benjamin:	Storytellers,	1936,	Hannah	Arendt	 tarafından	‘Illuminations’	1968,	s.83-109’da	
yayınlandı.
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konu kişiselleştirilip, özne üzerinden kadraja alınırken, o kişiselleşsen hafıza 
yeniden politik olan davanın etrafına yuvalanarak kadraja dahil oluyor. 1980’ler 
itibariyle yapılan filmler daha çok iki konum üzerine yaslanmaktaydı: coğrafya 
ve mücadele üzerinden var olmaya çalışan Kürdün anlatımı, politik kadrajı 
ve o kadraja yedirilen mağduriyetin anlatımı (ezilen, kolonize Kürdün dünya 
sahnesine çıkışı). Oysa 2000’ler başı itibariyle 1990’larda öğrenciyken, sonrasında 
yönetmen ve sanatçı olan yeni kuşaklar da ulusal davanın retrospektifinden çok 
(NÇM sinemadan yetişen Kazım Öz ya da oyuncu Nazmi Kırık gibi), herhangi 
bir Kürt öznelliğinin mikro hafızası politik alana bağlanıyor. Yani filmlerde 
ulusal duygunun öne çıkarılmasından çok, siyasal davanın anlatımı ya da savaş 
sonrası Kürt öznelliğinin dönüşüm süreçleri öne çıkar. Örneğin Orhan Eskiköy ile 
Zeynel Doğan’ın ortak yapımı olan Dengê Bavê Min (Babamın Sesi) basit ve kişisel 
bir hafıza yoklamasından, babasının kişisel tarihinden 1977 Maraş Katliamına 
ulaşır. Film, başından beri bu kişisel tarihin iki karakter oyuncu (anne ve oğul) 
üzerinden işlenmesine, köy alanında kırsal verilerle bunun desteklenmesine, 
en nihayetinde en son sahneye varacak mikro tarih okumasına göre kendini 
oluşturur. Burada temsil karakterlerini kutuplaştırmayan melez bir dile sahip 
olup mağduriyet anlatımından çıkan, sanatsal anlatım biçimlerine yanlanmış 
kadrajın politikleştirildiğini görebiliriz. Kürt sineması, geleneksel toplumsal 
hafızayla, siyasetle, nostaljiyle, toplumsallıkla ve modern anlatının kent-kır 
sıkışmışlığı içindeki kriziyle uğraşırken, sömürge anlatılarına karşı konuşlanan 
herhangi bir Kürt öznelliğini de es geçmez, bu parçalanmalar arasında karşı-
sinema (counter cinema) olarak muhalif duruşunu da korumaktadır. 

Yine İran Kürdistan’ı alanında yönetmen B. Ghobadi, Kürt sineması açısından 
önemli bir referans olarak okunabilir. Onun Dema Hespên Serxweş (Sarhoş Atlar 
Zamanı) filmi, bir yandan mezrada çocukluğun fukara hallerini bir Kürt imajı 
olarak tasarlarken, gerçeğin diline sınırlararası ticaret ve düğün kültürüyle 
yaklaşarak, sakat çocukluk, fukaralık, kaçakçılık, Kürtlerin politik kaderiymiş 
gibi son söze etki eden sınır ve kolonyalizm imgelerini kamera tekniğinde 
kullanır. Aynı şekilde parantez açarak eklersek, gerilla yönetmen Halil Uysal’ın 
(Halil Dağ) Kandil dağlarında (Güney Kürdistan alanı) çektiği Eyna Bejnê (Tall 
Mirror, 2002) ve Bêrîtan (Kürt kadın gerillası Gülnaz Karataş’ın mahlasıdır, 2006)  
filmleriyle Kürt gerilla sinemacılığını (ya da “dağ sinemasını”) başlatan biri 
olarak önemli duruyor (Smets and Akkaya: 2016). ‘Dağ’, bir coğrafya ve politik 
alan olarak Kürt hafızasında bir yandan ulusal mücadeleyi simgeleyen kodları 
ifade ederken, diğer yandan toplumsal dirilişin mekânı olan dağ, tarihsel bellek 
içinde soykırım ve saldırılara karşı Kürtler için bir sığınak ve korunma alanı 
olarak da ifadesini bulmaktadır (Kürt eşkıyalığından gerillaya dağ). 

1990’lardan bugüne sinema içinde bir kuşağın kendini var etme çabasının 
politik bir durum olarak, aynı zamanda direnen bir halkın da kendini sinema 
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tarihi üzerinden kurma çabası olarak okunmalı. 1993’de Made Omer’in Rawe 
Jinoke (Exorcism)”, 1997’de Fransa’da Hiner Saleem’in Long Live the Bride and 
the Liberation of Kurdistan (ya da 2013, My Sweet Pepper Land), 1998’de Jaleel 
Zangana’ın Khola Piza, 2008 Kazım Öz’ün Bahoz (ya da 2017, Zer),  2015’de Ali 
Kemal Çınar, Veşartî (Gizli) gibi farklı ve yeni kuşaktan birçok sinemacıyla 
Kürt sinemasının sembolik bir estetik ilişkisellikle hangi biçimlerde (cognitive 
powers and performative powers) politik kadrajı kullandığını görmemize 
yardım ediyor.30 İki binlerin ortası itibariyle, Kürt sinemasının dili değişmeye 
başlamıştır. Yeni öznel koşulların okuması ve estetik rejimin kişisel dili sinemada 
görünür olmakta. Orhan Eskiköy ile Zeynel Doğan’ın Dengê Bavê Min (Babamın 
Sesi) filmi ilk kez protagonistin iç sıkıntısı içinde kendi aile soykütüğüne 
yönelen birinin (gerçek hikâye) hikâyesi olarak belirli oidipal bazlara yerleşiyor. 
Babanın sadece kasetlerde olan sesiyle ve babasının ölümüyle başlayan anne-
oğul arasındaki gizemin aralanması (saklanan Maraş katliamı hafızası), filmde 
haddinden fazla kişiselleşerek konunun nasıl hemen anında siyasal olana 
eklemlendiğini görünür kılıyor.  Kürt Alevilerin trajedisi filmde siyasal coğrafi 
mekân üzerinden işlenirken, bir babanın ve annenin belleği üzerinden ve 
kaybolmuş bir dilin, Maraş Kürtçesinin varlığı da filmin konusuna dönüşüyor. 
Yeni kuşakta, politik kadraj değil, kadrajın politikleştirildiğini gözlemliyoruz. 
Burada militanlık davaya bağlılıktan çok, sanatın politik reflekslerini kurcalayan 
aktörün tavrı olarak okunmalı. Ondan dolayı, Deleuze’e göre film üretimsel, 
hareketsel sentaksları barındıran, yapılandıran ilişkisel bir metin gibi ilerler der 
(Deleuze, 1985: 39). Deleuze, Güney’in politik sinemasından bahsederken, onun 
Rocha ve Eisenstein devrimci sinemasından ayrılan mikro-devrimci farklılığını, 
kır-kent kodlarını aşan sınırları ortadan kaldıran politik imgesiyle açıklar. 
Bu ilişkisel estetik hemen hemen bütün Kürt filmleri için geçerli diyebiliriz. 
Yılmaz Güney filminde ise her mikro edebiyat örneğinde olduğu gibi kişisel 
dava anında sosyopolitik alana, ulusal bilince bağlanır (Deleuze, 1985: 223-284). 
Devam edersek, Yakup Tekintangaç’ın Azad (Özgür) filmi, savaş koşullarında 
büyüyen bir çocuğun patolojik hafızasına, göç ettiği şehrin duvarları içine 
yabancılaştırılan çocuk bedenine dair önemli ipuçları sunuyor. Kazım Öz’ün 
Bahoz (Fırtına) filmiyle biz, bu 1990’ların serhildan kuşağına, bu kuşağın Batı 
üniversitelerindeki başkaldırısına, gerilla olan bir kuşağın anlatımına, 1990’ların 
İstanbul gecekondularına eğildiğini gözlemlemekteyiz. Şiyar Abdi’nin bir 
delinin ve çocukların gözünden darbe yıllarının anlatıldığı Meş (Yürüyüş) 
filmini örnek alırsak, bir delinin gözünden (Xêlilo) darbe sonrası dönemde 

30	 Film	arşivi	konusunda,	bkz.	Hassan	Sonboli,	“Digital	docu-fiction	a	way	to	produce	Kurdish	
cinema”,	Thesis,	Queensland	College	of	Art,	Griffith	University,	P.HD	of	Visual	Arts,	Janu-
ary	2017.
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anormallik ve normallik meselesinin tartışıldığını görüyoruz. Meş, sadece 
bir delinin gözünden dönemin politik sahnesini anlatmaz, dönemin iktidar 
bedeninde oluşan militarist güç zehirlenmesiyle kurumsal delilik yaşayan 
devleti, şekillenen otoritenin yarattığı akıl kaymasını görselleştirir. Bunun 
dışında eklemek gerekirse, Suriye Rojava alanında savaş bölgesinde sinemaya 
yönelik çabalar söz konusu. Özellikle Rojava Film Komünü yeni bir tavır 
olarak kendini kantonlaşma ve özyönetim ilanından sonra gösteren bir sinema 
faaliyeti olarak direnişin ve devrimin filmine yönelik Fransız Yeni Dalgası ve 
Latin Amerika politik sinemasının etkisiyle üretimlere yönelmektedir.31 Rojava 
sinemasında kamera, bir yandan yaşamın kurgusal senaryolarına değil, direnişin 
içine yerleşen öznenin kamusal senaryosuna yönelerek, o çatışma alanında 
olan Kürt öznenin öfkesini, hınçlarını, sevinçlerini belgesel bir dille anlatır, ve 
kamera kurgusal niteliğinden çıkıp cephenin içindeki savaşın politik okumasına 
yansıyan hakikat oyunlarına dâhil olmaktadır. Bu anlamıyla Rojava Sinema 
Komünü, kurulduğu andan itibaren bir direniş sineması olarak toplumsal 
hareketin dinamiğine eğimlenip, savaşın içinde politik-estetik bir yaklaşımla 
isyanın ve özgürleşmenin (emancipation) kodlarını sinemasal anlatılarla 
kurcalamaktadır. 

Bê Welat’ın Rizomatik Değişimi: Gündelik Hayat, Tekillik ve Sıkıntı

Her alanda bir nebze de olsa bir yön kaybı görmeye zorlandığımız despotik 
bir dönemde gündelik hayatın, tekilliğin ve sıkıntının Kürt sinemasına 
yerleşmesi sanırım 2000’ler sonrası dönemin Kürt öznelliğinin kent pratiğiyle 
alakalı olarak işleyen bir süreç. Birçok yönetmenin ama özellikle kentsel iç 
sıkıntıyı bir 20.yy pratiği gibi ele alan (içsel bunalım, gündelik hayatın sorunları, 
‘sıradan’ insanların ‘sıradan’  dünyaları, vs.) Ali Kemal Çınar gibi genç 
yönetmenlerin tecrübesi 1990’ların savaşının travmatik hafızasına yaslansa da 
başka bir ontolojik çıkışı estetik müdahaleyi göstermektedir. Kawa Nemir’in 
onunla zamanında yaptığımız bir konuşmada ‘hiç Kürtleri’ yani esamesi 
okunmayan Kürtlerin deneyimlerini, gündelik hayatlarını nasıl tarif edebiliriz 
gibi bir soru karşılığında bana aktardığı konsept sanatsal minörlük katsayısını 
iyi anlatmaktaydı : ‘Kurdên Perawêz’ (‘hiç Kürtler’). İç sıkıntı, Baudelaire’in 
(les Fleurs du mal) şiirlerinde açıkçası 20.yy insanının ve modernitenin içine 
yerleştiği kent alanlarının bireylerinin patolojik biçimiyle örtüşür. Burada 
elbette sıkıntı, modernite karşısında dramatik bir karakter kazanır. Oysa Kürt 
sinemasında veya özelinde Çınar’ın filmlerinde sıkıntı ironik bir karakter 

31	 Bkz.,	“Savaş	ortamında	sinemanın	anlamı	üzerine,	Rojava	Film	Komünü”	:		https://gaiadergi.
com/savas-ortaminda-sinemanin-anlami-uzerine-rojava-film-komunu/
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kazanırken, nüktedan şekilde sürekli bir biçimde artan bir iç huzursuzluk 
ortamında bahktiniyen imgeden imgeye geçen karakterlerin durumu politik 
bir bağlantıya yerleşir. Kürt sorunun politik gündemine ve onun gündelik 
hayatta işleyen groteks tahayyülüne karşı kafkaesk bir müdahaledir bu. Mesela 
‘Veşartî’deki yönetmenin kendisinin oynadığı bakkal karakterinin iç bedensel 
krizinin sohbet ve diyalogla ilerleyen hali,  toplumsal sinir krizinin patolojinin 
yerleştiği bugünün Kürt alanındaki cinsel kimliğe dair bir imgeyle (Deleuze 
ve Guattari’nin Bin Yayla’da ‘kadın oluş’ konsepti gibi filmde ‘Jin buyîn çiye?’: 
Kadın olmak nedir? sorgulaması, 24:04 dakikasında), parçalı kimliğin (ulus, 
mücadele, devlet, baba, kadın, erkek) iç sıkıntıyla karşılaşırız. Burada karakterin 
hem aile, toplum, baba, ticaret arasındakı sıkışmışlığı hem devlet, şiddet ve 
ulus kimlik arasındaki gerginliği bir sözcelem olarak dile gelirken, bütün 
psikolojik gerilimlerin odipal aşamasından çok siyasal olanla ilişkisi gergin, 
şiddetli ve düzensiz bir şekilde sorgulanmaya yönelirken ortaya çıkıyor (Kadın 
devriminden kadınlaşmaya). Aslında sorgulama ve diyalog kısmı bir yandan 
mağlup olmuş gergin saklı karekterin (veşartî), kendi ruh üzerindeki ızdırabına 
yönelirken, sıkıntı toplumsal bir olay ve sözcelem olarak kamerada hüküm 
sürüyor. Bu filmin birkaç film imgesinde şiirsel ifadenin çokluğuyla birlikte 
ve konuşmaların etkileşimiyle (diyalog ve müzakere) zenginleşirken biz iç 
sıkıntının Kürt alanında nasıl politik olanla hemen ilişkilendiğini keşfediyoruz. 
Bu durum normal kabülün dışında sıkıntının yakınlığı duygusundan ilham 
almasıyla ilerleyen ve bunun sonucunda ortaya çıkan varoluşsal durumdaki 
çatışmalarla işlerken, ruhun halsizlik halleri burada bizi pek şaşırtmaz. Çınar’ın 
filmlerinde sıkıntının yoğunluğu şiddet rejiminin ve devletin savaş aygıtının 
yarattığı patalojiyle alakalı eş zamanlı işler. Bu anlamda filmde başlayan 
sıkınıtının odipal temeli olmayan ama sorgulama aşaması olan kadın-oluş, 
kadınların hayatına dair sorgulama, erkeklik halleri (bir azınlık olarak ‘kadınlık’, 
her zaman çoğunluk olan patriarka erkekliğine karşı oluşuyor) Kürdistan’da 
yeni sinema dilinin kaçış çizgilerini ifade eder ve burada toplumsal patalojiden 
hiçde uzak olmayan erkeklikle işleyen kritik, bizi savaş ve kolonyalizmle iç içe 
ilerleyen militarist ya da sıradan erkeklik rejiminin sorgusuna götürür.

Yine Ali Kemal Çınar’ın uzun metrajlı filmi Gênco (2017), sıradan kahramanın 
hayatına yerleşirken, ulusal kahraman imgelerinin pek dışında Kürt sinemasının 
kadrajında başka bir durumu ifade ediyor. Kafkaesk bir algı ile şenlikli bir 
sıkıntının kulvarları arasında dolaşan kahramanımız süper Gênco, belki Batman 
ya da Süpermen gibi yetkin güçleri yoktur ama sıkıntının halesi içinde dolaşan, 
güzel bir mürekkep lekesi etkisi yaratan gündelik hayatın patetik kulvarlarında 
dolanan bir kahraman olarak tekil bir filmin bütün estetiğini ele verir. Film 
neredeyse hiçbir açık alanda çekilmemiş ve ev içi ya da şehrin kapalı alanı, 
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apartman içi gündelik hayatın kıyıda köşede kalmış o ruhsal şehir estetiğini 
(betonlaşma, apartman olan Amed şehri) sıkıntının marjinlerinde dolaşan 
Kürtlerine ulaşarak (Hiç Kürtler: Kurdên Perawêz) ele veren politik nüktedanlı 
bir film. Herhangi bir estetik eğilime karşı çıkan yönetmen, basitçe, sabırla, 
yapmacıksız, çerçevelemeden film çekerken insani kahraman Gênco’nun 
gerektiğinde bütün bunalımını süre içinde ve bir alan içinde sessizliğe de 
bırakmaktadır. Burada artık anti-kolonyal modernite veya siyaset ile temsiller 
ile ilgili eleştirel literatüre yaklaşırken, Kürt sinemasında artık bu mikro dilin 
sekanslarına rastlamak alışılmadık bir durum değildir. Filmin imgelerine 
yerleşen kanonik kullanımıyla Çınar’ın dili sinemada, basitçe Kafkaesk bir 
görüntü sunarken, onun bir belirsizlik estetiğini ima eden sıkıntıya dair vurguları, 
artık sadece estetik kaygısı değil Kürt alanında şiddet, devlet, savaş, betonlaşma 
ve çatışma arasında sıkışmış öznelliğin içkinlik düzlemini de atıfta bulunur. 
Tekilliğe, sıkıntıya, mikro-dile dair konseptualizasyon ve masallaştırma elbette 
sadece Franz Kafka ya da Mikhaïl Bakhtine’in poetik ve edebi analizleriyle 
okuyamayız, Gilles Deleuze, Félix Guattari ve Jacques Rancière gibi birçok 
filozofun da analizlerini meşgul eden bir durum olarak bizi Kürt sineması 
içinde tarihin farklı sosyo-politik koşullarında ve anlarında ifade edilen estetik, 
felsefi ve politik kaygılara da yanıt vererek, bu alana başka bir metodolojiyle 
bakmamızı sağlıyor. Ali Kemal Çınar filmleri ya da Güney Kürdistan’da Shawkat 
Amin Korki gibi bir çok genç yönetmenin filmlerinde işleyen sıkıntı, eğlence, 
gündelik hayata dair müdahaleler bizi kolonyal modernitenin kulvarlarında 
dolaşan ‘egemen sinema’ anlatısından ayırırken, despotik kapitalizm çağında 
kriz halinde olan öznenin gündelik hayatta bürokratik makinaya  ve toplumsal 
belirlenim normlarına karşı meydan okumasını da ele verir. Kürt Sinemasında 
mizah politikası ve sıkıntı eşitsiz mübadele koşulları içinde ve dünyanın 
merkezlerinin çevrelerin ulus-aşırı boyutta dağıldığı küresel sahnede sömürgeci 
pratikler karşısında dekolonyal tekilliği ele veriyor.
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6. Ali Kemal Çınar, Veşartî (2015); Gênco (2017).

Bu bağlamda Kürt sinemasına adanan filmlere şuan baktığımızda, toplumsal 
patoloji ve akıl yarılması paradoksu üzerinden ilerleyen kurgunun üç temel 
yönüne de bu rizomatik çerçevede şahit oluruz: Direniş, özgürleşme arzusu ve 
patalojik birey. Ancak bu sorunsallaştırma kategorileşmiş bir durum değildir 
terisne belkide iç içe geçen durum olarak konumlanırken, filmlerin sahneleme, 
imge ve kamera arasındaki politik yüzleşmeyi oluşturan ve temel sorunsalımızı 
kuran kopuşu ortaya koymaktadır. Bu şey değişen Kürt öznelliğinin durumuna 
işaret ederken, diğer yandan temsillerin kırılganlaştığı bir sinema pratiğinin, 
toplum krizleri, savaş, sıkıntı, cinsiyet belası, müstehcenlik, tekillik ve siyaset 
üzerinden, farklı kurgulama yollarını da analiz etmemize katkı sunduğunu 
söylemeliyiz. Dolayısıyla Kürt sinemasının dünyadaki kendi çağdaşlarıyla 
birlikte ilerleyen bu içkinlik düzeyindeki değişim formlarına bakarken burada 
artık başka türlü bir okumanın içine girme zorunluluğumuzu işaret ediyoruz. 
Bu durumu Rancière ‘Sinematik Masal’ kitabında Eisenstein üzerinden analiz 
elerek ‘fikirlerin bağlantılarını doğrudan görüntü zincirlerine dönüştüren 
kendinden geçmiş bir sanat’ (2001: s.40) olarak tarif eder. Deleuze ise, ‘Sinema 1 
: İmge ve Hareket’ kitabında filmlerdeki okumayı ‘pozlar veya ayrıcalıklı anlar 
sırası’ olarak ifade etmekteydi (1983, 12-18). Dolayısıyla şuan yeni dönem sinema 
çalışmalarının özellikle Ali Kemal Çınar tarzı estetiğin içine yerleşen tekillik 
katsayısı, sadece patetik toplumsal imge sözcelemi olarak adlandırmayacağız 
veya Odipal öznenin çatlağıda değil, diğer yandan bunun yeni Kürt öznelliğinin 



 S a y ı  7   K ı ş - B a h a r  2 0 2 2   4 9

K ü r d  A r a ş t ı r m a l a r ı

diliyle işleyen sahnelerin politik duygulanımları olduğunu söylemeliyiz. Bu 
aynı zamanda Kürt filmlerinin çağdaş sinemada dekolonyal tekillik süreçleriyle 
birlikte keşfettiği sözlü ve görsel ayrımın kipliklerini derinleştirmeyi mümkün 
kılıyor. Bu durum belkide göstergebilim ve sinema arasındaki ilişkinin 
meselesi hiç değil, ama kolonyalizm ve politikanın etrafına yerleşen parçacıklı 
öznelliğin patetik konumlanışıyla pek alakılıdır. Sinemadaki bu dolambaçlı 
yol anekdotsal değildir, ama kendi içkin düzlemidir (Deleuze, Qu’est que-ce 
la philosophie ? : ‘plan immanent’). Bu durum sinemada, onun imge, kamera, 
otomatizm, hafıza ve zaman arasındaki ilişkilerinde bize belirli siyasal-ilişkisel 
estetik ve dekolonyal perspektif okumamıza ya da onların özgünlüğünün 
değerlendirilmesine mükemmel bir şekilde izin veren alandır. Kürt sineması 
kendi sözcelemi dahilinde hareket ve zaman düşüncesini kurarken, ‘çarpık bir 
masal’ (Rancière, 2001) gibi yeniden ve yeniden hafıza ve şuan arasında kalarak 
estetik bir mikro-dil kuruyor. Gerçekten de Kürt sinemasının bu yeni dekolonize 
edilmiş dili için içkinlik düzlemi oluştururken, elbette hafızanın patetik 
sahnelerinden kopmuyor toplumsal alandaki sonsuz hareketlerin kaosunu 
dışarı atıyor (patalojinin salınması ve karşılaşma anı).

Kürt alanındaki sinema çalışmaları yine boşluk alanlarını (mekan ve imgeler), 
baskıcı sistem, kontroller, harap konutlar, şiddet alanındaki iç ve toplumsal 
patolojiyi, harap olmuş hayatları, göçmenlik hallerini de imgelerken, film 
anlarının, diyaloglarının, sahnelerinin içine kurulan mikro ütopyayı kullanan 
Shawkat Amin Korki gibi (Süleymaniye, Irak Kürdistanı) yönetmenler bu 
rizomatik okumada enteresan durmaktalar. Korki’nin Kick Off (2009) filminde 
olduğu gibi hareketli görüntülerle oynayarak en ufak gündelik yaşam problemini 
siyasi bir davaya çeviren dili sadece ironi, eğlence veya gülme sahneleriyle değil 
ama bürokratik makina karşısında direnen bu eğlence ve sıkıntılı öznelliği 
ulusal bilincin içinden geçirerek dokumaktadır ve bizi zorlayan göçmenliğe 
dair bu alanda kara mizahı kameraya yerleştirir. Filmin çekildiği Kürt, Arap ve 
Türkmen göçmenlerin işgal ettiği Kerkük’teki bir futbol stadyumunda siyasal 
çatışma, kimliksel ayrışma (Kürtler, Araplar ve Türkmenler), ulusal dava, 
konut krizi ve kentsel boşluk gibi konular yeni bir sinema alanını işaret ettiği 
kadar dekolonyal estetiğin belirli vurgularını da öne çıkarmaktadır. ‘Yasadışı’ 
göçmenler, savaş sonrası post-travma ve Kürt göçmenlerin konuşlandığı Irak 
Kürdistanı’nda bu stadın içinde Kürt siyasasının davasıyla ilerleyen imgelerin 
dışında biz, bir toplumsal yarılmayla, mültecilerin, savaş anlarında evlerini 
kaybedenlerin toplumsal profiline, yaşam alanlarına yönelmekteyiz. Bir futbol 
sahasından daha çok yaşam alanı, gecekondu mekanına dönüşen kentin bu 
boşluk mekanları, Irak Kürdistanı’nın sınır bölgelerindeki zorunlu göç için 
nasıl bir mekânsal konfigürasyon yaratıldığını göstermiyor, savaşın zorunlu 
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kıldığı yaşamların nasıl nefes alabildiğini de yansıtıyor. Yine Musul’da terk 
edilmiş bir futbol stadyumunda yaşayan bütün ailelerin gerçek bir olgudan 
yola çıkılarak resmedilmesi ve insanların bombalamalar ve diğer patlamalar 
nedeniyle şehre gitmeye korktukları bir zamanda, günlük hayatın bıkmadan 
usanmadan tekrarlandığı bir alanda, travmalar içinde yol alan bir alanın, ismi 
okunmayan bir ülkenin imgelerini veriyor. Siyah-beyaz karelerle ilerleyen film, 
bize hem İtalyan Yeni Gerçekçiliği’ni hem Fransız Yeni Dalga’nın imgelerini 
hem de Yılmaz Güney’in dilini hatırlatırken, kasvetli mültecilik yaşamına 
yönelen kamera ise boşluk alanının nasıl aynı şekilde bir yol projesinden 
dolayı politik savunmaya ve spor gibi, eğlencenin de yaratıldığı Bakhtinyen 
bir şenliğe dönüştüğünü göstermekte. Filmdeki cehennem ve cennet imgesi, 
aslında iç içe geçerken burada iki imgenin aslında nerenin cennet ve kaçış alanı 
olduğunu sordurtmaktadır. Kick Off filminin başrol oyuncusu Shwan Attoof’ın 
performansını ise inanılmaz nüktedan vurguları öne çıkarırken, yine kendisi de 
yönetmen olan Attoff’ın Barbar and the Worlds (2018) kısa filmi ise 1980 Saddam 
dönemi ile 2003 post-Saddam dönemi arasında bir berber dükkânındaki kesişen 
muhabbetlere, nüktedan şekilde eğilerek, siyasal kesitlere, karşılaştırmalara 
bizi yöneltir. Attoff sadece iyi bir oyuncu değil, kısa filminde, sinemanın 
ironik-politik tarzını hayata geçiren genç bir yönetmen olarak karşımıza 
çıkıyor. Özellikle Alman faşizminin sembolüyle Saddam’ın diktatörlük dönemi 
arasındaki sembolleştirme, Kürt bağlamında yaşanılan deneyimlerden kaynaklı 
olarak oldukça dikkat çekici duruyor.

Savaşın ve Şiddetin Belleği Olarak Sinemada Çocuk ve Çocukluk 

Elbette Kürt sinema tarihi32 sadece savaş, şiddet ve baskının tarihi değildir. 
Diğer yandan iç sıkıntıların ve gündelik hayatın şenliklerine eğimlenen yeni bir 
sinema anlatısına, farklı Kürt coğrafyalarının deneyimlerindeki farklılıklara ya 
da mikro-sinema anlatısına bakmakta fayda var. Yani Kürt sinemasının tam da 
sanatsal faaliyetlerinde olduğu gibi dört farklı deneyimi, modernite okuması ve 
aynı şekilde politik farklılıkları değişen bir bagajı söz konusu. Örneğin Güney 
Kürdistan sinemasının (Hiner Saleem, Shawkat Amin Korki, Jamil Rostami, 
Shwan Attoof, vd.) 1990’lar Saddam rejiminin yıkılması sonrası kurulan oto-
nominin verdiği özgürleşme pratiğiyle birlikte kurulan sanatsal kurumları ve 
faaliyetleriyle sinemanın ve sanatsal işlerin arşivlenebilirliği açısından kurucu 

32	 Bkz.	Bahar	Şimşek,	‘Kurdish	cinema’,	in	Routledge	Handbook	on	the	Kurds,	Michael	M.	
Gunter	 (Ed.),	Routledge,	London	New	York,	2018,	pp.	110–24	ve	 ‘A	Cinematography	of	
Kurdishness:	Identity,	Industry	and	Resistance’,	in	The	Cambridge	History	of	Kurds,	İbid.,	
pp.	752	-	774
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kurumsal bir evreye geçtiğini söylemeliyiz. Bu durumu, bütün çatışma riskine 
rağmen Suriye Kürdistan’ı (Rojava) alanı için de geçerli görmeliyiz (Qamişlo, 
Amûdê, Kobanê ve Afrin kantonları). Elbette Rojava’da Ersin Çelik’in Diyarba-
kır-Sur kent direnişini anlatan Ji Bo Azadiyê (2019, Özgürlük İçin) filminde olduğu 
gibi militan bir sinema eğilimi söz konusudur. Kürt alanının çatışmasızlık hali, 
coğrafyanın özgürleşmesi gibi politik durumlarla buradaki sinema çalışmaları-
nın daha çok gündelik hayat sorunlarına, komediye ya da ironik toplumsal iliş-
kilere vs. yönelen kadrajı ve imgeleri barındıran bir belleğe sahip olduğuna şahit 
oluyoruz. Elbette 1990’ların ilk döneminde Halebçe ve Enfal katliamlarına eğim-
lenen, soykırım hafızasını ve direnişi (Raperîn- ayaklanma geleneğini) deşen bir 
Başûr sinema yazımı, ve Rojava alanında da 2012 otonomisinden sonra oradaki 
direniş hafızasına yönelen filmlerin ortaya çıktığını görmekteyiz. Lakin bugün 
Kürt sanat çalışmalarının ‘özgür’ alanı kabul edilecek Başûr ve Rojava alanla-
rında sinema yapmak, baskının girdabında kalmış Bakûr ve Rojhîlat alanlarına 
göre artık başka bir durumu ifade ediyor: Özgür sinema. Diğer yandan Bakûr 
alanında (Türkiye Kürdistan’ında) farklı sinema eğilimleri olmasına rağmen si-
nema yazımının daha çok politik konulara, baskıya ve şiddetin katmanlarının 
toplumsal hafızasına (soykırım anlatılarına vs.) eğilmektedir dersek yanılmış ol-
mayız. Bu konuda özellikle yukarda analiz ettiğimiz Ali Kemal Çınar filmlerini 
bir kenarda tutarsak, soykırım ya da şiddet hafızasına eğilen, hatırlama ve unut-
ma pratiklerine yönelik müdahale eden Dengê Bavê Min (2012), İki Tutam Saç: 
Dersim’in Kayıp Kızları (Nezahat Gündoğan, 2010) ya da Min Dît (Gördüm, 2009) 
gibi filmler sanırım önemli örnekler olarak öne çıkıyor. Lakin bu bölümün konu-
su daha çok çocuk bedeninin Kürt sinemasındaki temsillerine eğilmektedir. Bir 
savaş aygıtının çocuklar ve kadınlar üzerinden kurduğu şiddet tarihi sinemada 
nasıl okunmaktadır? Ya da bir dönem ‘taş atan çocukların’ siyasal belleği soka-
ğın veya gündelik yaşamın imgeleri içinden filmlerin karelerinde hangi eleştirel 
gözle oluşuyor? Miraz Bezar, anne ve babası paramiliterler tarafından öldürülen 
sokak çocuklarının hikâyesini anlatırken, Sedat Yılmaz’ın filmi Press ise Özgür 
Gündem gazetesinin Amed’deki hikâyesine eğilerek, gazete dağıtan çocukların 
devletle karşılaşmasına, ergen devletin şiddet mekanizmalarıyla baş etme hali-
ne eğilmektedir. Kürt gazetelerine yönelik devlet söyleminin klişe hikâyesi bir 
filmin siyasal anlatımına tam da dekolonyal imgelerin vuruculuğu üzerinden 
yerleşiyor. 1990’larda ‘serhildan’ karşısında ‘derin devlet’ tarafından somutlaş-
tırılan polis/asker şiddeti (OHAL ve Jitem), Türkiye Kürt sinemasının kurucu 
öğesi niteliğindedir. Bezar’ın filminde, İstanbul’un popüler semti Taksim sokak-
larında 1990’larda ve bugün de görülebileceği çocuk-sokak imgeleri gibi (Kawa 
Nemir’in Selpakfiroş Kürtçe şiir kitabı buna dairdir), devlet sisteminin aygıtları 
tarafından travmatize edilen Kürt sokak çocuklarının hayatlarını yansıtan çeşitli 
görüntüler (midye veya mendil satan çocuklar, taş atan çocuklar ve uyuşturu-
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cu bağımlısı olan çocuklar) bize belirli zaman aralıklarını, deneyimleri hatırlat-
maktadır. Min Dît’in çekildiği zaman ile bugün arasındaki savaş aygıtlarının 
katmanlarının farklılığına rağmen, şiddetin devam edildiği ve Kürt kentlerinde-
ki çocuk bedenlerin hapsedildiği bu otoriter zamanda, Bezar’ın filmi, dönemin 
Türkiye’sinde Türklük ethosunu zedeleyen imgelerin, Kürt dilinin kullanılma-
sının rahatsız edici politikliğini göstermesi açısından ve Kürt sorununu daha 
da görünür kılması açısından Türk milliyetçiliğinin de hedefi haline gelmişti. 
Görmek, şahit olmak; unutmaya karşı (epilelësthai)) tanıklık etmektir. Ve “tanık-
lık, bellek ile tarih arasındaki geçişin temel yapısını oluşturur” demekteydi Paul 
Ricœur (La memoire, l’histoire, l’oubli, Éditions du Seuil, 2000, s.26). İzleyenin 
veya entelektüelin eserini besleyen Kürt sinemasının çoğul belleğini karakterize 
eden tanıklığın ayrıcalıklı statüsü, tarihsel anlatının inanılırlığının bağlı olduğu 
farklı tanıklıkları birbiriyle karşı karşıya getirme olanağından doğmaktadır. Min 
Dît tanıklığını güçlü kılan imgeleriyle, rahatsız edici politik sahneleriyle Tür-
kiye’de ‘inkâr’ edilen Kürt sorunu veya esamesi okunmayanların dilini görsel 
kılması açısından, çocuklar üzerinden bir siyasal-eleştirel okuma yapmamıza 
katkı sunuyor.33 Aynı zamanda çocukluğun öğelerinin kullanılması açısından 
Türkiye, Irak, İran ve mevcut Suriye (Rojava) arasındaki Kürt alanı üretiminin 
sınır ötesi ağlarını birbirine bağlayan çapraz bir ilişkiden bahsetmek de gerekir. 
Kürt sinemasının yapılandırılmış bilgileri, bu siyasal değişim sürecinde, imge 
ve kolektif anlatıya ilişkin bir uzlaşı içinde sanatsal madunluğun organlarını 
şekillendiren mikro-kültürel etkiler üretirken kadın ve çocuk bedenin vurucu 
telaffuzunu görünür kılıyor. 

Ergenliğin Panoptik Bakışı  

Çocuk ve çocukluğu, büyüklük iktidarının toplumsal tahakkümü etrafında 
ele aldığımızda, sinema ve sanat çalışmalarında eleştirel okuması yapılmayan 
en eksik alanlardan biri gibi duruyor. Sinemanın en genel tabiriyle ergenlerin 
perspektifiyle kameraya yansımasından kaynaklı ve çocukların, çocukluğun 
öznellikten çok, simge ve semboller üzerinden işlenmesi bunun okuma biçim-
lerimizle ya da ideolojik yaklaşımımızla pek alakalı olduğunu belirtmeliyiz.34 
Yönetmenlerin en genel anlamda, sinemada anlatılacak veya imgelere yerleşen 

33	 Bkz.	Yasin	Aydınlık,	‘Min	Dît:	Canevimizdeki	Yalan	İfşa	Olurken’,	16/04/2012	:	https://bi-
rikimdergisi.com/guncel/614/min-dit-canevimizdeki-yalan-ifsa-olurken		ve	Tuğba	Tekerek,	
Miraz	Bezar	ile	Söyleşi-	‘İlk	kürtçe	film	min	dît’ın	yönetmeni	miraz	bezar:	“ben	aptal	de-
ğilim,	her	şeyi	görüyorum’,	19/04/2010	 :	https://www.cafrande.org/ilk-kurtce-film-min-di-
tin-yonetmeni-miraz-bezar-ben-aptal-degilim-her-seyi-goruyorum/

34	 Christel	Taillibert,	L’institut	international	du	cinématographe	éducatif	dans	la	politique	inter-
nationale	du	fascisme	italien,	Paris,	L’Harmattan,	1999.

https://birikimdergisi.com/guncel/614/min-dit-canevimizdeki-yalan-ifsa-olurken
https://birikimdergisi.com/guncel/614/min-dit-canevimizdeki-yalan-ifsa-olurken
https://www.cafrande.org/ilk-kurtce-film-min-ditin-yonetmeni-miraz-bezar-ben-aptal-degilim-her-seyi-goruyorum/
https://www.cafrande.org/ilk-kurtce-film-min-ditin-yonetmeni-miraz-bezar-ben-aptal-degilim-her-seyi-goruyorum/
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konunun içine iliştirilen çocukluk imgesinin arabuluculuğunu pragmatik yak-
laşımla ele aldığı, meseleyi politikleştirerek okudukları çok açık duruyor. Kürt 
sinemasında ise çocuklar ve çocukluk; bir çatışma ya da şiddetin görselliğini 
eleştiren ‘saf’ beden ya da imge etrafında kurularak trajedinin retoriği35 gibi ekra-
na yerleştiriliyor. Çocuklar ve çocukluk imgeleri veya bedeni, Kürt sinemasının 
anksiyetenin çıkış arzuları gibi işlenirken, travma sonrası anlatıyı işaret ediyor. 
Bahman Ghobadi’nin Kaplumbağalar da Uçar filmine baktığımızda, küçük bir kı-
zın yokuştan düşme sahnesiyle başlayan hikâyesinin sınır alanında Hengov ile 
(iki eli kesik çocuk karakteri) devam eden sekanslarının popüler kültürle işleniş 
ve post-gerçeklik sahnelerinin ele alınış biçimi, savaş travması altında oynayan, 
kurgulanan çocukların imge dünyasını oyun kuruculuğuyla birleştiren yönet-
menin sihir alanı gibi duruyor. Burada mülteci kampındaki televizyon ve satelit 
üzerinden ilerleyen konunun absürt betimlemeleri ve Hollywood popüler kül-
tür vurgularının Saddam rejiminin şiddet mekanizmasıyla anakronik etkileşim-
sizliği ise aynı şekilde trajedinin retoriğinin Kürt alanındaki hafızayla olan ilişki-
si açısından güçlü duruyor. Filmde kurgunun gerçeklikle ilişkilenerek (Saddam 
rejiminden kaçan Kürtlerin göçü), Türkiye ile Irak arasındaki Kürdistan alanın-
da yer alması, ama kendi coğrafyasında mülteci konumunda olan çocukların 
absürt hikaye kurgusu ya da post-travmatik etkileşimi, devletsiz ve yurtsuz olan 
Kürt çocuklarının sınır-aşırı coğrafi konumunu çizmesi açısından ise hakikatin 
kırılma ifadeleri gibi ele alınıyor. 

7. Bahman Ghobadi, Dema Hespên Serxweş (2000); Kûsî jî Dikarin Bifirin 
(2004). 

Burada söz konusu olan arabuluculuk faaliyetlerinin anlamı, hem çocuk 
aktörlerin kullanılma biçimleri hem de çocuk imgesinin ekrana taşınmasında yer 
alan ‘gerçek’ hikâyenin kurgulanma biçimleridir. Yine arabuluculuk meselesinin 
sinema da başkalaşım sorununu konuşlandıran farklı ölçeklere göre bir analizi 

35	 Corinne	Hoogaert,	Rhétoriques	de	la	tragédie,	PUF,	2003.
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gerçekleştirerek, çocukluğun ve çocuk imgesinin nasıl dolayıma sokulduğuna 
dair bazı yönlerini görmemizi sağlıyor. Toplumsal yetişkinlik kategorilerinin, 
çocukluğa film alanında yüklediği anlam, ifade ve bazen tahakküm olanın bir 
şekilde sinema alanında büyüklüğün gözüyle yazılan makro tarih içindeki mikro-
anlatıyı ve ‘mikrokozmos ve makrokozmos’ arasındaki karşılıklı analojiye de 
antropo-kozmomorfizme gönderme yapıyor. Bu durum, tam da Batı filmlerinde 
özellikle Vicky Lebeau’nun analiz ettiği gibi Lolita ve The Sixth Sense filmlerinde 
kullanılan imgelere yerleşen büyüklük arzusunun (yaşlı bedenin) cinselliğe 
dair ifadelerinde genç bedene ve çocukluğa yüklediği tartışmalı bedensel 
arzuların sembolleştirmelerinde olduğu gibi çocuğun mitolojik temsili olarak 
işlenebiliyor.36 

Ama diğer yandan sinematografik bakışla çocuksu bakış arasındaki 
ilişkisellik, bazen filmin detaylarında, kurgusunda ve jestlerinde kamerayla 
başka bir anlatıya da girmektedir. Özellikle şiddetin içindeki travmayı tarif 
etmesi açısından çocukluk, genel anlamıyla Kürt sinemasında ‘saf’ imgeye, yaralı 
kırılgan hafızaya, işgal edilen oyun alanına (işgal edilen topraklara) ‘gönderme’ 
yapıyor.  Yani çocuğun ekrana bakışı ile sinematografik jestin birbirine 
bağlandığı girift alan, kameranın ayrıntılarına verilen kadrajla politik mesaja 
dönüşüyor. Kürt sinemasında çocukluk ve sinema arasındaki ilişkisel estetik 
hem paradoksal hem de bu post-travma sonrası güçlü imgeleri göstermekte. 
Çocukluk ve çocuklar, sinemada ‘ötekiliğin’ veya madunluğun en kırılgan 
bloğudur.37 Diyebiliriz ki çocukluğun durumu, sinema ekranında trajedinin 
retoriği haline geldiğinde, muhtemelen yaşanılan tarihsel travma figürlerinin 
güçlü etkisi, konunun politikleşmesini sağlayan perspektifin kolektif imgelemi 
olarak ortaya çıkıyor. Çocukluk, ekranda travma taşıyan yaralı bedendir. Trajik 
durum, yani savaş mağduru çocuk ve çocukluk üzerine kurulan kadrajin kurucu 
unsurlarını bir araya getiren ve sinemada çocuk üzerine yapılan çalışmaları 
güçlü kılan şey, hem mağduriyetin anlatılma biçimleri hem de trajik bir bakış 
açısıyla verilen hikâyeyi güçlendirme arzusunun öne çıkmasıdır. Elbette, diğer 
yandan sorunsalımızı belirli farklı sorularla ilerletebiliriz: filmlerde kullanılan 
çocukluk ya da çocuk imgesi bir Odipal evre olarak panoptik ergenlik karşısında 
(yani Türk, İran ve Arap sinemasının göstergeleri karşısında) mikropolitik 
bedeni mi ifade ediyor? Çocukluk ve çocuklar, bir travma anlatısı olarak mı ele 
alınabilir? Ya da savaş, zorunlu göç ve şiddete maruz kalan bir halkın mücadele 
ve sınır-aşırı dinamiği, sürekli biçimde çocukluğun işlenmesiyle saflığın sertliğe 

36	 François	Vallet,	L’image	de	l’enfant	au	cinéma,	Paris,	Les	Éditions	du	cerf,	1991	ve	Edgar	
Morin,	Le	Cinéma	ou	l’homme	imaginaire,	Éditions	de	Minuit,	1956.

37	 Bkz.	Vicky	Lebeau,	Childhood	and	cinema,	London,	2008	ve	Debbie	Olson,		Andrew	Scahill	
(Eds.),	Lost	and	othered	children	in	Contemporary	cinema,	Lexington	Books,	2013.
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karşı bir yerleştirmesi olarak mı ele alınıyor?  Sanırım asıl sorulması gereken 
soru, Kürt sinemasında çocuk karakterinin kullanımı ve kurguyu yaratmada 
psikanalitik vurgunun yeri ne olarak duruyor? Sinemada ve toplumsal çatışma 
sahnelerinde bu karakterlerin bedeninin ve baskınlığının yetişkin bakışlarının 
siyaseti olması nasıl açıklanabilir? Bazı filmler ve bunların sinematografik 
uyarlamaları üzerinden analiz etmeyi önerdiğimiz şey, sanırım tam da bu 
soruların analizinde yer alıyor. Yani sinemanın sekanslarında çocuksu bir 
poetika ve çocuk estetiği, çocukluğun doğasında var olan tipoloji dışında 
büyüklerin ideolojik kamerasıyla çekilen filmler (sonuçta çocuklar hala resim 
yapar gibi kendi filmlerini çekemiyor) Kürt sinemasında da çocukluğa yüklenen 
politik dille, kurguyla alakalı ilerliyor. Belki de çocukların temsiline dair ya da 
buradaki imgelere giren anlatı süreçlerinin incelenmesi, temsil edilen evrenin 
incelenmesi ve son olarak metapsikolojik temsillerin analizi ile bunun nasıl inşa 
edildiğine bakılması açısından birçok film bize veriler sunmaktadır. 

8. Karzan Kader, Bekas (2012); Jano Rosebiani, Jîyan (2002); Miraz Bezar,  
Min Dît (2009).

 Türkiye’de panoptik şiddet veya despotik kapatılma alanını hapishaneyle 
birlikte işlemesini izin veren filmlerden biri Yılmaz Güney’in Duvar (1983) 
filmi çocuklara dair konuşulmasında enteresan duruyor. Yılmaz Güney’in 
Türk hapishanelerindeki politik tutsaklarla beraber işlediği çocukların hapisliği 
meselesi, politik sinemadaki siyasi davanın anlatılma biçimine gönderme 
yaparken, çocukluk ve çocuklar bariz şekilde masumiyetle işleyen skandal 
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durumun teşhiri açısından bir medyum, aracı karakter, bir bahane olarak 
ortaya çıkıyor. Burada çocukların veya işlenen çocukluğun yaralı hali, ergenlik 
karşısında (egemen ergenlik = kolonyal özne) iktidarsızlığı ifade ederken mikro 
bir dolambaçta çocuk bedenin kırılganlığını da yansıtır. Duvar’da ortaya çıkan 
imgenin hapishane modeli üzerinden ele alınması tesadüfi değildir, keza 
çocukluk, toplumsal alanda, kamuda zaten ergenliğin kapatma ve disiplin 
alanı olarak hapsedilen öznelliktir. Yılmaz Güney, Duvar (1983, veya Yol’daki 
Diyarbakır çocukları sahnesi), Bahman Ghobadi, Dema Hespên Serxweş (2000) ya 
da Turtles Can Fly (2004), Jano Rosebiani, Jiyan (2002, Halepçe Katliamı sonrası 
çocukluk), Hisham Zaman Bawke (2005, kısa film), Miraz Bezar, Min Dît - The 
Children of Diyarbakir (2009), Sedat Yılmaz, Press (2010, savaş koşullarında Özgür 
Ülke dağıtan çocuklar), Karzan Kader, Bekas (2012), Serhat Karaaslan Berfeşîr 
(2014) vs. gibi birçok filmde, politik hafızayla birlikte anlatıcının bakış açısı ile 
çocuk bedenin bakış açısı arasında gidip gelir. Ve çocuklar, politik kurgulamanın 
araçları olarak zorluğun ifade edildiği biçimlerde (şiddet, coğrafi zorluk, savaş, 
çatışma, mültecilik vs.) kolektif bilinçdışını veya çocukluğun nostaljik imgeleri 
olarak büyüklüğün ‘saflık’ belirteçleri gibi işleniyor. Bu durum, elbette bir 
trajedi anlatımı olarak Miraz Bezar’ın Min Dît filminde olduğu gibi, Diyarbakır 
sokaklarında 90’lar savaşının hafızasını taşıyan çocukluğun, ergen devletin 
mekanik yüzüyle karşılaşmasını da anlatır. Çocukların ekrana yansımasında 
şunları apaçık görürüz; savaş ve yıkım, çocuk ve kadın bedeni üzerinden ilerler. 
Yani seks işçisi kadın ile sokağa yerleşen çocukların devletin şiddet yüzüyle 
karşılaşması bir direniş alanı olan sokağın bir mağduriyet ve baskı alanı 
olarak da görünmesini sağlar. Şiddete maruz bırakılan minör beden ‘çocuk 
ve çocukluk’ (ağaç ve benzeri bir güçler karşı-hiyerarşisine dayanan belirli 
bir gerçeklik, ötekilik ve içsellik modellemesine destek olarak mikro-iktidar) 
sokaklarda devletin baskısına maruz kalırken, egemen siyasi anlayışa radikal 
bir şekilde meydan okuyan kolektif bir sözcelem düzenlemesinde çocukluk, 
bize kırılgan bedenin alanını işaret ediyor. Bu durum eril ve ergen patriyarkal 
tahakkümünün biçimlerine dair sinema alanındaki imgelerin moleküler 
direncini ortaya koymaktadır. Film görüntüsünün içindeki çocuklar, iki önemli 
malzeme özelliği olarak vardır, yani iki boyuttan oluşur ve kapsamlıdır: politik 
olarak sorunun temsili veya konunun saflık ile kurulan derinliği. Sinematografik 
kamera, Kürt sinemasında, politik-insan algısına benzer bir görüntü yaratırken 
yine hayal gücü ve hayal önce gelir. Ghobadi’nin, Dema Hespên Serxweş filminde 
kurgulanmış kaslı, güçlü erkek posteri, kaçakçı olarak çalışan çocuklar, kimsesiz 
çocuklar, sakat ve hasta olan çocuk, kış koşullarında yaban dağlarda yaşanan 
sert Kürdistan hayatı imajı ve geleneğin içine sıkışmış çocuk evlilik arasındaki 
ilişkisellik, sadece ödipal bir nesneleştirme değil, şiddetin mekanizmaları 
içine sızmış mağduriyet ve tahakkümle karşılaşma sahneleridir. Burada 
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Kürt trajedisi üzerinden ilerleyen yönetmenin sınır boylarındaki kaçakçılığı 
çocuklar üzerinden kurmasında da (biz bunu Roboski’de öldürülen çocuklar 
olarak okuyabiliriz) benzersiz bir bakış açısı benimsenirken, bu durum yurt 
ve beden, saflık ve temsil ettiği şeyler perspektifinin yasalarına göre hizalanır. 
Bu anlamda, ekrandaki diyalektikten kaynaklı çocuklar ve çocukluk üzerine 
bir yönetmenin oynatabileceği imgelerden inanılmaz bir dekolonyal politik 
gerilim doğmaktadır. Çocuğun varlığı, Kürt sinemasında ya da video sanat 
alanında hem ergenlikle karşılaşma anına hem de savasş veya baskı alanında 
oyun yoluyla çocuksu masumiyetin işlenmesi ve sürdürülmesini gösteren 
hayali bir dünya yaratmasına izin veriyor. Sonuç itibariyle çocukluk veya 
çocuk bedenin sinema imgelerine masumiyet, kırılganlık ve onarılması gereken 
hafıza alanı olarak yerleşirken, bir çocuğun iç sıkıntısının ciddiyetini ele veren 
bir çok yapıt, yetişkinler siyasetine eleştiri yönlendirirken en önemsiz görünen 
sahnelerde kamerasını çocukların sıkıntı durumuna çeviren yönetmen Bahman 
Ghobadi’nin bu durumu pastoral krizle ve coğrafya anlatımıyla birlikte kadraja 
alıp bir fotoğraf sahnesi gibi işlediğine şahit oluruz. Çocukluk veya çocuk 
bedeni bizi belirli risklerin farkında olmaya davet ederken (savaş, mayın, sınır, 
ölüm, zorla göç, vs.), panoptik yetişkinliğin oyun sahasına da dahil olmuş minör 
bedenin genel çığlığını hisseder ve gaspedilen oyun alanlarının veya hayatların 
trajik düzlemini gözlemleriz. ‘Kaplumbağalar da Uçar’ın çocukları ile ‘Duvar’ın 
çocukları, hala çcoukluk arzuları içinde evlerinden koparılmamnın inanılmaz 
patalojisi altında, savaş alanın göç koşullarında buldukları o ‘olmayan-yer’ 
alanında bulacakları güçlü bir korunma arzusunu göstermezler mi?  Filmlerde 
gergin müdahalelerin olduğu militarizm ve gerçeklik süreçlerinin yüzümüze 
yerleştiği tedirginlik  sahnelerinde, çocuklar kendilerine oyun sahası kurarken 
ya da kendilerini oyunla masalsı bir dünyada oluştururken (gaspedilmiş 
çocukluğun ortasında çocuk-oluş, bkz. Deleuze, Guattari, 1980) içkinlik düzlemi 
bağlamında bütün groteks büyüklük şiddeti karşısında bir sığınak inşa etmezler 
mi? Ve sinemada çocuk tahayyülü, savaş sistemi ve yetişkin müdahalesi 
tarafından oluşturuluyor. Sanırım bu konuda genç yönetmenlerden Ferec Ezda 
Çelik’in ‘Rojeke Ronî’ (Roni’nin bir günü) kısa filmi yurdundan edilen, zorla 
göçe tabi kılınan çocukluğun masal ve gerçeklik arasına sıkışmış dünyasına 
bakmamız açısından inanılmaz güçlü doneler sunmaktadır. 2010 Suriye 
savaşı sonrası kaçmak zorunda kalan Rojava’lı Kürt bir ailenin ve Ronî’nin 
İstanbul’da göçmenlik, oyun, mega kent alanı, televizyon, savaş (Picasso’nun 
çöpte bulunan Guernica röprodüksiyonu ile Suriye savaşının okunması), 
ırkçılık, ayrımcılık, çocuk işçiliği ve politik trajedi arasında kalan çocukluğu, 
tam da bahsettiğimiz gaspedilmiş çocukluğu ifşa etmesi açısından inanılmaz 
politik bir estetiği sinemaya taşıyor. Büyüklüğün panoptik hiddeti veya bakışı 
ve ergen öznellik makinesi, çocukluğa dair çocuğun çocukluğunun karamsar 
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sahneleri içinde gerçekliği masumiyetle örerken, çocuğun uyması gereken hem 
hayali hem de teknik tüm modeller ajitasyonuyla (asker çocuk, savaşan direnişçi 
çocuk, sokakta kalan çocuk, yaralı çocuk, yuvası yıkılan, şiddete ve vahşete 
maruz kalan travmatik çocuk, vs.) çocuk muktedir imgelerin, arzuların ve 
dillerin dünyasına girmesi itibariyle sürekli yeniden kurulur. Dolayısıyla Kürt 
filmlerindeki çocukluk formu, despotik şiddet makinası karşısında geleceği 
yaratma arzusunun hayata geçirildiği kolektif bir sözcelemi düzenleyen 
imgelere yerleşir.

Sonuç Yerine  

Şimdi bu yazının sonuç kısmına geliyoruz. Yazımız, Kürt sinemasında belirli 
imgelerin temsilini veya politik durumla olan ilişkiselliğine eğilirken hem 
sürdürülen söylem hem de telaffuzu yoluyla yapılan filmlerin analizini yapmayı 
amaçlamıştı. Birkaç yerde özellikle sinemanın dili ve imgelerin kullanım 
biçimleri hakkında konuştuk. Ancak Kürt sinemasının özellikle ‘dil’ statüsü, 
apaçık şekilde şuan Kürtçe olarak işlediği için, uzun süredir teorisyenler bunu 
tartışmayı (Kurdisness ya da Kurdiyetî: A. Hassanpour, Kristian Feigelson) 
başka türlü kurmuştu. Yaratıcı bir bakış açısıyla, Kürt baharının güncel 
sinemalardaki çeşitli temsillerini yadsımayarak [Ersin Çelik, Ji bo Azadiyê (2019), 
Rojava Devrimi, Sur direnişi ve militan sinema] makalemiz için ortak bir konu 
olarak belirli filmlerin toplu bir tarihçesini seçtik. Örneğin şuan inanılmaz 
şekilde güçlü bir arşiv oluşturan kısa filmlere, kadın yönetmenlere, LGBTİ+ 
filmlerine ve animasyon filmlerine eğilmiş değiliz. 

Özellikle Kürt sinemasında genç kuşaktan A. Fırat Aydın, Abdurrahman 
Belek, Kubilay Dengiz (Surların İki Yakası, Diyarbakır Sinema Atölyesi; Kazım 
Öz danışmanlığında), Serhat Karaaslan (Bisqilet, 2010), Özkan Küçük (Pepûk, 
2013), Yakup Tekintangaç (Qapsûl, 2013, Mezopotamya Sinema; Kazım Öz proje 
danışmanlığıyla), Sedat Barış (Piyê Min, 2016; Mezopotamya Sinema), Dîlan 
Koçer (Neqş, 2017; Mezopotamya Sinema), Shwan Attoof (Barber and the World, 
2018), Orkan Bayram (Brîndarim, 2020), Yılmaz Özdil (Barê Giran, 2019), Abdullah 
Çeper (Qulpik, 2020), Ferec Ezda Çelik (Rojeke Ronî, 2021), Mustafa Yeşil (Li Ber 
Xetê, 2021), vs gibi birçok yönetmenin kısa filmlerinin analizini başka bir yazıya 
bırakmak gerekiyor. Kısa filmlerin hızlı bir şekilde özellikle medya üzerinden 
dolaşıma girişi, sübvansiyon konusunda daha az harcamaya dahil olması, 
dolaşımın daha hızlı oluşu ve sinemanın güçlü didaktik potansiyelinin dilsel ve 
kültürel içeriğini iletmesi açısından genç kuşağın önemli deneyimlerinden biri 
olduğu açık. 1980’lerin uzun metrajlı öncülerinden sonra, 90’ların sonunda sete 
Kazım Öz gibi (Ax, 1999) birçok genç yönetmen geldi: senaristler, yönetmenler, 
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editörler, yapımcılar bunlara eklendi. İşin başında sinema okuyan ya da militan 
sinema yapan birçok yönetmen, kısa format filmler veya belgesellerle işe 
başladılar. Çünkü bu filmleri daha ucuza mal edebilirlerdi ve daha az teknik 
ekip gerektiren bir durum söz konusuydu (Halil Dağ’ın dağ ve militan filmleri 
gibi). Bütün Kürt yönetmenlerin (genç ve eski kuşağın) buluştuğu ortak nokta 
ise sürgündeki etkinlikler (çalakî) ya da festivaller olduğu ve birçoğunun 
sinema eğitimi almış olmaları gerçeği, yurtdışında ilk kurmaca uzun metrajlı 
filmlerini yapmak için destek ve ortak yapımlar bulmalarına izin verebiliyor. 
Dolayısıyla Kürt diasporası sayesinde devletsiz bir halkın sanat ve kültürel 
dağıtımı (Güney Kürdistan’daki kurumsallaşma ve festivallere rağmen) ya 
da yapılan filmlerin dağıtım ağı daha geniş alanda Avrupa ve Batı diasporası 
üzerinden ilerliyor. Kürtlerin diaspora etkinliğinin güçlü oluşu, sinemasının da 
uluslararası alana hızlı şekilde dolaşıma girmesini sağlıyor. Birçoğu, tamamen 
kurgu olan ama gerçeklikle tasarlanan savaş, siyasi, sosyal, ekonomik ve politik 
olayların perspektifini sunan olağan ve hatta önemsiz konuları da işleyen, 
en ufak bir hatırlatma anını hayal bile edilemeyecek boyutlara taşıyan çok 
sayıda Kürt filminin en önemli dayanağının yaşanmakta olan ve yaşamının 
hikâyesini anlatan eserler olarak öne çıkmalarıdır. Bu makale, sinema üzerinden 
alternatif aidiyet biçimlerini açıklamak için yazılırken, devletsiz ve diasporik 
bir sinemanın onu ‘temsil’ eden kurucu kurumsallaşmasının hala iyi şekilde 
oluşmamasına rağmen nasıl ve hangi biçimlerde alternatif bir alan ve karşı-
hafıza eleştirilerinden yararlandığını göstermeyi denedi. En nihayetinde, 
Kürt sinema tarihi, farklı ve yan yana duran birçok deneyimi barındırmasının 
yanısıra bir direniş tarihinden ya da geleceğin olasılıkları içine sızmış umutlu 
bir vizyondan kendini kurmaya çalıştığı çok aşikar. Dolayısıyla Kürt sineması, 
diğer sanat çalışmaları gibi dekolonyal bir etkileşim alanı içinden ulus/yurt ve 
dayanışmaya yönelik ısrarlı bir iç/dış eleştiriyi görünür kılıyor.

Kürt sineması, en genel ifadesiyle yurtsuzluk, statüsüzlük, çatışma, zorunlu 
göç ve sömürge siyaseti koşulları nedeniyle zorunlu olarak politik ve militan 
bir dili kullanmaya, en radikal yerden estetik rejimlerinin eleştirel okumasını 
önermeye devam etmektedir. Kürt sineması, en nihayetinde baskı altında 
sürekli şekilde yadsınan bir dilin, coğrafyanın ve kimliğin taşan heyecanının, 
öfkesinin ve travmasının ilişkisel ve dekolonyal bir estetikle sunumunu ele 
veren, toplumsal bir meseleyi anında politik bir direnişin ontolojik estetiğine 
dönüştüren bir kapasiteye sahip. Kürt sinemasının diline yansıyan yaralı bilinç, 
onun karşı-estetik üretmesine yardım ettiği gibi daha öncesinde ‘sanatsal 
şiddet’ (Sustam, Art et Subalternité Kurde, Harmattan, 2016) diye tarif ettiğim 
bir kavramsallaştırmayı önümüze yerleştiren bir alet-edevat çantasını da 
aralamaktadır. Kürt sanat çalışmaları, şiddet ve travma karşısında şiddetin 
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krizini, baskının paradoksunu görünür kılarken, rahatsız edici şekilde kolonyal 
müdahaleler karşısında direnişin arşivlenmesine katkı sunarken bunun toplumsal 
travmayla, ya da gerçeklikle karşılaşmasını da sağlıyor. Kürt sinemasından 
başlayarak Kürt alanında, sanat çalışmalarının sansüre ve mobinge maruz 
kalan durumunun apaçıklığı göz önüne alındığında, Kürt sorununun görünür 
olmasını sağlayan (from invisibility to decolonial visibility) sanat çalışmalarının 
hangi biçimlerde bir mücadele ve nefes alma araçları/biçimleri ve iddiaları 
olduğunu görmek pek önemli duruyor. Yılmaz Özdil’in Barê Giran (Ağır Yük) 
filmine baktığımızda da sınır, şiddet, baskı ve Mardin ile Rojava sınırında 
kaçakçılık ile yaşamak zorunda kalan yaşamın bütün trajedilerini yüklenen bir 
toplumun hayatına odaklanan bu kısa film, zaten o toplumun tarihini bu ağır 
yük meselesi üzerinden işlerken belirli politik temsillerle oynamamakta mıdır? 
Suriye’deki savaş nedeniyle Qamişlo’dan, yani Rojava’dan göç eden Kürt bir 
ailenin yine sınır ötesinde kendi akrabalarında kalması, lakin savaş nedeniyle 
ekonomik sıkıntılardan kaynaklı sınır ticaretine yönelen prototipler aynı şekilde 
kendi yurdunda sınırlara hapsedilmiş bir halkı tarif eder. Kısa filmdeki çıldırmış 
karaktere bakıldığında bile yine Bakhtinyen delilik formunun şiddet karşısındaki 
güçlü dayanıklılığı görmekteyiz. Ve oradaki toplumsal us yarılmasının yükü 
aslında kolonize edilmiş sınırların arasında kalan bir çocukluğun ya da insanların 
omuzlarında daha da ağırlaşan bedeni tarif ediyor. Aslında göç, kendi diğer 
yurdunda mülteci ve savaş mağduru olan ve maddi sıkıntılar yaşayan yaşlı 
veya genç çocuk bedenlerin toplumsal yaralarının hafıza, şahitlik dolayımında 
sinemanın diliyle işlenmesini sağlıyor. Bu eşzamanlı yapı, toplanan verilerin 
tarihsel bağlamlarına yerleştirilmesine katkı da sunuyor. Barê Giran’ın vurucu 
özelliği, başından beri bilinen bir hikâyeyi yeniden sınayarak, imgelerle filmin 
sekanslarına yerleştirmesinden geliyor. Filmin sekanslarına yedirilen bu şey, 
hatırlatmanın ve unutmamanın yükünün kendisidir. Yani kendi yurdunda 
yabancı kılınma, sürgünde olma halinin (Rojava’dan Bakûr’a) Kürt mültecilerin 
yoksulluğuyla sınanması. Bu durum, bir zombi kodu gibi toplumsal anomali 
unsurları etrafında örüldüğünde bize karşı-tarih ve karşı-imgeleri ele veriyor. 
Esamesi okunmayanların aşağıdan tarihi ya da ağır yük duygusu, muktedirler 
tarafından bir toplumsal anomali olarak kodlandığı için belki de Kürt sineması 
açısından bu şey, artık dekolonyal estetik kapmaya dönüşüyor. Bu yüzden, belki 
de hafıza, tarih, göç, mültecilik ve diaspora, sınır boylarındaki Kürt kimliğinin 
filmsel bağlamda yeniden yaratılması ve yeniden kavramsallaştırılmasında 
merkezi kavramlardır. Kürt sineması, bizi “sömürgeleştirilmiş” ya da 
“görünmezlik” gibi önceden belirlenmiş kategorilerden kopararak bir gelecek 
hayal etmeye davet eden bir mikro-direniş hattını sunuyor. 

Kürt sineması, bir mikro-sinema ya da karşı-anlatı olarak eleştirel bir 
okuma yapmamıza katkı sunarken, imgelerin içine sızan dekolonyal duygu 



 S a y ı  7   K ı ş - B a h a r  2 0 2 2   6 1

K ü r d  A r a ş t ı r m a l a r ı

yeni bir alan oluşturur: o da, toplumsal ve siyasal olarak Kürtlerin yaşadığı 
gerçekliğin içinde poetik bir müdahalenin, sinemanın kendisine dönüşme 
anıdır. Kürt sinemasının sanatsal mevcudiyeti, sanatsal başarıları ve küresel 
sinema festivalleri, dolaşım ve aracılık alanlarında dikkat çekici bir şekilde 
coşkulu dağılım ağına dâhil olmasını sağlarken, bu alanın gösterdiği sınır-
aşırı etkileşim, ulusötesi bağlantılar veya ulus-aşırı üretimin melez, yatay, 
alternatif ve asimetrik biçimlerinin, etkinliklerinin en önemli vurgusu artık 
daha çok öne çıkıyor. Sanatsal etkinliğin bu durumu, Kürtlerin ulus-aşırı alanda 
görünür olan direniş biçimleriyle (güçlü bir diasporalarının olmasıyla), politik 
hareketlilikleriyle veya görünür olmalarıyla pek alakalı olmalarına ve politik 
duygulanımlarına çok şey borçludur. En nihayetinde, Kürt sineması, büyük 
ölçüde toplumsal depresyon, direniş eylemleri, isyan, travma, çeşitli savaş 
koşulları, sömürgecilik, dil yasakları, şenlik ve sürgün durumları tarafından 
şekillendirilen Kürt ‘gerçekliklerini’ anlamlandırmak için kullanılan çok çeşitli 
sanatsal yaklaşımlara kafkaesk çapraz ilişkilenmelerle yönelmemize yardım 
ediyor. Bu sinema, dekolonyal bir duygulanım ve yeni özgürleştirici alanların 
tazmin edilmesini ve tasarlanmasını gerektiren ev durumu olan bir yurtsuzluğa 
yani ‘bê welat’a odaklanıyor. Kürt bağlamındaki dekolonyal yaklaşımın Türk, İran 
veya Arap diğer Ethos’ların sinemasal temsillerine karşı (Kürtlerin sinemadaki 
klişe temsili veya Kürt sorunu karşısında İran/Irak/Suriye ve Türkiye muktedir 
etnisitesinin indirgemeciliği ve kültürcülüğüne) yönelik radikal bir eleştiriyi de 
görünür kılmasının nedenlerinden biride ‘bê welat’ konumlanışında oluşudur. 
Dekolonyal eleştirinin tarafını tutan Kürt sinema-sanat çalışmaları, mikropolitik 
ilişkisel estetik algısı yoluyla muktedir alanların sömürge kanonunu ve 
epistemesini epistemolojik olarak aşmak -yani dekolonize etmek- ekonomik 
olanın üstesinden gelmek için festivallerle ulus-aşırı ağlara dâhil olmaktadır.
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Kürt Sineması ve Belleğin 
İlişkisinde Kadının Temsili*

Nimet Gatar*

Basê: Alo? Hasan? Sana ‘Lâlijîn’in ne anlama geldiğini anlatayım 
mı? Anneler çocuklarını beşikte yalnız bıraktıklarında çocukla-
rı ağlamasın diye ‘Lâlijîn’ derler. Bir de çocuklar köyden göçüp 
gittiğinde yaşlıları yalnız bıraktığında yaşlıların ağlamasına der-
ler. Bir de senin gibi gidip dönmeyenlerin annesinin ağlamasına. 
(Dengê Bavê Min, Orhan Eskiköy ve Zeynel Doğan, 2012)

Geçmişe dair kurulan çoğu cümlenin içeriği ya kolektif hafızanın aktarımını 
içerir ya da tanık olunan bir durumun yansımasını aktarır. Kuşkusuz aktarılan 
her durum karşı tarih ya da kolektif hafızanın aktarımlarını, devletlerin ya da 
toplumların resmi tarih içerisinde kabul etmediği hatta yok saydığı çoğu katli-
am, soykırım ve savaş gerçekliğini karşı hegemonik konumdan politik özne tem-
silleri aracılığıyla yansıtır. Kürt Sineması içerisinde de geçmiş ve şimdiki zaman 
arasında güçlü bir temas vardır. Geçmişte yaşanmış olan kolektif suçlara ilişkin 
kolektif hafıza anlatımını kadın temsilleriyle özneleştiren Kürt Sineması, karşı 
tarih aktarımını ve sesli konuşmalarını da bu temsiller aracılığıyla yapmaktadır. 
Bu bağlamda, Dengê Bavê Min, Kilama Dayîka Min ve Were Dengê Min söz konu-

*	 Bu	makale	Yeni Dönem Kürt Sinemasında Kadın Temsilleri	adlı	yüksek	lisans	tez	çalışmamdan	
referansla	yazılmıştır.

**	 Paris	EHESS’te	Kürt Sinemasında Erkeklik ve Queer	konusunda	doktora	tezi	yapmaktadır.
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su duruma dair önemli Kürt Sineması örneklerini yansıtır. Maraş Katliamı ve 
90’larda Kürtlerin Türkiye’de yaşadıkları zorunlu köy boşaltmaları, devlet eliyle 
kaybedilenler ve yası hala tutulamayan öznelerin temsillerini söz konusu filmler 
içerisinde kolektif hafızanın geçmişteki temsileriyle görebilmekteyiz. 

Kürt Sineması içerisindeki çoğu film tarihsel olarak belli dönemleri hem bel-
ge aktarımlarına dayanarak sinemaya yansıtmış hem de içinde bulunduğumuz 
şimdiki zamanı da etkileyen güçlü hafıza temsillerini kadın özneler üzerinden 
açığa çıkarmışlardır. Resmi tarihin anlatmadığı ve yok saydığı çoğu hakikatin 
sinema ile aktarılması hem belleğin hem de karşı tarihin öznelerini Kürt Sine-
ması içerisindeki kadın temsilleri üzerinden görebilmekteyiz. Dengê Bavê Min’da 
Maraş Katliamı1 ve devletin asimilasyon politikası olarak ırkçılığı kullanmasını; 
Were Dengê Min ve Kilama Dayîka Min filmlerinde 1990’larda Kürtlerin yoğun 
yaşadığı illerdeki devlet şiddetini, asimilasyon politikası olarak zorunlu göçü 
ve politik öznelerin devlet eliyle kaybedilmesini hem karşı tarih anlatımı hem 
de kolektif belleğin aktarımı olarak politik özneler üzerinden sinemada görebil-
mekteyiz (Sustam, 2016:115-127).2 Bu minvalde filmlerdeki kadın karakterlerin 
karşı tarih ya da kolektif hafıza aktarımlarıyla politik özne temsillerini yansıtı-
yor olması, toplumsal olarak aktarımcı olan öznenin rolünü de tartışmaya açar-
ken sinemada kadın temsilinin de konumuna dair önemli izlekler sunmaktadır. 

“Türklük Ethosu’nun”3 unutturma ya da hafızanın hiçleştirilmesi yönündeki 
pratiklerine4 karşı olarak Kürt Sinemasının hatırlatma eylemini filmlerdeki ka-

1	 Bkz.	Hamit	Bozarslan, “Ortadoğu: Bir Şiddet Tarihi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonundan 
El-Kaide’ye”,	İletişim	Yayınları,	İstanbul,	2011,	Hamit	Bozarslan,	“Türkiye Tarihi: İmpara-
torluktan Günümüze”,	İletişim	Yayınları,	İstanbul,	2015	ve	Hamit	Bozarslan,	“Ortadoğu’da 
Şiddeti Okumak ve Yeni İktidar Mühendisliği”,	Röp.	E.	Sustam,	“Ortadoğu’da Şiddet” için-
de,	Teorik	Bakış,	Toplum Bilim Dergisi	7.	Sayı.

2 Bkz.	Engin	Sustam,	“Art et subalternité kürde”,	L’Harmatan,	Paris,	2016.
3	 Arslan	 “Kat	Sinema	ve	Etik”	 adlı	 çalışmasında	 söz	konusu	kavramı	 “Türklüğün	Türkiye’de	

yaşayanlara	 dair	 inşa	 ettiği	 ikamet,	 var	 olma	 ve	 yaşama	 biçimleri	 olarak	 tanımlarken”	 bu	
ikametin	 çerçevesini	 de	 “çağrılmaya	 içkin	 başarısızlıkları	 saklayan	 ve	 unutturan,	 böylelikle	
özneleri	toplumsal	iktidara	döndürmeyi	ve	kimlikle	(yeniden)-özdeşleşmeyi	sağlayan	duygusal	
ve	düşünsel,	bedensel	ve	zihinsel	bağlanmalar	olarak	ele	alır	(Arslan,	2020:	298-299).”	

4 Militarist	perspektifle	ulus	devlet	temsilini	yansıtan	filmler	ya	da	diziler	buna	örnek	olabilir.	
Kuşkusuz	Türkiye’de	 üretilmiş	 olan	 “Söz”,	 “Börü”,	 “Savaşçı”	 ve	 “İsimsizler”	 gibi	 prime	
time	 içerisinde	 yer	 alan	 ve	 2017’de	 ekranlarda	 görülen	 çoğu	 dizi	 Türklük	 Perdesinin	
aktarımlarını	ve	öznelerini	yansıtır.	Diziler	 içerisindeki	öznelerin	konumu	da	bu	minvalde	
şekillenir:	koruyucu	ve	savaşçı	olan	erkeğin	öteki/başka/terör/düşman	olana	karşı	korkusuzca	
savaşmasının	 gerekli	 olduğu.	 Gereklilik	 burada	 hem	 öteki/başka/terör/düşman	 olarak	
nitelenen	 öznelere	 karşı	 açığa	 çıkan	 şiddeti	makul	 kılar	 hem	de	 öteki/başka/terör/düşman	
olanın	 öznelik	 temsillerini	 Türklük	 Perdesinin	 bakışında	 şekillendirmektedir.	 Ezcümle,	
2011	Newroz	kutlamalarında	Sebahat	Tuncel’in	kendisiyle	 tartışan	ve	kutlamalara	katılan	
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dın özneler aracılığıyla etkinleştirdiğini görebilmekteyiz. ‘Türklük perdesi’nin5 
de soykırım, katliam, devlet eliyle yok etme/kaybetme ve politik öznelerin yası-
nın tutulmasının dahi engellenmesi gibi durumlarda tekliğe içkin şiddeti salık 
veren hallerini iktidar temsillerinde görebilmekteyiz. İktidar temsili olarak as-
ker, jandarma, polis vb. tüm güç unsurlarına karşı olarak da kolektif kötülüğü 
ve kolektif suçu6 ifşa eden kadın temsillerini filmlerdeki kadın öznelerden alım-
layabiliriz. Anne, eş, kardeş, çocuk ya da savaşçı vb. özne konumları içerisin-
de yer alan çoğu kadın karakterin hem kültür aktarımındaki hem de toplumsal 
bellek anlatımındaki temsillerinin Kürt Sineması bağlamında güçlü yansımaları 
söz konusu olan ifşalardaki temsillerini de tartışmaya açar. Hüseyin Karabey’in 
yönetmenliğini yaptığı Were Dengê Min filmindeki Berfê karakterinin anlattığı 
masalda, kültür aktarımcısı olduğunu görürüz; ancak Berfê anlattığı masalla 
sadece kültürel bir aktarımda bulunmaz aynı zamanda bellekteki iktidar tem-
sillerinin de aktarımını yapar. Berfê’nin torunu Jiyan’a anlattığı kuyruğunu kay-
betmiş olan tilki, film içerisinde Dengbêjlerin de anlatımında yer alır. Masal bir 
yanıyla Berfê’nin temsiline ve arayışına dönerken; diğer bir yanıyla da kültürün 
aktarım temsilini yansıtır. Dolayısıyla babaanne ve torun arasındaki ilişki belle-
ğin ve kültürün temsillerini yansıtır. Hatta Berfê ve Jiyan’ın Temo’yu (Berfê’nin 
oğlu, Jiyan’ın babası) kurtaracakları silahı arama hikayeleri izleyici konumun-
daki özneleri geçmiş, şimdi ve gelecek ekseninde bir yüzleşmeye davet eder. 
Berfê’nin Jiyan’a anlattığı masal ve Temo’nun devlet tarafından zorla gözaltında 
tutulması söz konusu karakterin politik özne olarak temsilini ve bellek akta-

kitleye	müdahale	 eden	 dönemin	 Emniyet	Müdürü	Murat	 Çetiner’e	 atmış	 olduğu	 tokatın;	
“İsimsizler”	 adlı	 dize	 içeresinde	 yeniden	 yorumlanarak	 hakikatin	 Türklük	 Perdesinden	
yeniden	kurulduğunu	görürüz.	Söz	konusu	olan	durumun	öznesi	olan	Çetiner’in,	Tuncel’i	
koruyan	polis	olarak	konumlandırıldığını	ve	öteki/başka/terör/düşman	olarak	da	yansıtılan	
öznenin	yani	Tuncel’in	buradaki	konumunu	da		milli	kültürün,	vatan	olgusunun	ve	tekliğin	
karşıtı	olarak	görürüz.

5	 Arslan	 söz	 konusu	 olan	 kavramı	 “kimin,	 nasıl	 görüleceğini	 belirleyen	 egemen,	 normatif	
benlikler	 üretmekteki	maharetlerine	 ve	 baskılayıcı	 gücüne	 dikkat	 çekmek	üzere	 “Türklük	
perdesi”ni	 ideallik	 perdesi	 olarak”	 kavramsallaştırır.	 Bkz.	 https://www.5harfliler.com/
parcalanma-ve-toparlanmaya-dair/,	Erişim	tarihi:	01.04.22/15:15

6 Burada	kolektif	kötülük	ve	kolektif	suç	kavramını	Maraş	Katliamı	üzerinden	örneklendirmek	
istiyorum;	 çünkü	 eylemin	 öznelerinin	 iktidara	 içkin	 bireyler	 olması	 ve	 söz	 konusu	 olan	
katliamda	oradaki	çoğunluğun	yer	almış	olması	kavramın	hem	toplumsal	alandaki	temsiline	
hem	de	açığa	çıkan	katliamdaki	şiddetin	kötücül	uzamına	vurgu	yapmak	Basê’nin	kolektif	
hafıza	temsilini	de	imleyen	bir	tanımlama	olacaktır.	Bu	bağlamda	Basê’nin	temsilini,	kolektif	
kötülüğü/kolektif	suçu	açığa	çıkartan	bir	konumda	imlersek;	Basê	filmdeki	öznelik	temsilinin	
yanı	sıra,	izleyici	olarak	da	bizleri,	hatırlamaya	ve	geçmişteki	şiddetin	temsillerini	de	yeniden	
hatırlatmaya	 davet	 eder.	 Bu	 bağlamda,	 Basê’nin	 karşı	 tarih	 aktarımı	 Türklük	 ethosunun	
“sakalayan	ve	unutturan”	ikametini	suskunluk	içerisinde	yıktığına	tanıklık	ederiz.

https://www.5harfliler.com/parcalanma-ve-toparlanmaya-dair/
https://www.5harfliler.com/parcalanma-ve-toparlanmaya-dair/
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rımındaki aktifliğini de açığa çıkartır. Diğer filmlerde olduğu gibi Were Dengê 
Min filminde de egemen dil olan Türkçenin bilinmiyor olması kamusal alandaki 
temsil krizini açığa çıkarmış olsa da yaşadıkları bölgede konuşulan dilin Kürtçe 
olması bir başka konuyu da tartışmaya açar: Türklük perdesinin sinemada ka-
bul etmediği dilin reeldeki karşılığının iktidar temsilleri karşısındaki reddi.

Hatırlamak ve Unutturmak Arasında Kürt Sineması ve Kadın
Hatırlamak ya da unutturmak kavramlarının kendi içindeki farklılığı ilk 

eylemin yani “hatırlamak” fiilinin öznesi olmak; ikinci eylemin yani “unuttur-
mak” fiilinin nesnesi olmak olarak ifade etmek makale kapsamındaki filmlerin 
temsillerine dair de bir atıf olacaktır. Hatırlamak eylemini mekan, obje, ses ya 
da herhangi bir nesne üzerinden etkinleştirmek mümkünken; unutturmak hem 
şiddeti ve travmayı hem de korkunun karşı temsilinin kimliğini tartışmaya açar. 
Assmann’a göre “hükümdarlar sadece geçmişi değil aynı zamanda geleceği 
gasp ederler ve hatırlanmak isterler (Assmann2018:79).” Kuşkusuz hükümdar-
ların hatırlatma eylemi olarak unutulmayacak işler yapması iktidarın hafızayla 
ilişkili eylemselliğini açığa çıkartırken aynı zamanda iktidarın kendilik krizini 
de yansıtır. Kalıcı olmanın bellekle olan ilişkisini katliam, soykırım ve savaş pra-
tikleri üzerinden okuduğumuzda “iktidarın geriye yönelik meşruluk ve ileriye 
yönelik ebedilik kazandırma” eylemi olarak “bellek” alanını görebiliriz (Ass-
mann2018:79). Bu minvalde her iki eylem için öznenin konumu ve temsili Kürt 
Sineması içerisinde önemli karakterleri tartışmaya açar. Basê, Nigar ve Berfê 
karakterleri sadece annelik temsilleri ya da şiddetin nesneleri olan temsiller de-
ğillerdir. İktidarın meşruluk krizi alanlarını reddeden ve “hatırlama” ve “ha-
tırlatma” eylemleriyle de karşı hegemonik konumdan politik özne temsillerini 
yansıtmaktadır. Aslında burada önemli olan olgu kadın karakterlerin iktidar 
krizinin açığa çıkardığı şiddeti ve resmi tarihin ret ettiği olguları karşı tarih ak-
tarımlarıyla kendi konumundan ifade ederek hatırlama eyleminin kolektif hafı-
zadaki etkisini yansıtma biçimleridir. Nigar ve Berfê’nin Dengbej kültürüne dair 
hatırlama ve alımlayıcı olan izleyiciyi de hatırlatmaya davet eden öznelik ko-
numları kolektifin ya da toplumsalın hafıza alanına etkin teması söz konusudur. 
Nigar ve Berfê Dengbejler aracılığıyla sadece sesi ve sesle açığa çıkan dildeki 
hikâyenin temsillerini hatırlamazlar; aynı zamanda mekânın ve yaşadıkları geç-
miş dönemin de kültürel temsillerini açığa çıkartırlar. Kuşkusuz yönetmenlerin 
öznelik temsillerinde açığa çıkardığı bir bakış söz konusudur; ancak buradaki 
temsillerin kendi alanlarından yansıttıkları özne imajları hem karşı hegemonya-
yı hem de politik özne olma hallerini tartışmaya açar. Basê, Nigar ve Berfê’nin 
Türklük Ethosu’nun kendisini koruma adı altında çağırdığı şiddetin öznelerine 
karşı bulundukları konumdan verdikleri cevapla hatırlama ve hatırlatma edim-
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lerini güçlü kılarlar. Bu durumu Basê üzerinden temellendirirsek; Maraş Katli-
amı’nın Türklük Perdesindeki reddine karşı olarak Basê’nin belleği yaşanmış 
olan şiddeti geçmişten şimdiki zamana taşır. Türklük Ethosu’nun yaşanmış olan 
katliamı “olay”7 olarak nitelemesine rağmen Basê katliamın şiddetini suskunluk 
içerisinde yaşar. Konuşmanın ve hatta kendi dilinin reddini suskunlukla temsil 
eder. Oğlu Hasan’ı bekleyişi de katliamın ardından yaşanan kaçışı yansıtır. Bek-
leyiş ve suskunluk Basê şahsında katliamın tanıklığını yansıtır. Buna ek olarak, 
her üç film içindeki öznelerin hem kolektif hafızayı hem de politik özneler olarak 
siyasal alandaki dönemsel hafızayı aktifleştirmesi kadın temsillerinin yansıttığı 
imajların da güçlü olduğunu gösterir. Dolayısıyla Nigar da sadece 90’larda köyü 
boşaltılmış ve İstanbul’a zorunlu göç etmiş bir karakter değildir; aynı zamanda 
oğlu devlet tarafından kaybedilmiş bir annedir. Nigar’ın Cumartesi Anneleri’n-
den birisi olması ve bunu izleyici olarak bulunduğumuz konumdan alımlamış 
olmamız kuşkusuz siyasal alanın ve politik özne olarak Cumartesi Anneleri’nin 
hem mekân hem de kolektif bellekle ilişkisinin yansımasıdır. Öznelerin film içe-
risindeki kurgusal yaşamlarının gerçekle izdüşümünün kolektif hafızaya içkin 
hali iktidarın meşruluk krizini de sarsan bir gerçeklik alanını açığa çıkartır. Bu 
alan, Türklük Ethosu’nun meşruluğunu sarsarak, Kürt Sineması içerisindeki ak-
tif öznelik konumlarının kolektif belleğe içkin halini kadın temsilleri aracılığıyla 
açığa çıkartır.

Hatırlamak/hatırlatmak veya unutmak/unutturmak eylemlerini Kürt Sine-
ması içerisinde çoğu zaman temsil eden karakterler bellek öznelerini yansıtır. 
Buradaki bellek kavramı, Kürt Sineması içerisinde geçmiş, şimdi ve gelecek za-
manları dikey kesen bir hat oluşturur. Söz konusu kesişim aynı zamanda top-
lumsalın hatırlama ve devletin unutturma pratiklerinin öznelerini  açığa çıkar-
tır. Were Dengê Min filminde Dengbêjlerin anlattığı masalda kaçakçılara dair atıf 
söz konusudur. Masaldaki atıf üzerinden Roboski’de yaşanan duruma dair hem 
aktarım hem de hatırlatma yapıldığını söylemek filmdeki temsil öznelerinin bu-
lunduğu mekân ve konumla da ilişkilidir. Berfê ve Jiyan’ın Gevaş’taki silah ara-
yışları izleyiciyi de onların yoluna dahil eder. Yol aynı zamanda hem devletle 
yüzleşmeyi hem de arayışın öznelerinin yaşadıkları şiddeti alımlamamızı sağ-
lar. Berfê’nin askerlere verdiği cevapların duyulmuş olduğu halde duyulmamış 
gibi olması ve hatta Berfê’nin cevaplarının reddedilerek kesilmesi madunlaştı-
rılan öznelerin kolektif bellek temsillerini yansıtır. “Be Deng/Sessiz” filminde 
bu durumu kesen bir sahne yer almaktadır. 80’lerde eşi tutuklu olan Zeynep’in 
cezaevi ziyaretinde konuşamadığını ve sessiz bir şekilde kocasına baktığını gö-
rürüz. Duvarda “Türkçe konuş çok konuş!” yazılı tabelanın asılı olması hem 

7 Bkz.	 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/mhpli-aycandan-maras-katliami-aciklama	si-
algi-olusturuluyor-tamamen-provokasyon-1894136,	Erişim	Tarihi:	26.06.2021/10:49

https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/mhpli-aycandan-maras-katliami-aciklamasi-algi-olusturuluyor-tamamen-provokasyon-1894136
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/mhpli-aycandan-maras-katliami-aciklamasi-algi-olusturuluyor-tamamen-provokasyon-1894136
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Zeynep’in suskunluğunun sebebini açığa çıkartır hem de mekana hakim olan 
ideolojinin ve iktidarın da temsilini yansıtır. Zeynep’in konuşamamasındaki 
tek engel Türkçeyi bilmiyor olmasıdır. Anadili Kürtçe olan ve Türkçe bilmeyen 
Berfê’nin yaşadıkları da Zeynep’le aynıdır. Türkçe konuşamadığı için sesi duyu-
lamayan hatta madunlaştırılan öznelerden birisidir.

Makale kapsamındaki filmlerde aktarılan olguların çoğunun toplumsal ola-
rak bir karşılığının olması söz konusu olan filmlerdeki kolektif hafızanın8 tem-
sillerini de yansıtır. Bu durumu Dengê Bavê Min ve Kilama Dayîka Min filmleri 
üzerinden açıklamak gerekirse, filmlerde yer alan Basê ve Nigar karakterleri-
nin Maraş Katliamı ve 1990’larda yaşanan devlet şiddetine karşı politik özne 
konumlarından kolektif hafızanın temsillerini siyasal alanla birlikte okumak 
gündelik yaşamdaki öznelerin kadın temsillerini alımlamamızı kolaylaştırır. 
Basê’nin bavulda sakladığı hakikatle, Nigar’ın Cumartesi Annesi olarak devle-
tin şiddetini yok etme pratiğiyle yaşamış olması sinemadaki karşı tarih aktarı-
mının belleğini temsil eder. Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda-
ki temsili Nigar karakteri şahsında mekan ve bellek ilişkisini de açığa çıkartır. 
Hatırlatmak ve hatırlamadaki eylemsel pratikler kadar mekânın da toplumsal 
bellekteki performansının etkisi önemlidir. Basê özne olarak Maraş’da Kürt Ale-
vilerine karşı gerçekleştirilen katliamın belleğini yansıtır. Şiddetin ve katliamın 
ardından kendi dilini dahi gizleyen Basê, çocuklarını korumak adına hatırlamak 
eylemini de bavula saklar. Bavul burada temsil olarak kolektif suçun belgesi 
olduğu kadar Basê’nin sakladığı gerçeklerle de korumaya çalıştığı çocuklarının 
geleceğinin güvencesidir. Saklamak ve hatırlamak fiilini de bavula kapatmak 
aslında Basê’nin kolektif bellek temsilini yansıtır. Burada Basê’nin susması pasif 
bir eylem değildir; aksine susmak ve içten içe gerçekleri saklayarak hatırlamak 
aktif olan öznenin koruma eylemidir. Kürt siyasal hareketinde “Em Ji Bîr Nakin/

8 Connerton	 “Modernite Nasıl Unutturur”	 adlı	 çalışmasında	 belleğin,	 Bergson’la	 birlikte	
felsefi	düşüncede,	Freud’la	birlikle	psikanalitik	düşüncede,	Proust’la	birlikte	otobiyografik	
edebiyatta	merkezi	 bir	 önem	kazandığını	 ifade	 eder	 (Connerton,	 2012:11).	Ancak	belleğe	
ilişkin	 olarak	 çok	 fazla	 tasavvurun	 bulunduğu	 ve	 akademik	 yazınsal	 alanda	 söz	 konusu	
mefhuma	 ilişkin	 olarak	 farklı	 tanımlamaların	 yapıldığını	 söyleyebiliriz.	 Bu	 konuya	 dair,	
Wertsch	“Kolektif Bellek”	adlı	makalesinde	toplumsal	bellek,	sosyal	bellek,	kültürel	bellek,	
bedensel	bellek,	tarihi	bilinç	ve	hatırlatıcı	savaşlar	gibi	tanımlamaların	yazınsal	olarak	belleği	
tanımlamak	 üzere	 açığa	 çıktığını	 belirtir	 (Wertsch,	 2015:149-150).	 Bu	 bağlamda	 makale	
kapsamında	kavramı	toplumsal	ve	kolektif	üzerinden	tanımlayarak	Kürt	Sineması	içerisindeki	
evrenine	ilişkin	olarak	da	kavramın	hatırlama	ve	unutturma	politikasını	da	kolektif	ve	iktidar	
bağlamında	değerlendireceğim.	Bellek	mefhumunu	toplumsal	ve	kolektif	üzerinden	açıklama	
sebebim	de	Kürt	 toplumunun	sinema	olarak	belleği	karşı	 tarih	aktarımı	olarak	yansıtması	
ve	aynı	zamanda	devletlerin	resmi	tarih	argümanlarına	dair	karşı	hegemonya	konumundan	
toplumsal	veya	kolektif	hafızayı	aktifleştirmesinden	kaynaklanmaktadır.
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Unutmayacağız” ifadesi salt olarak unutmamanın değil aynı zamanda toplum-
sal olarak da hatırlamanın politik inşasına ve unutturmadaki muktedir olana re-
ferans taşır. Bu minvalde filmlerde de unutturmaya karşı hatırlama eylemlerini 
politik bir tavır olarak da görebilmekteyiz. Söz konusu olan politik tavrın özne-
leri olarak filmdeki kadın karakterlerinin temsil evrenleri bu bağlamda önemli-
dir; çünkü karşı tarihin aktarımında politik özne olarak kadın temsillerin, karşı 
hegemonik konumu kolektif hafıza ile ilişkilendirmeleri önemlidir.  

Halbwachs’ın çalışmalarındaki ana tezi “belleğin sosyal koşullara bağlılığı” 
olarak açıklayan Assmann, Halbwachs’ın belleği “bireysel bir belleğin oluşma-
sı ve korunması için şart olan sosyal çerçeveyle” ilişkilendirdiğini ifade eder” 
(Assmann, 2018:44). Halbwachs, sosyal çerçevenin/cadres sociaux insanların 
hatıralarını sabitleyeceği ve yeniden hatıralarına ulaşabileceği belleğin açığa 
çıkmasında başat bir rol oynadığını belirtir (Halbwachs, 2017:10). Söz konusu 
olan bu durumdan yola çıkarak belleğin oluşumunda toplumsalın güçlü rolü 
olduğunu ve bireyin mutlak yalnızlığında tek başına hafıza oluşturamayacağını 
söyleyebiliriz. Toplumun sosyalizasyon süreci bellekle güçlü bir ilişki içerisinde-
dir. Tek tek bireylere ait olan belleğin toplumsal olarak belirlendiğini ifade eden 
Assmann, toplumsal belleğin güçlü bir kavram olduğunu vurgular. Kuşkusuz 
bellek toplumlara değil bireye aittir; ancak “toplumlar üyelerinin belleğini be-
lirler.” Assmann toplumsalın bellekle ilişkisi ve farkındalığın bu hatırlamadaki 
işlevine dair de şu vurguyu yapar: “En kişisel anılar bile sadece sosyal grupların 
iletişimi ve etkileşimi üzerinden oluşur. Sadece başkalarından öğrendiklerimizi 
hatırlamayız, aynı zamanda onların anlattıklarını, anlamlı diye vurguladıkları-
nı ve yansıttıklarını da hatırlarız. Her şeyden önce başkaları tarafından sosyal 
açıdan belirlenmiş anlamları bağlamında algılarız. Çünkü ‘farkındalık olmadan 
hatırlamak mümkün değildir” (Assmann, 2018:44).

Dengê Bavê Min filminde eşinin gönderdiği ses kaydında Basê sadece eşini ha-
tırlamaz aynı zamanda Maraş Katliamı sürecindeki kolektif kötülüğün şiddetini 
de hatırlar. Basê burada sadece hatırlayan özne değildir, izleyici konumundan 
baktığımızda Basê’nin öznelik hali aynı zamanda hatırlatıcı olanın da temsili-
dir. Filmdeki hatırlama pratiği salt ses ve bellek arasındaki ilişki değildir aynı 
zamanda Basê’nin yaşadığı sürece dair farkındalığıdır. Kimliğin ve inancın fark-
lı olmasının ulus devlet zeminindeki meşrulaştırılan şiddete karşı açığa çıkan 
farkındalığı yansıtan Basê, oğlu Mehmet’e geçmişe ve babasına dair hiçbir ak-
tarımda bulunmaz. Basê, anlatacağı geçmişin Mehmet’in de peşine düşeceği bir 
gerçek olmasından korkmaktadır. Çünkü buradaki gerçek kollektif kötülüğün 
temsilindeki devlet şiddetidir. Bu bağlamda Mehmet ve Basê arasındaki diyalog 
bellek ve unutturmaya dönük önemli bir izlek sunar:
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Basê: Yemeğini yesene.
Mehmet: Kasetler nerede? 
Basê: Ne kaseti?
Mehmet: Babamla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum.
Basê: Attım gitti. Ne yapacaksın kasetleri? Sana faydası ne? Faydası olsa da 

vermem zaten.
Mehmet: İnsanın geçmişini bilmesi kötü mü?
Basê: Ne diye bunların peşine düşüyorsun Mamo? Yemeğini ye.
Mehmet: Yine sofradaydık. Sen, ben, dedem, ninem vardık. O zaman köydeydik. 

Babam da izindeydi.  Ne olduysa ben yemedim. Tokum dedim. Babam da kızdı. 
“Saçma sapan konuşma yine şımardın, yemeğini ye kalk.” dedi. Ben de duymazdan 
geldim. Kalkmaya yeltendim. Elinde ekmek vardı ekmekle yüzüme vurdu.

Basê: Ekmekle yüzüne vurmuşmuş. Yalan söyleme baban sizi dövmezdi. Ne 
zaman seni dövdü? Dövmüşmüş.

Mehmet: Anne? Niye kızdın? Aklıma geldi, anlattım. Ne var bunda? 
Basê’nin hatırlatmak istemediği geçmişteki şiddet Mehmet’in de hatırlamak 

istediği var olma sebebi olan geçmiş, filmde güçlü bir karşıtlığı açığa çıkarır. 
Basê hem anne hem de eş olarak sakladığı şey sadece devlet şiddeti değildir, 
aynı zamanda oğlu Mehmet’in uzak durmasını ve korunmasını sağladığı bir ge-
lecek tahayyülüdür. Kasette saklı olan sesin ifşa ettiği geçmişteki gerçeğin Basê 
için unutturulması gereken bir durum olması yaşanmış olan şiddettin yıkıcı et-
kisini de korku zemininde açığa çıkarır. 

 Günümüzdeki siyasal alan ve gündelik yaşam içerisindeki eylemlere iktidar 
alanından baktığımızda söz konusu durumun aynı şekilde yapılandığını göre-
bilmekteyiz. Bu bağlamda geçmişe dönük meşruluk ve geleceğe yönelik ebedi-
lik kazanan eylemsel pratikler üzerinden Kürt Sineması’ndaki temsilleri tartış-
mak gerekirse; dil mefhumu ve terör olarak adlandırılarak bireylerin fişlenmesi 
ya da köylerin yakılmasını örnek olarak verebiliriz. Dil iletişim kurabilmenin 
ve hak talep edebilmenin en önemli aracı olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla 
dilin unutturulması aynı zamanda belleğin de unutturularak geleceğin gasp 
edilmesine zemin hazırlar. Dengê Bavê Min, Were Dengê Min ve Kilama Dayîka 
Min filmlerini bu bağlamda analiz ederek dil ve hatırlama-unutturma pratiğini 
tartışmak gerekmektedir. Were Dengê Min, Kilama Dayîka Min, Dengê Bavê Min 
filmlerinde Kürtçeye dair ve gündelik yaşamda Kürtçenin konuşulmasının ikti-
dar zemininde açtığı yarığa bellekle ilişkili olarak göndermeler taşır. Were Dengê 
Min filminde Berfê Türkçe bilmemektedir. Ev baskını olduğunda asker “Silah 
nerede?” diye sorduğunda Berfê cevabı Kürtçe olarak verir. Türkçe bilmediği 
içinde askerlerin hiçbir talimatına uymaz. Berfê, oğlu gözaltına alındığında as-
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kerle olan bir başka karşılaşmasında iletişimi torunu Jîyan kurar. Asker Berfê’ye 
yapacağı aktarımı Türkçe olarak ve bağırarak anlatır. Söz konusu durum ege-
men dil karşısında şu şekilde açığa çıkar: Farklı dillerin konuşulmasından dola-
yı iletişimsel anlaşmazlığı idrak etmeme ve konuşulanı duymama veya algıla-
yamama gibi yorumlanmasına zemin hazırlar. Bu aynı zamanda iktidarın dilini 
konuşmuyor olmanın sağır/dilsiz/anlama eksikliği yaşama gibi bedensel eksik-
lik olarak yorumlandığını ortaya koyar. Oysaki burada olan durum bedensel ya 
da idrak anlamında bir eksiklik değildir: Türklük Sözleşmesinden ya da Türklük 
Perdesinin kabulünde yer alan dilin dışında farklı bir dilin konuşulduğunun 
reddidir. İktidarın bedensel ya da anlamsal olarak eksik gördüğü öznenin farklı 
bir dili konuşuyor olması gerçeği inkâr ve kabul arasındaki çizgiyi de göster-
mektedir. Diğer yandan durum salt olarak idrak edememek ya da duymamak 
değildir; filmde açığa çıkan sorunsal faklı dilin konuşulması ve ulus-devlet sis-
tematiği içerisindeki tek dile karşı olarak unutturulmak istenen başka olanın/
öteki olanın dilinin varlığıdır. Kilama Dayîka Min filminde Nigar karakteri de 
Berfê gibi Türkçe bilmez. Genellikle özel alan içerisinde gördüğümüz Nigar’ın 
oğlu Ali’nin görev aldığı okula gittiği sahnelerde bile Kürtçe diyalog kurduğunu 
görürüz. Türkçe öğretmeni olarak devletin resmi kurumunda görev yapan Ali 
Türkçe ders verirken; resmi olmayan Kürtçe dilini de Kürt siyasal hareketinin 
kurumları içerisinde öğretmektedir. Nigar’ın 90’lardaki yaşanan siyasal süreç-
lerde devlet tarafından kaybedilmiş oğlunun da köy öğretmeni olduğunu ve 
Türkçe dersinde öğrencilerine Kürtçe hikâye anlattığını görürüz. Tahtada “Ders: 
Türkçe” yazıyor olmasına rağmen öğrencilerin anadilinin Kürtçe olmasından 
dolayı doğal olarak dersin işleyişinin Kürtçe olması güçlü bir atıftır. Filmin ilk 
sekansında yer alan köy öğretmenin öğrencilerine anlattığı Kürtçe hikâyenin yer 
aldığı sahne ile son sekansta yer alan Ali’nin Kürtçe anlattığı hikâye aynıdır. 
Başlangıç ve son aynı noktada biter. Buna ek olarak, filmde Nigar karakterini 
canlandıran Zübeyde Ronahî’nin film gösterimindeki açıklaması dil ve iktidar 
karşılaşmasına dair güçlü bir temsili de açığa çıkarır:

Festivalde ben hep kendimi Kürt olarak tanıttım. Festivalde de bana Türk diyor-
lardı. İngilizce bilmiyorum ama Türk kelimesinin geçtiği her cümleyi kesip, ben 
Kürdüm diyordum. Sırf film için ve Kürtlerin isimleri duyulsun diye notere gidip, 
Işık olan soyadımı Ronahî yaptım. Festivale beyaz yazmamla gittim.9

Dengê Bavê Min filminde de dil ve iktidar arasındaki ilişki unutturma pratiği-
nin açığa çıkmasına sebep olur. Burada unutturulmaya çalışılan şey aynı zaman-
da Alevi Kürt bir ailenin dil üzerindeki belleğidir. Basê Mustafa’nın ses kaydını 
dinler. Ses kaydı içeriğindeki vurgular bu minvalde önemli bir atıf taşır: 

9 Bkz.https://m.bianet.org/bianet/yasam/195319-annemin-sarkisi-nin-nigari-zube-
yde-ronahi-hayatini-kaybettti,	Erişim	Tarihi:	18.04.2021/11:49

https://m.bianet.org/bianet/yasam/195319-annemin-sarkisi-nin-nigari-zubeyde-ronahi-hayatini-kaybettti
https://m.bianet.org/bianet/yasam/195319-annemin-sarkisi-nin-nigari-zubeyde-ronahi-hayatini-kaybettti
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Basê? Nasılsın iyi misin? Hasan nasıl? Mehmet nasıl? Sizi çok özlüyorum. 
Kar yağıyor mu? Ev çok soğuk mu? Paranız var mı? Paranız yoksa bankadan 
çekip harcayın. Anneme, babama, çocuklara çok iyi bak. Seninle Kürtçe ko-
nuşmak istemiyorum. Türkçe konuşunca dediklerimi anlıyor musun? Basê? 
Çocukları böyle yetiştiremezsin. Okuma-yazma öğren. Çocuklar hastalansa 
doktora götüremeyeceksin. Neyse sen dediklerime de kırılırsın. Sen bana al-
dırma Basê beni yerimden yurdumdan ettiler. Buraya geldiğimden beri mo-
ralim çok bozuk. Başımıza gelenleri hatırladıkça gözlerim doluyor. Ama sen 
çocuklara hiçbir şeyden bahsetme tamam mı?

Basê’nin ve çocuklarının öğrenmek zorunda olduğu Türkçe aynı zamanda 
unutmak zorunda oldukları anadilleri olan Kürtçeyi de başka sahneler içerisin-
de görürüz. Basê’nin dinlediği Mustafa’nın ses kaydından da anladığımız üzere 
Türkçe konuşmayı bilmediği ve çocukların da Türkçe konuşmadığıdır. Mustafa 
yaşanan katliamdan sonra aile üyelerinden herhangi birisinin kimliğinden do-
layı dışlanması ya da öldürülmesine karşı anadilleri yerine Türkçeyi konuşma-
larının önemli olduğunu düşünür. İktidarın hatırlanmasını istemediği ve onla-
rın unutmak zorunda oldukları anadildir. Basê oğlu Hasan’la yaşadığı bir anıyı 
Mehmet’e anlatır: 

Bir gün yine böyle yağmur yağıyordu. Hasan okuldan gelmemişti. Bekledim, 
dışarı çıktım. Bir baktım koşa koşa geliyor. Beni geçti. Kitaplarını arkasına aldı. 
“Ne oldu Hasan?” dedim. Merdivenlerden aşağı indi hızla. Tüfeği almış. “Ha-
san ne yapacaksın tüfeği?” dedim. “Köpekleri öldüreceğim,” dedi. Yalvardım 
yakardım. “Bırak ne oldu?” dedim. “Öğretmen herkesin anne-babasının ismini 
soruyordu. Sıra bana geldiğinde ben de annemin adı Basê, babamın adı Musta-
fa dedim.  Bütün sınıf güldü, öğretmen güldü. Gidip onları öldüreceğim,” dedi. 
Ben de “Hasan gülsünler, bir şey olmaz. Gel yavrum etme eyleme,” dedim.  
“Sonra bana kimliğini ver,” dedi. Kimliği verip tüfeği elinden aldım. Kimliği 
alıp gitti. “Gel gideceğiz,” dedi. Resmi bir daireye gittik. Memur bana “Par-
mağını boyaya bas,” dedi. Sonra “Kâğıda bas,” dedi. Ben de basıp kimliğimi 
aldım. Aradan zaman geçti. Bir gün hastaneye gidip kimliğimi verdim. İsmi 
okunan hastalar içeri girdiler. Benden sonra gelenler de içeri girdi. Ben de hem-
şireye sinirlendim. “Niye benden sonra gelenler muayene oldu, benim adımı 
okumadınız. Onlar torpilli mi?” dedim. Bu arada doktor masanın üstündeki 
kimliği kaldırıp dedi ki: “Senin değil mi? Sabahtan beri Asiye Doğan diye çağı-
rıyoruz. Bu senin kimliğin,” dedi. Utandım, çekip eve geldim. Hasan bana hep 
Asiye Hanım diyordu. Meğerse adımı değiştirmiş. Okuma-yazma bilmiyorum 
ki adımı okuyup ne olduğunu bileyim. İşte bud a geçti, gitti.

Basê’nin okuma yazma bilmiyor olması ve Türkçeyi öğrenerek çocuklarına 
öğretmiş olması güçlü kadın temsilini açığa çıkarır. İktidarın geçmişi unutturma 
pratiklerinden olan katliam ve dilin yok sayılmasına rağmen Basê Mustafa’ya 
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gönderdiği ses kaydı ve bavulda sakladığı geçmiş gazete kâğıtlarıyla belleğe 
ilişkin eylem alanının hatırlamak ve yüzleşmek olduğunu açığa çıkarır. Kendini 
söz konusu olan olayları anlatmamakla koruma altına alırken çocuklarını da bu 
yaşanmış olayları gizleyerek korur. 

Söz konusu olan Dengê Bavê Min, Were Dengê Min ve Kilama Dayîka Min film-
lerinde iktidarın geçmişteki belleğe müdahalesi ve gelecek mefhumuna ilişkin 
olarak da unutturma pratiğini uygulamış olması güçlü temsillerle açığa çıkmış-
tır. Bu bağlamda politik özne olarak bireylerin söz konusu alanlara dair film-
deki savunma mekanizmaları unutturmaya karşı güçlü eylemleri tartışılabilir 
kılmaktadır. Basê karakterinin geçmişi saklamasına rağmen kim olduğunu 
unutmaması; Berfê’nin oğlunu kurtarabilmek için Türkçe bilmemesine rağmen 
yaşadığı köyden bir başka köye gidip silah araması; Nigar’ın köy öğretmeni olan 
oğlunun devlet tarafından kaybedilmesine rağmen diğer oğlunun da öğretmen 
olması ve Kürtçe ders vermesi iktidarın pratiklerine karşı öznelerin eylemsel 
alanını ve unutturmaya karşı verdikleri cevapları göstermektedir. 

Ses ve hatırlama arasında kurulan bellek ilişkisi de önemlidir. Dengê Bavê 
Min ve Kilama Dayîka Min filmlerinde kasetlerdeki sesler aynı dokuda bir temsili 
taşır. Burada Min Dît/ Ben Gördüm filimini de ekleyerek bir açıklama yapmak 
aslında salt anne olan özneler için değil çocuk olan özneler üzerindeki sesin de 
temsilini tartışılabilir kılmaktadır. Dengê Bavê Min filmindeki Basê’nin sakladığı 
Mustafa’nın ses kayıtları sadece kurulan iletişimin kaydı değil aynı zamanda o 
dönemde yaşadıkları korkuyu, şiddeti ve saklanma duygusunu da açığa çıkar-
maktadır. Kilama Dayîka Min filminde Nigar’ın istediği Seydoyê Silo’nun kaseti 
sadece Dengbêj kilamlarında/şarkılarında aranan mekânla sesin bellekle olan 
ilişkisini aktarmakla kalmaz aynı zamanda Nigar’ın duyduğu sesle, yaşamış ol-
duğu dokuyu yeniden anımsamasını sağlar. Nigar’ın İstanbul’da yaşadığı evden 
kente bakışı ve gördüğü binalara rağmen arkadan gelen Dengbêj kasetinin se-
siyle geçmişe ve mekâna dönük anımsama sahnesi önemli temsillerden birisidir. 
Nigar, kentteki binalara ve yapılanmaya baktığında arka plandaki Dengbêj se-
siyle ovada at süren birisini ve dağları hatırlar. Min Dît filminde de Gülistan ve 
Fırat’ın yanlarında taşıdıkları kaset sadece annelerinin sesini onlara hatırlatmaz 
aynı zamanda evde yaşadıkları güven duygusunu ve sevgiyi de onlara geri ve-
rir. Ses ve sesin açığa çıkardığı bellek üzerinden kurulan ilişki üç film içerisinde, 
belleği ve uzamı buluşturan güçlü temsilleri açığa çıkarır. 

Bellekteki Geçmişin Travmasına Rağmen Hafıza Özneleri
Kürt Sineması’na baktığımızda “travma kavramı nasıl ki 1990’ları anlatmaktadır, 

2000’leri anlatan post-travma kavramı da toplumsal bellekten, us yarılmasından arta 
kalan tekil belleğin parçalanmış ruh hallerine kadar uzanan yansımaları ve toplumsallığı 
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zaman ve mekan algısı üzerinden yeniden okumamamızı sağlar (Sustam, 2014: 149-
223)” Bu okumanın toplumsal ya da kolektif hafıza üzerindeki farkındalığının 
da sinemadaki yansımasını öznelerin geçmişe dair belleği konuşması ve temsil 
etmesi olarak yorumlayabiliriz. Buna ek olarak, bellekteki geçmişin travması salt 
bir şekilde geçmiş zamanı kapsayan bir durum ya da olgu değildir; aynı zaman-
da şimdiyi ve geleceği de kesen bir anlama sahiptir. Dolayısıyla resmi tarihe kar-
şı verilen cevapların çoğunda geçmişteki belleğin travmatik öğeleri söz konusu-
dur. “Beyaz Toros” marka araç sadece 90’ları imlemez aynı zamanda 1970’lerden 
2000’lere kadar geniş bir uzamda yer alan devlet şiddetini ve şiddetin öznelerini 
de açığa çıkartır. Beyaz Toros olarak adlandırılan ve bir dönemin temsili olan bu 
araba sinemadan önce sözlü temsilin ve bir dönemin hafıza simgesi olmuştur. 
Kürt Sineması’nın 2010 sonrası üretimleri içerisinde fazlasıyla yer alan ‘Beyaz 
Toros’lar hem 90’lı yılların sözlü temsilini görselleştir hem de bir dönemin ikti-
dar şiddeti nesnesini ve faili meçhul cinayetlerin belleğini ifade eden bir simge-
selin aktarımını oluşturur. Kürt Sineması bu minvalde söylemsel alanın görsel 
temsilini de sunmaktadır. Görselleşen bu temsilin kadın öznelerle ilişkili aktarı-
mının yer aldığı çoğu film, Assmann’ın “farkındalık olmadan hatırlamak mümkün 
değildir” (Assmann, 2018:44) ifadesini geçmişten günümüze taşır. Sinemadaki 
temsiller bağlamında bu farkındalığı ifade edersek geçmişteki travmanın karşı 
tarih aktarımını söz konusu olan devlet şiddetinin farkındalığı10 olarak yorumla-
yabiliriz. Kilama Dayîka Min filmindeki başlangıç sekansında Nigar’ın köy öğret-
meni olan oğlunun ders verdiği sınıftan apar topar alındığı ve “Beyaz Toros”a11 
bindirilerek götürüldüğü görülür. Başlangıç olan bu sahne aslında Nigar’ın bel-
leğindeki bir temsili imlerken izleyici konumundaki özneler için de hem farkın-
dalık hem de hak temelli arayışın simgesel öznesini görselleştiren bir uzamı yan-
sıtır. Oğlu Ali ile kurduğu diyalogda Nigar da tıpkı Basê karakteri gibi aktif bir 
aktarımcıdır. Bir oğlu devlet tarafından 90’larda kaybedilmiş olmasına rağmen 
hem kendi kültürünü (anadilin, Dengbêj kültürünün ve gündelik yaşamda var 
olan -biber kurutma, erişte kesme vb.- eylemlerin devamlılığı) hem de Kürtçeyi 
oğluna öğretmiş olan Nigar karakteri politik özne olarak karşı hegemonik ko-
numundaki temsilini de güçlü bir şekilde yansıtır. Diğer oğlunun öğretmen ol-
duğu okuldan Beyaz Toros’la alınarak devlet eliyle yok edilmesi, Nigar’ın bellek 
öznesi olarak izleyiciyi hatırlatan ve geçmişteki travmanın farkındalığını açığa 
çıkaran bir konuma davet ettiğini de görürüz. Oğlunun çerçevedeki resmini ve 

10 Buradaki	farkındalık	yaşanmış	olan	travmanın	öznelerini	ya	da	nesnelerini	hem	siyasal	alan	
içerisinde	hem	de	zaman	ve	mekan	mefhumlarını	dahil	ederek	politik	öznelik	konumundan	
yorumlamak	olarak	özetleyebiliriz.	

11 Bkz.	 Gökçer	 Tahincioğlu,	 Beyaz Toros Faili Belli Devlet Cinayetleri,	 Doğan	 Egmont	
Yayıncılık,	İstanbul,	2013.
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kıyafetlerindeki tozu almaya çalışan Nigar, devlet eliyle kaybedilen oğlunun bir 
gün geleceğine olan inancını hiç kaybetmemiş olduğuna da tanıklık ederiz. Bu 
açıdan da Nigar bekleyen özne olarak konumunu annelik temsili ile yansıtırken 
aynı zamanda da bu bekleyişin sebebi olan sürecin temsillerine de karşı hege-
monik konumdan sorular yöneltir: “Evladım nerede?”

Kürt Sineması kapsamında travmanın aktarımını çoğu zaman tanıklıkların 
temsillerinde görebilmekteyiz. Geçmişteki travmaların şiddeti Auschwitz’i an-
latacak şiirin olmadığı gibi Enfal’i, Şengal’i ve Roboski’yi de anlatacak herhangi 
bir sanat çalışmasının olamayacağını yeniden düşündürür; ancak Gürbilek’in 
de ifadesiyle “felaket geriye hiçbir tanık bırakmadan imha etmeye yöneldiği için, anlat-
mak gerekir (Gürbilek, 2015:126).”  Buna binaen Dengê Bavê Min filmindeki Basê 
karakterinin tanıklığıyla belleğin yani katliama tanık olan öznenin temsilini gö-
rebilmekteyiz. Dolayısıyla Dersim Katliamı, Maraş Katliamı ve Enfal Katliamı 
(Bozarslan 2011, Bozarslan 2014, Bozarslan 2015) gibi soykırımların tanıklıkla-
rıyla sinemanın uzamı belleğin aktarımını ve hakikat üzerine de sorgulamamızı 
güçlü kılar. Gürbilek, “nasıl kültürün dehşet hiç yaşanmamış gibi yoluna devam etme-
sinde kurbanlara yapılmış bir haksızlık varsa, anlamsız bir dehşete anlam kazandırmakta 
da kurbanlara yapılmış bir haksızlık vardır,” ifadesi; “Auschwitz’i anlatmak barbarlık-
tır; Auschwitz’i anlatmamak da barbarlıktır,” (Gürbilek, 2015:125) vurgusunu ye-
niden sorgulatır. Bu bağlamda Kürt Sineması’nın evreninden şu yorumu ifade 
etmek kuşkusuz Auschwitz’i yok sayan bir düzlem olmaması gerekir; ne yazık 
ki Enfal, Maraş, Dersim Tertelesi ve Şengal’de yaşanan katliamlar Auschwitz’in 
son olmadığının da örneğini gösteren niteliktedir. Bu bağlamda Kürt Sineması 
içerisinde, Enfal’i, Şengal’i, Roboski’yi, Dersim’i, Maraş’ı anlatmak barbarlık-
tır; Enfal’i, Şengal’i, Roboski’yi, Dersim’i, Maraş’ı anlatmamak da barbarlıktır. 
Daha birçok örneği bu cümleler arasında sadece yaşanmış coğrafyaların adlarını 
yerleştirerek yaşanan katliamların aktarımının sadece bir anlatım olmayacağını 
aynı zamanda acının tarifinin de mümkün olmadığını açığa çıkartır. Yaşanmış 
olan travmatik tarihsel sürecin, sanat olarak icrası ve ağıtların bir tür iletişim 
dili olarak kullanıldığı Kürt Sineması’ndaki coğrafya, sinemasal olarak sadece 
kader değildir aynı zamanda belleğin de temsilidir. Özcesi, coğrafya sadece ka-
derin mekânı olarak değil aynı zamanda belleğin de temsilcisi olarak yer alır. 
Katliamda/soykırımda/savaşta katledilen ve tek tek isimlerini hatırlayamadığı-
mız çoğu kişiyi mekânla ya da coğrafya ile ifade ederiz. Özneler ya da yüzler 
anımsama pratiğinde bir temsil olarak belleği ifade etmezken; Enfal dediğimiz-
de ya da Şengal dediğimizde söz konusu katliamın hem ölçeği hem de niteliği 
anımsama olarak karşımıza çıkar. Katliam ya da soykırım olarak adlandırılan 
süreçlerin öncesinde tanımlanan mekân hem bir coğrafya temsilidir hem de 
kimliğin temsili olarak siyasal alandaki süreçleri de yansıtır. Dolayısıyla siyasal 
alanın eylemsel pratiği ve niteliği bu mekânların veya coğrafyanın etkisini açığa 
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çıkarır. Rojava dediğimizde bellekte açığa çıkan esas temsilin kadın mücadele-
si ve yeniden inşa kavramları olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle “Mal/Ev” ve 
“Navê Min Li Ser Kevirekî Ye/Benim Adım Taş Üzerinde” filmleri bu bellek temsilini 
açığa çıkaran önemli örneklerdendir. Zilan Hemo’nun Navê Min Li Ser Kevirekî 
Ye adlı filminde savaştan sonra kızının cansız bedenini arayan annenin temsili 
yer alır. Filmde mezarlık alanı sadece ölen kişilerin defnedildiği bir alan değil 
aynı zamanda bayraklarla ve yazılı ifadelerle de politik diskurun yansımasıdır. 
Ölen kişilerin taşıdığı şehit unvanı ve mezarlık alandaki bayraklar hem siyasal 
diskurun simgesel temsili hem de bölgenin hakim ideolojik perspektifini yan-
sıtmaktadır. Hatırlatmanın simgelerini de mezar taşlarındaki isimlerden ve ifa-
delerden görebilmekteyiz. Ölen kişilerin artık kendi söylemini oluşturamadığı 
yani aktif olamadıkları alanda yaşayanların kullandığı simgeler ve söylemlerle 
siyasalın en güçlü temsilleri aynı zamanda bu mekânda şekillenir. Bu minval-
de ölen sadece kişiler olur ancak siyasal diskur ve temsil hem söylemsel alanın 
mezar taşındaki ifadelerinde hem de bayraklarla kendini inşa eder. Bu inşa bir 
yanıyla savaşın yarattığı travmaya karşı olarak söylemin ve mekanın temsil öz-
nelerinin gücünü yansıtır. Mezarlık alanına gelenler, mezarları suladıktan sonra 
ölen kişilere bakarak savaşın ve savaştan sonraki kurtuluşun temsili olmaların-
dan dolayı saygılarını simgesel olarak iletirler. Hemo’nun mezarlık alanını anne 
karakterinin arayışı içerisinde vermesi, Rojava’daki filmlerin hem siyasal söylem 
alanını yansıtması açısından önemlidir hem de annesi tarafından aranılan genç 
kadının bu mezarlıktaki diğer kişilerden farklı olmadığını yansıtır. Bu bağlam-
da mezarlık alanı savaştan sonraki hatırlamanın yani belleğin kurucu mekanı 
olarak geçmişin travmasını ve yaşanan kaybı unutmama alanı olarak karşımıza 
çıkar. Bu minvalde Kilama Dayîka Min ve Dengê Bavê Min filmlerindeki geçmişin 
travmasına karşı belleğin kurucu mekanı olarak sesin ve mekanın temsillerini 
kadın özneler üzerinden alımlarız. Bachelard “Mekanın Poetikası” adlı çalışma-
sında mekanı arı peteği ile özdeşleştirir ve bu peteklerin içerisinde zamanın 
sıkıştırılmış bir şekilde var olduğunu ifade eder. Zaman ve mekân aslında bu 
yorumda aynı zamanda anımsama pratiği ile de ilişkilidir. Kürt Sineması’nda 
zaman, bellek ve mekan arasındaki ilişki de Bachelard’ın şu açıklamasına denk 
düşer: “Mekan her şeydir burada, çünkü zaman, hafızayı canlandırmaz artık. 
Hafıza (ne gariptir ki!) somut süreyi, Bergsoncu anlamıyla süreyi kaydetmez. 
Miadı dolmuş süreler yeniden yaşanamaz. Bu süreleri ancak düşünebiliriz, so-
yut, her türlü derinlikten yoksun bir zaman çizgisi üstünde düşünebiliriz ancak. 
Geçirilen uzun günler sonunda somutlaşmış güzelim süre fosillerini mekân sa-
yesinde, mekân içinde buluruz. Bilinçdışı orada geçirir gününü. Anılar hareket-
sizdir; Mekânsallaştırıldıkları ölçüde sağlamlaşırlar (Bachelard, 2014:39).”

Bu bağlamda nesne olan ev mefhumu ve özne arasındaki ilişki Kürt Sinema-
sı’nda yaşanılan yerle de kurulan ilişkiyi bellekle açığa çıkarır. Kilama Dayîka Min 
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ve Dengê Bavê Min filmlerinde bellek ve mekana ilişkin olarak önemli temsiller yer 
alır. Kilama Dayîka Min’da Nigar’ın hatırladığı ve gitmek istediği memleket aynı 
zamanda kendisinin temsilini bulduğu ve kimliksel olarak ait hissettiği zamanı 
imlerken; Basê’nin ayrılmak istemediği ve kayıtlı kasetlerde dinleyerek anımsadı-
ğı geçmişteki ait olduğu mekan da aynı imi yansıtır. Oğlu Mehmet’in Basê’yi kendi 
yaşadığı yere gelmesini istemesi, Basê için geçmişini terk etmesi anlamını taşırken; 
Ali’nin Nigar’ı köye gitmemesi konusunda sakinleştirmesi de geçmişe dönmenin 
mümkün olamayacağı anlamını taşır. Basê geçmişi terk etmezken, Nigar terk edi-
len geçmişe dönmeyi ister. Arzulanan geçmiş her iki filmde de mekanla ve evle 
ilişkilidir. Özlenen şey mekanın açığa çıkardığı bellek ve aidiyettir. 

Yıldız, tanıklık, bellek ve arşivin sinemadaki aktarımı ve seyircinin bu akta-
rımı alımlaması üzerine “Dersimin Kayıp Kızları” adlı filmine atıfla şu açıklamayı 
yapar: “Travma görüntülerini yüzler olarak okumak ‘seyirciye bir sorumluluk 
yükleme, travmatik geçmişi hatırlama ve dile dökme yolu sunabilir’ aynı za-
manda böyle karşılaşmalar, ‘seyircilerin sorumluluklarını inkâr edebilmelerine 
engel olan ve onları etik özneler olarak sürece dâhil eden bir işlev görebilir” 
(Yıldız, 2021:200). Söz konusu bu işlev alıcıyla verici arasındaki mesafeyi kal-
dırır. Basê, Nigar ve Berfê salt bir şekilde gören özne değildir aynı zamanda 
izleyici konumunda olan bizlerin söz konusu devlet şiddetinin travmasını 
alımlamamızı sağlayan politik özne temsilleridir. Bu durumu çözümlemek için 
Berfê’nin hem bellek hem de karşı hegemonik konumdaki politik özne olma 
haline bakmak önemli olacaktır. Berfê filmde karşı hegemonik alanın temsilini 
yani politik özneyi yansıtır. Korucularla olan diyalogu ve onların “üç kuruşa 
kendilerini sattıklarını” ifade etmesi önemlidir. Korucubaşı Kasım ile gerçekleş-
tirdiği diyalogda “senin nasıl bir köle olduğunu biliyorum” diyerek; Kasım’ın 
devletle uzlaşmış olmasına vurgu yapmaktadır. Berfê’nin konumu bu bağlamda 
oğlu tutsak alınmış olmasından ve ideolojik olarak politik özne konumundan 
dolayı devletle uzlaşma zemini olmayan bir bireydir. Berfê’nin “silah beladır, 
asla bulundurma” ve dengbêj Casım’ın da filmin sonuna doğru söylediği “si-
lahın gölgesi düşmemelidir barışa” söylemleri her iki öznenin ve yönetmenin 
bakışının temsilidir. Barış tahayyülü ve talebini Berfê’nin söylemsel alanından 
ve eylemsel pratiklerinden de görebilmekteyiz. Silahı son sahnede gömmesi ve 
Jîyan’a silahın bela olduğunu ifade etmesi söz konusu olan “barışın” istenme-
siyle ilişkilidir. Son olarak Karabey’in filminde yer alan ve filmin ilk başlarında 
ekmek pişirerek gözaltına alınan erkeklerin durumunu konuşan kadınlar orada 
yaşayan kişilerdir. Filmde yer alan oyuncular yereldeki kişilerden oluşur. Söz 
konusu duruma dair Karabey’in şu açıklaması da önemlidir:

“…filmde doğal mekânları kullanmak, insanların kendilerini canlandırması-
na izin vermek benim için önemliydi. Mesela Feride Anne’yi (Gezer) orada 
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bulduk. Feride Anne’nin eşi yirmi yıldır İnsan Hakları Derneği’nin yöneti-
cisiymiş. Başlarına binlerce olay gelmiş zaten, filmde anlatılan hikâyeyi de o 
yüzden çok iyi biliyor kendisi. Ama aynı zamanda gerçekten de içine oyuncu 
kaçmış biri. 230 Bahsettiğiniz ekmek yapan kadınlar da Barış Anneleri’ydi. 
Savaşı, bütün acıları yaşamış, Van’ın köylü kadınlarıydı. Başlarına gelenler 
bilinçlenmelerini sağlamış ve kendilerini ifade etmelerini zorunlu kılmış.”12

Savaşı ve 1990’lardaki devletin kaybetme ve yok etme pratiğini, faili meçhul 
olarak adlandırılarak kişilerin katilinin hiçbir zaman bilinmediği süreçleri yaşa-
yan Barış Anneleri ya da Cumartesi Anneleri gibi Berfê de oğluna kavuşmak için 
kamusal alanda devlet mefhumu ile yüzleşmeyi kabul eder. Türkçe bilmiyor ol-
masına rağmen kamusal alandaki söylem hakkını torunu Jîyan vasıtasıyla kuran 
Berfê, devletle uzlaşmış olan koruculara da verdiği eleştirel cevaplarla söylem-
sel alanını inşa eder. Berfê karakteri Karabey’in yukarıdaki ifadesinde yer alan 
bakışında temsilidir. Başına gelen olaylardan dolayı Berfê karakteri kendisini 
kamusal alanda devlet mefhumu ile yüzleşecek ve hatta hak arayışına dahi sü-
rükleyecek bir noktaya taşımıştır. Torununu da bu minvalde öğütleyen Berfê, 
hem kültürün temsilcisi olarak aktarımcıdır hem de belleğin aktarımcısı olarak 
hak arayışının temsilcisidir

Son olarak Kürt Sineması’nda savaştan ve soykırımdan kurtulanların tanık-
lıklarıyla gerçekleştirilen sözlü tarih çalışmaları hem belleğin performatif alanı-
nı hem de tanığın belleğiyle açığa çıkan toplumsalın hatırlama pratiğini açığa 
çıkardığını söyleyebiliriz. Kürt Sineması bağlamında geçmişteki soykırım ya da 
savaş süreçlerinin bellekle olan ilişkisi bu bağlamda analiz edilerek söz konusu 
olan durumun kadın temsilindeki yansımasını tartışmak elzemdir. Totaliter re-
jimlerin insan onuruna ve belleğine tutumu filmler içerisinde çok çarpıcı sahne-
lerle ve gerçek olaylardan kurgularla aktarılır. Connerton “totaliter rejimlerde 
ürkütücü olanın, yalnızca insan onurunun çiğnemesi değil, aynı zamanda bazen 
geçmişin doğru dürüst tanıklığını yapacak kimsenin bırakılmaması” olduğunu 
ifade eder (Connerton, 2014:27-28). Bozarslan, “1970’li yılların şiddet dönemi bo-
yunca Alevi gençlik radikal solun saflarına kitlesel olarak katılırken, topluluk, bütün ola-
rak, Çorum’dan Sivas’a ve Maraş’a dek “Bozkurtlar”ın saldırılarının hedefi (Bozarslan, 
2015: 378)” olduğunu ifade eder. Söz konusu olan saldırıların tanıklığını yapa-
cak öznelerden birisi de Dengê Bavê Min filmindeki Basê karakteridir. Kuşkusuz 
Kürt Sineması kapsamındaki çoğu filmin karşı tarih aktarımını yaptığı politik 
özne temsilleri kolektif belleğin de temsilini yansıtır. Dolayısıyla Dengê Bavê Min 
ve Kilama Dayîka Min filmleriyle hem 70’lerdeki Maraş Katliamı sürecine Basê 
şahsında hem de 90’lardaki devlet şiddetine  Nigar’ın ve Berfê’nin şahsında ta-

12 Bkz.	 https://altyazi.net/soylesiler/huseyin-karabey-le-sesime-gel-uzerine-soylesi/	 ,	
Erişim	Tarihi:	04.06.2021/11:50

https://altyazi.net/soylesiler/huseyin-karabey-le-sesime-gel-uzerine-soylesi/
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nıklık etmemizi sağlarken; kadın temsillerinin karşı tarih aktarımını da politik 
özne konumlarından  sözlü olarak duyarız. Sözlü tarihin ya da karşı tarihin ak-
tarımını filmlerdeki kadın temsillerinin öznelik konumlarından alımlarız. Bura-
daki kadın temsillerinin karşı tarih aktarımındaki belleği aynı zamanda Türklük 
Ethosunun reddettiği ve kendi tarihi içerisinde kabul etmediği şiddete filmler 
aracılığıyla kanıt sunar. Söz konusu filmlerdeki öznelerin konumları bu minval-
de salt bir şekilde hatırlayan olmaz. Hatırlatan politik özne olmalarından dolayı 
da aktif bir şekilde geçmiş, şimdi ve geleceği kesen bir doğrusal hat çıkarma-
mıza yardımcı olur. Hatırlama esnasında yani unutmama anında izleyici olan 
bizlerin de yaşanmış olan durumları objektif bir konumdan alımlamamız yargı 
veya eleştiri gibi bir edimi hatırlatana değil de söz konusu şiddetin öznesine 
doğru yöneltmemizi sağlar. Bu boyutuyla filmleri değerlendirdiğimizde Nigar, 
Berfê ve Basê Türklük Ethosunun baskılayacağı ya da müdahale edebileceği öz-
neler olamazlar; çünkü Nigar, Berfê ve Basê kurdukları politik özne zemininden 
dolayı hak arayışının ve travmaya karşı hatırlamanın özneleri olurlar.

Sonuç
Assmann’ın “kültürel bellek”, Halbwachs’ın “kolektif hafıza” ve Boym’un “kül-

türel ya da kolektif hafıza13” olarak tanımladığı toplumsalın hatırlama biçimleri, 
Kürt Sineması’nda geçmiş, şimdi ve geleceğin kesişimini yansıtan temsillerle 
açığa çıkar. Söz konusu olan kesişimin, kadın temsilleriyle ilişkili olduğunu ve 
açığa çıkacak olan hatırlama/hatırlatma eylemlerinde özneleşme; unutma/unut-
turma eylemlerinde de iktidarın özne olarak kadın temsillerini nesneleştirdiğini 
ifade edebiliriz. Buna ek olarak kolektifin hatırlama eylemlerinde arşiv, ses, kayıt 
ve mekan gibi nesnelerin hatırlatma eylemini süreklileştiren araçlar olduğunu 
ve bu araçlarla da kadın temsillerinin güçlü ilişkisini makale kapsamındaki film-
lerde görebilmekteyiz. Masal anlatan ya da Dengbêj kasetlerindeki sesle geçmiş 
ve şimdi arasında bağ kuran kadın temsillerinin sadece kültür aktarımı yaptığını 
söyleyemek eksik olacaktır; çünkü söz konusu olan özneler aynı zamanda belle-
ğin de geçmiş, şimdi ve gelecekle ilişkilenmesinde aktif aktarıcılardır.

Kürt Sineması içerisinde savaş, katliam, soykırım, asimilasyon vb. birçok 
tema devlet/iktidar/egemen olanın unutturma pratiği olarak karşımıza çıkar. 
Üretilen çoğu filmlerde bu temaları bellekle ilişkili olarak görebilmekteyiz. Dev-
let/iktidar/egemen olanın şiddet aracı olarak unutturma eylemini aktif bir şekil-
de kullandığını Babamın Sesi/Dengê Bavê Min, Annemin Şarkısı/Kilama Dayîka Min 
ve Sesime Gel/Were Dengê Min filmlerinde görürüz. Unutturma eylemine karşı 
olarak da hem yönetmenlerin karşı tarih aktarımını hem de filmdeki kadın tem-

13 Bkz.	Svetlana	Boym,		Nostaljinin Geleceği,	Çev.	F.	B.	Aydar,	Metis	Yayınları,	İstanbul,	2009.
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sillerinin hatırlama/hatırlatma eylemini aktif bir şekilde toplumsallaştırdığını da 
görebilmekteyiz. Buna örnek olarak da Basê karakterinin Maraş Katliamı tanığı 
olarak devlet şiddetini hatırlama ve izleyiciye de hatırlatma biçimine tanık olu-
ruz. 

Filmlerdeki bir başka konu da dilin, mekânın, nesnenin, sesin, arşivin, söz-
lü aktarımın ve kayıtın çok güçlü araçlar olduğunu kadın temsilleriyle ilişkili 
olarak görürüz. Nigar ve Basê karakterlerini 70’lerdeki ve 90’lardaki devletin 
asimilasyon ve katliam şiddetiyle karşı karşıya gelmelerine rağmen hatırlama/
hatırlatma eylemini ses, mekân, kayıt ve arşivle aktifleştirdiğini görürüz. Film-
lerdeki kadın temsilleri bu minvalde hem kolektif belleğin aktarımcısı hem de 
tanık olarak tarihsel süreçlerin de aktif özneleridir. 

MAKALEDE YER ALAN FİLMLERE DAİR EKLER
Babamın Sesi/Dengê Bavê Min 
Orhan Eskiköy ve Zeynel Doğan’ın yönetmenliğini yaptığı ve 2012’de Elbis-

tan’da çekilmiş filmin yapımcısı Özgür Doğan’dır. Filmin senaristi de olan Or-
han Eskiköy aynı zamanda filmin kurgusunu Çiçek Kahraman’la birlikte yap-
mıştır. Görüntü yönetmenliğini Emre Erkmen yaparken; oyuncu kadrosunda 
Zeynel Doğan, Asiye Doğan, Gülizar Doğan, İmam Çiçek ve Kemal Ulusoy yer 
almaktadır.

Annemin Şarkısı/Kilama Dayîka Min 
Erol Mintaş’ın yönetmen olarak 2014’te Tarlabaşı, Esenyurt ve Doğubaya-

zıt’ta çekimlerini yaptığı filmin senaryosu da kendisine aittir. Filmin yapımcılı-
ğını hem Mintaş hem de Aslı Erdem üstlenmektedir. Filmin oyuncu kadrosunda 
Zübeyde Ronahî, Feyyaz Duman, Nesrin Cavadzade, Sabiha Bozan, Ferit Kaya 
ve Aziz Çapkurt yer almaktadır. 

Ben Gördüm/Min Dît 
Diyarbakır’da çekimleri yapılan filmin (2009) senaryosu Miraz Bezar ve Ev-

rim Alataş tarafından yazılmıştır. Filmin hem yönetmeni hem de yapımcılığı-
nı üstlenen Bezar aynı zamanda filmin kurgusunu da yapmaktadır. Filmin bir 
diğer yapımcısı Flaminio Zadra’dır. Filmin oyuncu kadrosunda Şenay Orak, 
Muhammed Al, Hakan Karsak, Suzan İlir, Berivan Ayaz, Berivan Eminoğlu ve 
Fahriye Çelik yer almaktadır.
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Sesime Gel/Were Dengê Min 
Hüseyin Karabey’in yönetmenliğini yaptığı filmin çekimleri 2014’te Van’ın 

Gevaş ilçesinde yapılmıştır. Filmin senaristi Karabey ve Abidin Parıltı’dır. Fil-
min yapımcılığını Karabey, Elie Meirovitz, Emre Yeksan ve Alexander Ris üst-
lenmektedir. Filmin oyuncu kadrosunda Feride Gezer, Melek Ülger, Muhsin 
Tokçu, Tuncay Akdemir, S. Emrah Özdemir, Nazmi Sinan Mıhçı ve Murat Ça-
talbaş yer almaktadır. Filmin görüntü yönetmenliğini Anne Misselwitz üstlenir-
ken; kurgusunu da Baptiste Gacoin yapmaktadır.

Benim Adım Taş Üzerinde/ Navê Min Li Ser Kevirekî Ye 
Rojava Film Komün Akademisi üyelerinden olan Zîlan Hemo’un Benim 

Adım Taş Üzerinde/ Navê Min Li Ser Kevirekî Ye (2018) adlı kısa filmi Rojava çe-
kilmiştir. Hem yönetmenliğini hem de senaristliğini Hemo’nun üstlendiği kısa 
filmin oyuncu kadrosunda Emîne Besrawî, Sebrî Mehmûd, Mihemed Mehmûd, 
Axîn Agirî, Fatma Qadir, Baran Hemo, Nezmî Osî ve Sîmav Qadir yer almak-
tadır. Yönetmen yardımcılığını Roşîn Osî yaparken; kameraman olarak Denîz 
Derwîş ekipte yer almaktadır
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Türkiye ve Batı: 
Yılmaz Güneyle Röportaj*

Alfreda Benge*

Çeviri: Nurdan Şarman

Yılmaz Güney, sürgünde olduğu Paris’te gizli bir yerde 9 Ağustos 1984’te 
benimle görüştü. Bir ay sonra ise kanserden öldü. Hastalığının ağırlığına, sür-
gününün kasvetine rağmen, yurt içinde sesi kısılan, yurt dışında da görmezden 
gelinen Türk halkı adına yeniden sesini duyurmak için umutsuz fakat istekliydi. 
Güney’in kendisi Türk toplumunun en çok ezilen gruplarından birinden geli-
yor; ebeveynleri topraksız Kürt köylülerdi. Kürtleri bir halk olarak yok etmeye 
yönelik resmi arzu o kadar kapsayıcıdır ki, Güney’in dediği gibi “Kürt halkının 
varlığını anlatmak bile suçtur. Cezalandırılırsın.”

Devrimci, film yapımcısı, yazar ve Türkiye’nin en büyük ulusal film yıldızı 
olarak Güney’in kariyeri yirmi altı yıl sürdü. Bu kariyer, karmaşık bir şekilde ül-
kesindeki siyasi olaylarla bağlantılıydı ve on iki yıl hapis cezasıyla kesintiye uğ-
radı. Hapishane koşulları, sağ ve merkez arasındaki güç mücadelelerinin geçici 
galiplerinin politikalarını yansıtacak şekilde çarpıcı biçimde değişiyordu.1 Gü-

* Bu	röportajın	orjinali	Race&Class	dergisinde	yayınlanmıştır.	Bkz.	Benge,	A.	(1985).	Güney,	
Turkey	and	the	West:	an	interview.	Race & Class, 26,	31	-	46.	(Çevirenin	Notu)

**	 Alfreda	Benge,	filmlerde	de	çalışmış	bir	sanatçı	ve	serbest	bir	gazetecidir.
1	 Bkz.	Güney	ile	1977’de	hapishanede	kaydedilen	Positif’teki	(No.	234,	Eylül	1980)	isimsiz	

bir	 röportaj.	Elia	Kazan,	 1978’de	 hapishanede	Güney’e	 yaptığı	 ziyareti	New	York	Times	
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ney’in 1974’ten 1981’deki kaçışına kadar olan üçüncü hapis cezası, Bülent Ece-
vit’in (1978-9) merkezci yönetim dönemini kapsıyordu; bu süre zarfında özel bir 
odada senaryolar yazabiliyor ve senaryolarını dışarıda yöneten meslektaşlarıyla 
iletişim kurabiliyordu. “Sürü”2, “Düşman”3 ve “Yol”un hazırlıkları bu dönemde 
yapılmıştır. Ama o zaman bile Güney, “Kürtlerle ilişki kurmak” nedeniyle hak-
kında verilebilecek idam kararı için mevcut hukuk kitaplarını inceliyordu. Ayrı-
ca bu sırada, CIA tarafından eğitilmiş faşist gruplar hem sağ hem de sol gruplar 
tarafından kartopu gibi katliamlara dönüşen bir terör saldırıları dönemi başlat-
mıştı. Güney, hapiste dışarıda olduğundan daha güvende olduğunu itiraf etti.

Yakın tarihli bir Türkçe kitap,4 1980 askeri darbesinin hazırlıklarının 1978’de 
faşist yıkımı hızlandıran ilerici kitle eyleminin zirvesinde başladığına dair kanıt-
lar içeriyor. Güney gelecek daha ağır tacizlere karşı hazırlanarak akıllıca davran-
dı. Askeri darbe “düzeni yeniden sağladıktan” sonra, Fransa’ya kaçmadan önce 
“Yol”un5 çekimlerinin tamamlanmasını ve ülke dışına akınların gerçekleşmesini 
bekledi. Film İsviçre’de yayına hazırlandı ve 1983’te Cannes’da Altın Palmiye 
kazandı. Güney, ödülü kendinden geçmiş ve duygu seline kapılmış bir seyir-
ci önünde aldı. Avrupa’nın her yerinden Türk sürgünler bu film için gelmişti. 
Haberlerin Türkiye’de hızla karanlığa gömüldüğü bir dönemde, “Yol” Güney’i 
Batının ilgi odağı haline getirdi.

Siyasetin tehlikeli bir uğraş olduğu Türkiye’de Güney, geniş bir izleyici kitle-
sine sahip politik bir film yapımcısıdır. Filmlerine kalabalık bir izleyici katılımı 
vardı, insanlar; karakterler ve olaylarla özdeşleştikçe bağırıp tezahürat yaptı. Se-
yircilerin hayatları Güney’in hikâyelerinin merkezindeydi ve filmleri seyircile-
rin hayatlarını etkiledi. Faşist saldırılar ilerici filmler gösteren sinemaları tehdit 
edince gizli gösterimler zorunlu hale geldi ve gösterim esnasında “Özgür Türki-
ye” sloganlarıyla ortalık inleyecekti.

Batı’da Güney’in filmleri ile izleyici arasındaki ilişki kaçınılmaz olarak fark-
lıydı. İngiliz sağcı eleştirmen ve teorisyen Roger Scruton, Güney’in kaçışını Tür-
kiye sınırları dışında sürdürülen “hükümeti devirme” stratejisinin bir parçası 

Magazine’de	 (4	 Şubat	 1980)	 anlattı	 ve	 Positif’te	 (No.	 227,	 Şubat	 1980)	 yeniden	 basıldı.	
Yılmaz	Güney	hakkında	 iyi	makaleler	 için	bkz.	Tony	Rayns,	 ‘From	 Isolation’,	Sight	 and	
Sound	(‘Tecritten’,	Ses	ve	Görüntü)	(Bahar	1983);	Roy	Armes,	‘Yılmaz	Güney,	bir	röportaj’	
ve	‘Yılmaz	Güney,	bireysel	eylemin	sınırları’,	Çerçeve	(Nos	15,	16,	17,	1981);	Atilla	Dorsay,	
‘Güney’,	Sinema	80	(Sayı	262,	Ekim	1980).

2	 Yönetmenliğini	Zeki	Ökten	yaptı.
3	 Yönetmenliğini	Zeki	Ökten	yaptı.
4	 M.	Ali	Birand,	12 Eylül Saat: 04.00,	(İstanbul,	Karacan,	1984).
5	 Yönetmen	Şerif	Gören.	Güney,	Kürtçe	bazı	diyalogları	ve	şarkıları	olduğu	için	Türkiye’de	

gösterilemeyeceğini	bilerek	12	Eylül	1980	darbesine	tepki	olarak	bu	filmi	yaptı.
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olarak gördü. Ona göre asıl görev “Batı’da hüküm süren bilinçli kamuoyunu 
yakalamaktı” ve “bunun için de en iyi kanal sanat sinemasıydı.”6 Scruton’un 
endişelenmesine gerek yoktu. Güney’in karizması Batı’nın ilgi odağındaydı; ül-
kesi ve çektiği acılar gibi siyaseti de tali bir meseleydi. Film dünyamızın merkezi 
ya ABD’nin göz alıcı eyleminde ya da EEC’in gösterişli iç gözleminde görülen 
politik gücün merkezini yansıtır. Ötedeki cehennem, dikkatimizin asla yoğun-
laşmadığı radikal egzotikanın ara sıra saptırılmasını sağlar. Roger Scruton’un 
“Yol”a yönelik dolambaçlı siyasi eleştirisi, görünüşte apolitik estetik eleştiriyi 
içeriyordu, “film, Asya’nın manzarasal güzelliklerinden kaynaklı klişelere çok 
fazla dayanıyor.” Türk manzarası muhtemelen hiç kimsenin hayatının merkezi 
değildir. Bunun üzerinde durmak sıkıcıdır.

Buna rağmen, bu film yapımcısına “gerçek” dünyanın kıyılarından olağa-
nüstü bir ilgi vardı. Güney, hayattan daha büyüktü, otoriteyle çelişen çatışan 
bir sanatçıydı, kanun maddelerine yem yapılan bir tür “yalnız korucu” idi. Hat-
ta bir silahlı çatışmaya karışmıştı ve çalışmalarının her girişinde bundan bah-
setmek zorunludur. Siyasi açıklamaları, kişiliğini göstermek için renklendirici 
madde olarak hizmet etti. Çeşitli şekillerde “Ortodoks bir Marksist”, “Ortodoks 
olmayan bir Marksist” veya ölümünden sonra (BBC Dünya Servisi’nin takdirine 
göre) “Marksist değildi.” Bir yazar edasıyla “zarif bir salonda oturmuş, radikal 
değişimden bahsediyordu” ve bir not defterini “faşizme ve demokrasi karşıtlı-
ğına öfkeli ve uzlaşmaz göndermeler yaparak” karalıyordu.7 “Filmlerinin son 
derece cana yakın”’ olduğu kabul edilse de bir vesileyle Güney’in kendi adına 
uzun uzun konuşmasına müsaade edildiğinde bile hâlâ “konuşmasının kolay 
retoriğinde biraz ürpertici bir şey var” denilmektedir.8 

“Yol” ve “Sürü”de feodal değerler tarafından vahşileştirilmiş insan ilişkileri-
nin kınanması, Batılı eleştirmenlerin de teselli bulabileceği bir şeydi. Bu baskılar 
tarihsel olarak uzaktır ve Batı modernitesinin ilerici doğasını doğrular. Roger 
Scruton bile, bugün Türkiye’yi kontrol eden despotları desteklemek/meşru gös-
termek için konunun üzerine atlamayı ve gündeme getirilen sorunlarla oynama-
yı başardı. “Yol” filmini; “köyü”, “polis” kontrolünde bir yere dönüştürmenin 
gerekliliği açısından yorumladı. Ona göre “namus kuralı”, “hukuk kuralı”na 
dönüşmelidir. Scruton nihayetinde şu sonuca varır: “Türkiye’nin trajedisi, Gü-
ney gibi insan sorununu kavrayanların, namustan adalete geçişi hiçbir zaman 
başaramayan solun insanlık dışı çözümünü bu kadar sık benimsemeleridir.”

6	 Times	Edebiyat	Eki	(21	Ocak	1983).	
7	 Michael	Simmonds,	Guardian	(17	Ağustos	1984).
8	 City	Limits	(14	Ocak	1983).
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Londra City Limits dergisindeki film eleştirmeni Chris Auty, daha liberal 
okuyuculara hitap ediyor: Güney’in filmleri için “belki de onların ana unsuru, 
Türk kadınının konumuna karşı konulmaz bir acıma duygusudur”9 diyor. Gü-
ney’in betimlediği çok sayıda sosyal, ekonomik ve politik sorundan bu modaya 
uygun tek sorunu çıkarmak, onun değiştirmek için büyük mücadele gösterdiği 
toplumdaki baskının karmaşıklığını inkâr etmektir.

Bizim kültürümüzde sinema kapalı bir dünyadır; işlevi, uzlaşıcı ideolojiyi 
doğrulamak için bir aracı olma rolü dışında, zaman aralığının ve oditoryum du-
varlarının ötesinde yankılanmak gibi bir işlevi yoktur. Tüketici ürünlerinin rek-
lamcıları ve test edicileri olarak çeşitli düzeylerdeki rolleriyle eleştirmenler, bir 
silah çağrısına katılacak kadar özgür değildirler. Ve sinemanın oyalayıcı rolüne 
alışmış olan seyirci, -film yapımcısı ile halkı arasında işlenmiş bir mücadele aracı 
olan- kısacası tepki olarak bir tür eylem talep eden farklı bir referans çerçevesine 
sahip bir filme nasıl tepki vereceğini bilemiyor.

* * *

Alfreda Benge: Ana akım Türk sineması nedir? İdeolojik mesajı nedir?

Yılmaz Güney: Türk sineması doğuşundan itibaren, teknolojisini yurt dışın-
dan alıp yabancı filmleri taklit etmiş ve bu yabancı etkiye dayanmıştır. Bu sine-
ma, yerli deneyime dayanan ulusal, geleneksel bir karaktere sahip değildi. Bu tür 
bir özgünlüğe hiçbir zaman sahip olmadı. Uzun bir süre Amerikan, İtalyan, Arap 
ve hatta Fransız sinemasının başat etkisi altında olmuş ve bunları taklit ederek 
ilerlemiştir. Bugün de onun karakterine damgasını vuran şeyin özü bu taklittir.

Bugün Türkiye’de çekilen film türleri arasında kovboy filmleri, westernler, 
gangster filmleri, ‘Tarzan” filmleri, hatta uzay hikâyeleri ve bunlara paralel ola-
rak “arabesk filmler” yuvarlak pop yıldızları etrafında yapılan müzikaller, kar-
şılıksız aşk ve özlem filmleri vb. var. Türkiye, sinema seyircisinin büyüklüğü 
açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Ve insanlar az önce bahset-
tiğim film türlerinden gerçekten etkileniyorlar. Özellikle “arabesk” türün şimdi 
büyük etkisi var. Bu filmlerin ana ideolojisi “Yarını unut, bugün için yaşa. Ger-
çeği unut, hayallere bak. Dünyayı unutun” şeklinde. Yani insanları yaşadıkları 
zorluklardan uzaklaştıran, sorunları çözmeye cesaretlendirmeyen bir tür ideo-
loji işte. İnsanları kandıran, uyuşturucu etkisine sahip ideolojik saçmalık için 
bir makine. Bunlar Türkiye’de film endüstrisinin üstlendiği işlevlerdir ve halk 
üzerinde çok önemli bir etkisinin olduğunu söylemek gerekir.

Ana akımın dışında, Türkiye’de her zaman ulusal geleneklere ve deneyime 
dayalı farklı bir sinema yaratmaya çalışan bir avuç insan olmuştur. Bu filmlerden 

9	 A.g.e
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ilki, Birinci Dünya Savaşı sonrasında müttefik kuvvetlerin işgali sırasında çeki-
len bir belgeseldi. İngiliz birliklerine karşı bir gösteri hakkındaydı söz konusu 
film. Yani bu, devam eden, ancak her zaman bir azınlık formu olarak kalan baş-
ka bir gelenekti. Bu tür film yapımcıları yabancı biçimlerin taklidine karşıydılar 
ve filmlerini her zaman ulusal deneyime dayandırmaya çalıştılar. 1950’lerden 
sonra bu ikinci eğilim daha belirgin ve güçlü hale geldi.10 Bir anlamda sinemayı 
ulusal gerçekliğe dayandırmak isteyen bu ikinci geleneğin sürekliliği içinde yer 
aldığımı söyleyebilirim.

AB: Ünlü biri olarak hangi geleneğe dâhilsiniz?  

YG: Benim ‘hayat hikâyemi’ üç aşamada düşünmek gerekir. İlki, sinemaya 
oyuncu, senarist ve asistan olarak adım attığım 1958 ile 1961 yılları arasındaydı. 
İthal formları otantik olanlarla karşı karşıya getirmek suretiyle geleneklerimizi 
ve gerçekliğimizi kullanmaya çalışan küçük akımın bir parçasıydım. Ancak ge-
nel izleyici kitlesi üzerinde fazla bir etkimiz olmadı. Yeni bir ana akım yaratmak 
için çok çalıştık lakin çok etkili olamadık. 1961’den 1963’e kadar hapis yattım ve 
dışarı çıktığımda iki şeyi birleştirmeye karar verdim. Birincisi, bu direniş gele-
neği ve ikincisi film yapımına popüler yaklaşım. Bir sentez denedim. Yani bir 
yandan seyircinin bilincine ve beklentilerine hitap ettim, bir yandan da seyirciye 
kendi gerçekliklerini aktarmaya çalıştım. Ancak sonuçların bir kısmı o kadar ka-
rışıktı ki, çöküş olarak tanımlamak mümkün. Tanınır biri haline geldiğimde  ve 
izleyicilerimle güçlü bağlar kurduğumda, daha da ileri gittim. Yeniliğe hasret 
olan yetenekli genç insanlarla ve aynı zamanda “işsiz” kalan yaşlılarla işbirliği 
yapmaya başladım. Daha önce başa çıkmanın imkânsız olduğu hikâyeleri görü-
nür kıldım. Ancak tüm bunları demokrasinin ve sansürün hâkim koşulları bağ-
lamında ele almanız gerekiyor. Hiçbir zaman, sanatsal üretime olanak sağlayan 
özgür bir ortamda çalışmadık.

AB: Filmlerinizde yeni olan neydi?

YG: Köylüler, topraksız köylüler ve iş aramak için şehirlere akan göçmenler. 
Filmlerime özellikle lümpenleşmiş insanlar girdi. Lümpenleşmiş ve çaresiz hale 
gelen insanlar. Başka bir deyişle, hızla dönüşen toplumumuz tarafından marji-
nalleştirilen insanlar. Dışlanan insanlar filmlerimde görünür hale geldi. İnsanlar, 
toplumun ve hukukun sınırlarının dışına itildiler. Sınırlarda kaçakçıya dönüşen 

10	 Atıf	Yılmaz	ve	Lütfü	Ömer	Akad	gibi	yönetmenler,	Türk	tiyatro	geleneğinden	gelen	yönet-
menlerin	egemen	olduğu	sinemaya,	Türk	romancılarının	yeni	akımı	olan	toplumsal	gerçekçi	
konuları	soktu.	Yılmaz	Güney	kariyerine	Atıf	Yılmazla	başladı
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köylüler geçimlerini sağlamak için ölümcül tehlikeler altında. Çaresizlikten ci-
nayet işleyen insanlar. Bu insanların gerçekte ne hissettikleri, kişisel olarak nasıl 
yaşadıkları sinemamızda işlendi.

AB: Kahramanlarınızı işlev açısından farklı kılan neydi?

YG: Klasik kahraman kavramını reddettim ve yeni bir kahraman tipi ortaya 
çıktı. Bu yeni tip kahraman adaletsizliğe karşı çıkan, zavallıdan ve mazlumdan 
yana olan, baskılara direnmeye başlayan ve bir sembol haline gelen tiptir. Baş-
langıç noktası olarak bu tipi seçtim, ancak bu yeni tipler yenildiler. İzole olduk-
ları için mağlup oldular. Filmlerimde tasvir edilen kahraman tipi asla kazana-
maz. Bu kişi örgütlü olmadığı için direnişinden dolayı cezalandırılır ve bertaraf 
edilir. Bu kişi bireysel çözümler bulmaya yönlendirilmiştir ve bu nedenle insan-
larla hiçbir bağı yoktur. İşte bu yüzden filmlerimde kınadığım şeylerden biri 
de bireysel isyan/kurtuluş kavramıdır. Bir slogan şeklinde söyleyecek olursam, 
“Bireysel kurtuluş yoktur, bireysel kurtuluş yolu çıkmaza sürükler.”

AB: Sansürle nasıl sınırlandırıldınız? Sınırlamaları nasıl aştınız? Kürt deneyimini 
açıkça anlatabilir misiniz?

YG: Türkiye’de çektiğim tüm filmlerde, tek bir düşüncemi bile istediğim şe-
kilde ifade edemedim. Bırakın Kürt sorunu gibi, işçi sınıfı gibi önemli bir mese-
leyi, toplumumuzda var olan temel adalet ve adaletsizlik sorunları bile ancak 
kısmen ve dolaylı olarak ele alınabilirdi.

Film yapımcılığımızın ilk adımından itibaren temel kaygımız yeni ifade bi-
çimleri, yeni bir dil bulmaktı. Bunu seyircimizle bir ilişkimiz olduğu gerçeği 
üzerine inşa etmemiz gerekiyordu -popüler bir oyuncu olmam bu bağlantıyı 
yarattı. Yüzümle, gözlerimdeki ifadeyle, hatta diyalogları atlayarak, kelimeleri 
dışarıda bırakarak kendimi ifade etmenin gizli yollarını bulmalıydım. Kısacası 
ben ve dinleyicilerim arasında, açıkça bir şey söylemesem bile ne demek istedi-
ğimi anlayacakları şekilde ortak bir dil oluştu. Bu, benim kendimi koruma yön-
temimdi. Filmlerimde Ezop dilini kullandım. Müsaadenizle bu iletişim tarzıma 
dair bir örnek vereyim. 1971’de bir önceki faşist askeri yönetimi devralmamız-
dan sonra yapılan bir filmde, halkımıza yapılan baskılara karşı duygularımı şu 
şekilde ifade etmeye çalıştım: Kör bir adam silah kullanmayı öğrenir; etrafına 
bir sürü çan koyarak ateş etmek için kendi kendini eğitir ve bu çanların sesinden 
hedefini belirleyip ateş etmeyi başarır. Kör bir adam direnmeyi böyle öğrenir. 
Halkım bu sahneden şunu anladı, “Yılmaz Güney bize bütün imkânlarımızın 
boşa çıkabileceğini, tüm silahlarımızın elimizden alınabileceğini ama yine de 
her zaman direnmek için yeni yollar bulmanın mümkün olduğunu söylüyor. 
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Yeni çözümler asla tükenmez, her zaman bir yol olmalı.” Ve mesaj hedefine ulaş-
tı. Dışarıdan bakıldığında ise film, western’i andıran mütevazı bir eser.

AB: Kapitalizm, filmlerinizde küçük sinematik fırça darbeleriyle görülüyor. Feoda-
lizmin olumsuz değerleri ve mirası ise doğrudan ele alınmaktadır. Kapitalizmin olumsuz 
etkilerini anlatmaktan sizi alıkoyan şey sanatsal özgürlüğün olmaması mıydı, yoksa feo-
dalizmin olumsuz mirasını açığa çıkarmak daha mı acil bir meseleydi?

YG: Özellikle 1950’lerden sonra Türkiye’de feodal yapı çözülmeye başlamış-
tır. Bu çözülme ile birlikte bu toplumun insanî dramları daha fazla aşikâr oldu. 
Yeni arayışlar, yönelimler, acılar görünür hale geldi. Bu, bir film yapımcısının 
yakalaması gereken, görmezden gelemeyeceği bir şeydi. Eski düzen dağılırken 
ortaya çıkan yeni düzenin bu insanlara yeni çözümler getirmediğini ve eski top-
lumsal yapının dağılmasının yarattığı sorunları çözmediğini de eklemeliyim. 
Yeni düzen insanların ilerlemesi için gerekli koşulları yaratmadı. Kapitalizm 
feodal düzene göre ne kadar gelişmiş olursa olsun mutluluk yaratmadı. İçinde 
bulunduğumuz çağda, kapitalizmin mutluluk yaratma kapasitesi yok. 

Her toplumda, toplumsal karışıklığın sanatsal üretim üzerinde derin bir et-
kisi olmuştur. Örneğin Batı’da burjuva demokratik devrim döneminde sanat ve 
edebiyatta yaşanan gelişmeler… Rus devriminden hemen önce ve sonra Rus 
edebiyatını veya kriz esnasındaki Amerikan edebiyatını düşünün. Biz de kont-
rolümüz dışındaki nesnel koşullar nedeniyle böyle bir sürece sürüklendik. Ha-
yatın kendisi bizi buna itti. Ama ciddi bir dezavantajımız vardı, toplumsal çal-
kantımızın unsurlarını sanatsal özgürlük ortamında birleştiremedik. Bu yüzden 
ürünümüz her zaman eksikti, bitmemişti. Bu nedenle bazı sorunlara üstünkörü 
bir şekilde değinilmiştir. İster istemez hep devlet ve sansürle karşı karşıya kal-
dık. Bugün burada olmamın sebebi mesleğime duyduğum saygı ve bu mesleğe 
karşı sorumluluğumu yerine getirmek için verdiğim mücadele ve devlet tarafın-
dan karşı karşıya bırakıldığım gerçeklerdir.

AB: Kürt olmak sizi nasıl etkiledi?

YG: Kökenlerimi anlatarak başlayayım. Annem de babam da Kürt ve ben 
doğmadan önce anavatanları Kürdistan’dan Adana civarına taşınmışlar. Daha 
spesifik olarak, annemin ailesi Birinci Dünya Savaşı sırasında doğu toprakla-
rının Rus işgali nedeniyle Kürdistan’dan Anadolu’nun bu bölgesine taşındı ve 
babamın ailesi de bir kan davası nedeniyle güneybatıya taşındı. Yani göçmenler-
di, ancak yabancı değillerdi. Bir bölgeden diğerine geçen iç göçmenlerdi. Orada 
Kürt bir anne babanın çocuğu olarak doğdum ama Kürtçe konuşamadım. Kürt-
çe bilmiyordum, çünkü onu öğrenmek ya da konuşmak yasaktı. Kendi kültü-
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rünüze sahip çıkmak yasaktı. Herhangi bir kimliğe sahip olmak bile yasaktı.11 
Tüm bu engellerin içinde kimliğimi ve kökenlerimi keşfetmem gerekti. Resmi 
ideoloji bana “Sen Türksün” diyordu ve evde annemle babam Kürtçe konuşsa 
da “bir Türk” olduğumu öğrenmem gerekiyordu. Bunun farkına vardığımda 15 
yaşındaydım henüz. Ama sonra, 15 yaşımda, kökenimin bilincine vardığımda 
milliyetçi bir tavrım yoktu. Milliyetçi değilim, çünkü sosyalist fikirleri çoktan 
keşfetmişim. Bu sosyal sınıf temeli anlamında, yani belirli bir ulustan değil, tüm 
insanların birliğinden yanayım. Öte yandan sorunuza cevaben, Kürt olmanın 
büyük bir etkisi olduğunu hissediyorum ve bu bendeki birçok karakteristiği ve 
özelliği açıklıyor.

Kürtler topraksız ve yoksul oldukları için iş bulabilecekleri bölgelere taşınmak 
zorunda kaldılar. Orada çalışmak zorunda kaldılar. Bu daha çok bir iç göç gibi ve 
Avrupa’daki göçmen işçiler gibi… En zor ve en kötü işlere sahipler ve toplumun 
en alt tabakasında oldukları için hiç önemsenmiyorlar. Örneğin İstanbul’da son 
derece ağır yük taşıyan hamalların, sokak temizlikçilerinin ve umumi tuvaletleri 
temizleyenlerin yüzde doksanı Kürt’tür. En pis işleri yapanlar Kürtlerdir. En zor 
işlere, en kötü işlere sahip olup dikkate alınmazlar, küçük düşürülürler. Öyle 
bir aşağılama ki, “Kürt” kelimesi Türk dilinde hakarettir. Kürtler Türkiye’de çok 
uzun olan askerlik hizmetine gittiklerinde, orada da yine en kötü işleri yaparlar, 
kendilerine güvenilmez. Bu yüzden her fırsatta ayaklanacakları bahanesiyle si-
lahları ellerinden alınır ve soğan kesmeye gönderilirler. Dolayısıyla bu, elbette, 
Kürt kökenli her insanı etkilemektedir. Ama dürüst olmak gerekirse, toplumda 
son derece yüksek mevkilere sahip, devlet aygıtının en üst kademelerinde yer 
alan Kürtler de var. Ama bunun nedeni asla “Ben Kürt’üm” dememeleri, Kürt-
lüklerini saklamaları. Kürt olduğunu kabul etmezsen iyi yerlere gelebilirsin. Ba-
kan, milletvekili, parlamento üyesi olabilirsin. Ama Kürtlüğünü bir kez itiraf et-
tin mi, bu kadar yüksek bir rütben olsa bile yine de hapse girersin. Sırf “Kürt’üm” 
dedikleri için şimdi cezaevinde olan milletvekilleri var. Bu yüzden Kürt olarak 
vekil seçilmedikleri için onlara Kürt vekiller denemez. Kürt olduklarını kimsenin 
kabul edemediği bir ülkede yaşayan Türkler olarak seçiliyorlar.

Şu anda Türkiye’de on iki milyon Kürt var ve Kürt nüfusu ülkenin dört bir 
yanına dağılmış durumda. Sadece iş aramak için batıya taşınmak zorunda kal-
madılar, aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra zorunlu göçler de oldu. 
Bütün köyleri ve bütün bölgelerden insanları alıp Türkiye’nin başka bir yerine 
taşıdılar. Türkiye’nin en batı sınırında bile Kürt yerleşimlerine rastlayabilirsiniz. 
Ülkenin diğer bölgelerine sürgüne gönderildiler. Buna iç sürgün diyebilirsiniz. 
İş bulmak için mücbir göçe paralel olarak gerçekleşen zorunlu göçler.

11	 Kürt	tarihinin	bir	açıklaması	için	bkz.	Gerard	Chaliand	(ed.),	Ülkesiz	Halk	(Londra,	1980).
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AB: Şimdi sürgündesiniz, istediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz -ama izleyicileriniz-
den uzak düştünüz. Kitleniz şimdi kimlerden oluşuyor ?

YG: Bu benim trajedim ve benim gibilerin trajedisi. Sanatımın hamuru, hal-
kımın imgelerinden, deneyim ve duygularından, vatanımın ve onun toprağının 
birikmiş deneyiminden oluşuyordu. Bugün nispeten özgürüm; fakat ilişki kura-
bileceğim bir halk yok, tarif etmek istediğim karakterler yok. Yani elinizde öz-
gürlük silahı var, ama nakledecek cephaneniz yok. İşte bizim trajedimiz burada 
başlıyor. Yeni bir yol bulmalıyım, yeni bir izleyici kitlesi yaratmalıyım. Ama bu 
seyirci, Türkiye’de şekillenmesi yıllarımızı alan seyirci gibi olamaz. İçinde bu-
lunduğumuz durum budur. Bugün Türkiye’yle ilgili film yapmak maddi olarak 
imkânsız. Türkiye’yi yurt dışında bir araya getiremezsiniz, yurt dışından Türki-
ye’yi anlatan filmler çekemezsiniz. “Duvar” farklı bir konuydu, o mümkündü. 
Yurtdışında belki Türk göçmenlerin, yabancı misafir işçilerin hayatını anlatabili-
rim. Ama Fransız veya İngiliz toplumunu tanımlamayı üzerime alamam, bu çok 
saçma olur. Yine de bu toplumda bir yabancı olarak karşı çıkılabilecek birkaç 
gözlemim olduğunu da eklemek isterim.

AB: Türk izleyicilerinizle bir suç ortaklığı ilişkiniz vardı... Batı’da kimleri etkileye-
bilirsiniz?

YG: Yeni filmim “Duvar” ile hapishane hayatını gerçeklerden daha yumu-
şak anlatsam da Batılı aydınlar anlatılanla empati kuramadılar. Kendilerini uzak 
tuttular. Bazı önemli Batılı gazeteler, bunun Türk gerçeğinin önemli bir parçası 
olmadığına dair aptalca yorumlar yaptı. Kendi gerçekliğimizi bize dışarıdan em-
poze etmeye çalıştılar. Adaletsizlik kavramı, onu yaşayanlar için daha şeffaftır. 
Batılı izleyici için anlaşılmazdı... Neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair değer 
yargıları tamamen farklı olabilir. Burada üretilen filmlerde farklı kriterleri göz 
önünde bulundurmak zorunda kalabiliriz. Farklı bir yaklaşım. Bence insanlar 
çağa ve topluma karşı kendisini sorumlu, hatta suçlu hissedebilmelidir. İnsan-
larda suçluluk duygusu uyandırmak, kayıtsızlıklarını ve gerçeklikten kaçmayı 
kırmak için bazı şeyler yapılabilir. Bunlar yüzeye çıkarılabilirse, yeni dinamik 
ifade biçimlerinin açılabileceğini düşünüyorum.

Faşizmin İkinci Dünya Savaşı sırasında yaptıklarından dersimizi hâlâ almış 
değiliz. Bugün faşizm Üçüncü Dünya’nın tepesinde bir balyoz gibi sallanıyor ve 
insanlar kayıtsız... Şu anda benim asıl endişem bu, çünkü yakın geleceği özellik-
le demokrasi açısından pek parlak görmüyorum. Gerici güçlerin yoğunlaştığını 
görüyorum. Savaşın yaklaştığını hissediyorum. Bu yakın tehlikeler karşısında 
birçok insan aklını başına devşirmelidir. Artık üretilebilecek olanın, davranışları 
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bu yönde değiştiren mesajlar içeren çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Bunlar 
yapabileceğimi düşündüğüm türden filmler.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan filmlere baktığımda, savaşın sadece 
Naziler ve Yahudi halkı arasındaki bir mücadele olarak yorumlandığını görü-
yorum. Ancak faşizm sadece Yahudilere karşı olma sorunu değildir, tüm insan-
lığa karşı olan bir olgudur -yani, tüm sorun belirli toplama kampları açısından 
ve bir ırk savaşı olarak görülürse, o zaman fenomenin gerçek anlamı kaybolur. 
Bugün İsrail Filistinli Araplara karşı aynı şekilde davranıyor, kitlesel imha var. 
Gelecekte daha kötü şeyler olacak. İngiltere’de, Almanya’da, Fransa’da tepkiler 
Avrupa’yı rahatsız ediyor. Dünyanın her köşesinde faşist diktatörler var. Tüm 
insanî değerlere ve insanlığa yönelik topyekün bir saldırının olduğu bir durum-
la karşı karşıyayız.

AB: Türkiye’de neler oluyor?

YG: Neler olduğunu anlamak için önce iki süper güç arasındaki genel çeliş-
kileri ve rekabeti göz önünde bulundurmalısınız. Güncel Türk yönetimi elbette 
ABD’ye -Amerikan emperyalizmine ve onun yerel işbirlikçilerine, sermayeyle 
birlikte burjuvaziye bağlıdır. İktidar koalisyonu, ordu ve bürokratlar; asker ve 
yüksek memurlardan oluşuyor. Cumhurbaşkanı Evren orduyu, Başbakan Özal 
ise teknokratları temsil ediyor. Amaçları ülkeyi bir yağma cennetine dönüştür-
mek ve bunu da başardılar. Ayrıca Amerikan emperyalizminin sadece ülke için-
de değil, tüm bölge içindeki konumunu pekiştiriyorlar. Her gün bir avuç insan 
daha da zenginleşirken, diğer herkesin durumu ise her gün daha da kötüleşiyor. 
Muhalefet -işçiler, köylüler ve aydınlar- susturuldu ve bastırıldı. Tüm bilgiler 
üzerinde tamamen tek taraflı tam bir tekel söz konusu. Binlerce kişinin siyasi 
nedenlerle hapse atıldığı Türk cezaevlerinde siyasi durum, ekonomik durum ve 
olup bitenler hakkında hiçbir bilgiye izin verilmiyor.

Batı kamuoyunda Polonya, Afganistan, Doğu Almanya ve benzerlerinde neler 
olup bittiği hakkında çok şey duyacaksınız. ABD emperyalizmi belirli alternatif-
leri engellemek istiyor. ABD, Doğu Bloku’nun başına geçtiğini söylüyor, böylece 
Türkiye’nin de başında olması “normal.” Doğru demokratik tutum, dünyanın 
neresinde olursa olsun demokrasiye yönelik her türlü saldırıya karşı çıkmaktır. 
Batılı aydınların, halkın ve görünüşte demokratik devletlerin ve yöneticilerin 
demokratik gibi göründüklerini, ancak faşist rejimlere göz yumduklarını ve bu 
nedenle suç ortağı olduklarını vurgulamak gerekir. Bunu söylemekten korkmu-
yorum. Örneğin Thatcher hükümeti kendi ülkesinde demokrasiden bahsedip 
yurtdışında Türkiye’yi destekliyor. Polonya’da ne zaman ‘Solidarity’ (Dayanış-
ma) liderlerine zulmedilse, Batı dünyası durumu takip ediyor ve öfkesini dile 



 S a y ı  7   K ı ş - B a h a r  2 0 2 2   9 5

K ü r d  A r a ş t ı r m a l a r ı

getiriyor. Türkiye’de yüzlerce işçi lideri sermaye ücretleri hakkında suçlamalarla 
yargılanıyor. Türkiye’de yazarlar, sanatçılar, aydınlar, en basit demokratik hak-
ları arayan insanlar hapiste ya da sanık sandalyesinde. Türkiye’de Barış Derneği 
üyeleri beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. Türkiye’de on binlerce 
Kürt, Kürt halkı için demokratik ve insan hakları talep ettikleri için ya da sadece 
‘Kürt’üm’ dediği için hapiste. Türkiye’de binlerce kişi yargılanıyor, idamla teh-
dit ediliyor. Yarın büyük ihtimalle bu davalar sonucunda bu idamlar nedeniyle 
toplu infazlar gündeme gelecek. Sesler yükselmiyor, sessizlik var. Bunun demok-
ratik geleneğe uymadığına inanıyoruz. Daha da kötüsü, Türkiye’de parlamento 
olduğu için demokrasi var diyorlar. Bu çok garip bir parlamento türüdür. Çoğu 
parti seçimlerden dışlandı. Sadece işçi partileri, sosyalist parti ve komünist parti 
değil -çünkü hepsi zaten engellendiler- orduyla en ufak bir anlaşmazlığı olan 
merkez partilerin bile parlamentoya katılması yasaklandı. Demokrasi var diyen 
yorumcular, bu meclisin temelinin bu olduğunu görmezden geliyorlar. Kimin 
ayakta kalacağına cunta karar verdi ve ayrıca resmi muhalefeti de o atadı. 

AB: Türkiye’de ilerici değişimi kim, nasıl yapacak?

YG: Gelelim asıl istediğimiz şeye. Demokratik bir cumhuriyet talep ediyo-
ruz. Demokratik cumhuriyetten kastımız ABD’den ve Sovyetler Birliği’nden ba-
ğımsız bir cumhuriyettir. Hiçbir askeri kampta olmayacak, emperyalist herhangi 
bir ulustan bağımsız olacak ve ulus içindeki tüm siyasi hareketlere özgürlük 
tanıyacak ve kendi bünyesindeki tüm uluslara ulusal ve demokratik haklar ta-
nıyacak, gerçek bir demokrasi. Demokratik bir cumhuriyet için, bu talepler için 
mücadele ediyoruz. 

Bugün Türkiye’de sosyalist devrim için gerekli şartlara sahip değiliz. Şim-
dilik ileriye doğru adım yalnızca demokratik bir cumhuriyet için mücadeledir 
ve tüm sorunu bu temelde ele almalıyız. Türkiye’de gerçek bir sosyal demok-
rat parti yok. Parlamentodaki popülist parti faşist anayasa çerçevesinde faaliyet 
göstermektedir. Şu anda yasal olarak var olan, ancak mecliste olmayan Sosyal 
Demokrat Parti, SODEP, hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Kürt halkının durumu de-
ğişmeyecek, halkın genel durumu değişmeyecek, devlet yapısı değişmeyecek, 
siyasette ve insan haklarında bir değişiklik olmayacak. Belki bazı küçük oyna-
malar olacak ama öz aynı kalacak. Gerçek bir demokratik cumhuriyetin yara-
tılması için, işçi sınıfını bu amaçlar doğrultusunda eğitmek gerekecektir. Bu bir 
gecede olamaz.

Bugün Türkiye büyük bir hapishanedir ve bu hapishanenin özgürlüğe açıl-
ması, bu duvarların yıkılıp gerçek demokrasiye dönebilmesi için sorumluluk, 
devrimci demokratlara aittir. İnsanlarımızla yakın bağlar kurabilirsek, bu görev-
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de gerçekten başarılı olabiliriz. Aksi takdirde, bitmek tükenmek bilmeyen umut 
şarkıları söylemekle yetineceğiz. Şu anda yeterince hazır olmadığımızı kabul et-
meliyiz. Şimdi Türkiye’de ne oluyor, insanların özlemleri ve beklentileri var ve 
bazen kavga ediyorlar -ama ne için? Farklı bir hapishane, daha iyi bir hapishane. 
Doğrudan askeri yönetim olduğunda Evren, halka yeni bir askeri parlamenter 
rejim sunacağını vadetti . Bu başka bir hapishaneydi. İnsanlar, “Belki daha iyi 
olabilir” dediler. Bu yüzden ona oy verdiler. “Duvar”ın hikâyesi buydu. Film-
deki çocuklar korkunç bir hapishanedeydi. İsyan ettiklerinde özgürlüğü, kur-
tuluşu düşünmediler bile, sadece daha iyi bir hapishanenin hayalini kurdular. 
“Belki”, her zaman “belki”. “Belki bu daha iyi olur” ve sonucu görüyoruz. Bu-
nun üzerine Türk halkı “Belki sivil yönetim daha iyi olur” dedi ve şimdi başka 
bir “belki” arıyorlar. “Belki SODEP daha iyi olur.” Ama bu “belki” ile hiçbir yere 
varamayacağız, asla özgürlüğümüze kavuşamayacağız.

Türkiye’de olup bitenlere, cezaevlerindeki işkencelere ve infazlara daha faz-
la duyarlılık göstermeleri, genel af talebini desteklemeleri, hapishaneye atılmış 
Türk aydınlarına daha fazla hassasiyet göstermeleri hem ulusal hem de sınıfsal 
baskı altındaki Kürtlere özel ilgi göstermeleri için Türkiye’deki dostlarım ve de-
mokratlar adına İngiliz kamuoyuna ve aydınlarına sesleniyorum. Türkiye’deki 
baskı sadece Türkiye’nin sorunu değildir. Genel olarak demokrasiye karşı bir 
baskıdır bu. Bu sorumluluğu ortaklaşa üstlenmeliyiz.

* * *

Güney’in çok dokunaklı bir şekilde betimlediği Türkiye’deki güncel durum, 
Batı medyası tarafından kasıtlı olarak gizlenmese bile büyük ölçüde görmezden 
gelindi. 1983’te London Guardian muhabirliğinden ayrılan David Barchard, ya-
bancı gazetecilere yönelik ağır kısıtlamalara dikkat çekti. Sansür kurulu ve sıkı-
yönetim, Türkiye’deki bilgilerin tüm kontrolünü elinde bulunduruyor ve resmi 
olarak onaylanmayan haberlerin toplanması ve bildirilmesinin zorluklarını artı-
rıyor.12 Ancak Barchard’ın deneyimine göre, Batılı diplomatlar dezenformasyon 
için açıkça iş birliği yapıyor ve Batılı gazeteler, hikâyeleri araştırmak ve takip 
etmek konusunda gizemli bir isteksizlik gösteriyor.13

Aşağıdaki kısa özet mevcut durumla ilgili bu sessizlik engelini basitçe bir 
karşı koyma girişimidir.

Başbakan Özal’ın iktidardaki Anavatan Partisi (rejim 23.000 civarındaki siya-
si tutsak için nazikçe azarlansa da kendisi yakın zamanda Londra Guardian ta-

12	 BBC2,	 “Brass	 Tacks”	 (17	 Ekim	 1984).	 Bu,	 1973’ten	 bu	 yana	 Türkiye’yle	 ilgili	 İngiliz	
televizyonunda	ilk	önemli	yayındı	ve	özellikle	işkenceyle	ilgiliydi.

13	 David	Barchard,	’Western	silence	on	Turkey’,	(Batının	Türkiye	Sessizliği)	Sansür	Endeksi	
(Cilt	12,	no.	6,	Aralık	1983).
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rafından “halkın tercihi”14 olarak selamlandı) Milli Selamet Partisi (MSP-İslami 
Fundamentalist parti), sağcı Muhafazakâr Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’yle 
(MHP-faşist parti) koalisyondadır.15

Özal’ın partisindeki örgütsel mevkilerin kontrolü faşist ideologların elinde 
olup devlet bürokrasisinde ve yerel yönetimde iyice yerleşmiş ve kurumsallaş-
mışlardır, bu faşist ideologlar yayıncılık sektörünü ve üniversiteleri de kontrol 
ediyor. Sivil kurumlar üzerindeki kontrolleri her geçen gün artıyor ve güven-
lik güçleri bünyesinde bölgesel polis amirleri olarak önemli görevlere sahipler. 
Özal’ı başbakan yapan 1983’teki düzmece seçimler, General Evren tarafından 
yaklaşık dört yıl önce tasarlanan askeri darbeyi -adalet ve demokrasi için kitlesel 
talepler hacim ve güç olarak artarken bile gerçekleştirilen bir darbe- meşrulaştı-
ran bir tatbikattı.16

Bugün Türkiye’de altmış yedi ilden kırk ikisi sıkıyönetim altında, yirmisinde 
de “olağanüstü hâl” ilan edilmiştir. Mevcut 637 hapishanenin tamamı dolduğu 
için altmış tane hapishane daha inşa edilecek. Bu hapishaneleri dolduranlar, ül-
kedeki tüm ilerici kuruluşların liderleri ve destekçileridir.17 Yargılamayı gecik-
tirmek, sanıkları yıpratmak ve uluslararası ilgiyi yormak amacıyla yasal süreçler 
kasıtlı olarak karmaşıklaştırılıyor ve uzun sürüyor. Dayak ve işkence “yaygın ve 
sistematik”18 bir hal almış. Suçlananların listesi her geçen gün biraz daha uzuyor. 
Kitle sendikası DİSK’in sanık sayısı 70’ten 600’e çıktı ve 1000’i geçmesi bekleni-
yor. Sanıklar birçok derneğe üye olmakla suçlanıyor, bir dizi davaya katılıyor ve 
vahşet büyüdükçe yükselen sesler de kendilerini sanık sandalyesinde buluyor.

1930’larda Mussolini’den ödünç alınan Ceza Kanunu’nun 141 ve 142. mad-
deleri, kovuşturmaları “yasallaştıran” temel araçlar olarak kullanılıyor. Gerek-
tiğinde, işçi sınıfı adına tüm faaliyetleri veya işçi sınıfını destekleyen görüşleri 
etkin bir şekilde suç sayabilmek için her zaman yasal bir güvenlik önlemi temin 

14	 Guardian	(12	Eylül	1984).
15	 Özal’ın	kendisi	darbeden	önce	MSP’den	başarısız	bir	milletvekili	adayıydı.	Türk	basınında	

her	gün	“Türk-İslam	sentezi”	adına	İslami	köktenciliğin	yoğun	bir	şekilde	teşvik	edildiğine	
dair	kanıtlar	var.

16	 Türkiye’nin	1980	darbesine	kadar	olan	tarihi	için	bkz.	Berch	Berberoğlu,	Turkey	in	Crisis	
(Türkiye	Krizde),	Londra,	1982.

17	 Estimates	for	political	prisoners	vary	between	23,000	and	33,000.	Figures	given	by	Dayanisma	
state	that,	since	the	coup,	178,586	people	have	been	held,	64,505	detained,	41,727	sentenced,	
400	sentenced	to	death,	with	a	further	30	awaiting	ratification	of	their	death	sentence.	There	
have	been	at	least	70	deaths	from	torture,	49	executions,	17	deaths	from	hunger	strike	and	
countless	killed	in	military	operations.

18	 Bkz.		Uluslararası	Af	Örgütü’nün	Türkiye’deki	işkence	raporu,	Mayıs	1984.	David	Barchard,	
Af	 Örgütü’nü	 kovan	 Ankara’daki	 bir	 İngiliz	 Büyükelçiliği	 yetkilisinden	 alıntı	 yapıyor:	
“Siyasi	görüşlerinin	ne	olduğu	gayet	açıktı”,	Index	on	Censorship,	op.	cit.
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ediyorlar. Bir sınıf adına örgüt ya da “propaganda” veya hükümet kararları-
nın eleştirilmesi, ulusal birlik ve çıkarlara tehdit olarak kabul edilebiliyor. Bu ve 
diğer yasalar aracılığıyla, Kürtlerin kendilerini tanımlamalarına, kendi dillerini 
konuşmalarına, tarih kitaplarında yer almalarına veya kültürlerini yaşamalarına 
izin vermek gibi azınlık hakları engellenip “ulusal birlik” korunuyor.

Anayasa, cumhurbaşkanına herhangi bir politikacıyı veya partiyi görevden 
alma ve savaş ilan etme hakkı veriyor. Batı medyasının körlüğünün bir kısmı, 
Türkiye’nin NATO stratejisi için hayati derecede önemli olduğu gerçeğinden kay-
naklanıyor olabilir ve ülkenin karar alma süreçlerine demokratik katılımla ABD, 
NATO ve IMF planlarına ciddi şekilde meydan okunabilirdi. İran ve Afganistan’ın 
kaybı, hem ABD hem de NATO tesisleri için bir alan olarak hem de Batı Ortadoğu 
petrol çıkarlarının korunması için bir üs olarak Türkiye’nin “güvenliğine” özel 
bir önem verilmesine neden oldu. 1950’lerden beri ikili askeri anlaşmaları olup 
Türkiye ve ABD’nin darbeden bu yana on bir yeni gizli anlaşma imzalandı. Tüm 
ABD ve NATO üsleri genişletildi ve yeniden donatıldı, yeni havaalanları inşa edil-
di. Kürdistan’da Muş ve Batman’daki üsler, yeni bir ABD askeri acil intikal gücü 
için hazır. İstanbul’daki bir seminerde NATO yetkilileri, “İran’da bir güç boşluğu 
olması durumunda istikrarı yeniden sağlama” konusunda Türkiye’den beklenen 
büyük rolü vurguladılar. Türkiye kısa süre önce bir hava üssü karşılığında Suudi 
Arabistan ile ticari bir anlaşma yaptı. NATO’nun genel sekreteri Lord Carring-
ton, kısa süre önce NATO’nun topraklarını genişletme planları olduğu yönündeki 
söylentileri yalanladı, ancak çıkarlarını savunmak için hareket ettiğinde ABD’ye 
destek verilmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.19 Körfez’deki Türk uçakları 
muhtemelen işe yarayacaktır ve Milliyet gazetesinde haberi yapılan Alman bir 
binbaşına göre “Türkiye, Doğu Anadolu”daki (Kürt nüfusun yaşadığı yer) son 
derece geniş ıssız alanlar nedeniyle, Cruise ve Pershing füzelerinin konuşlandı-
rılması için Avrupa’nın yoğun nüfuslu ülkelerinden daha fazla arzu edilen bir 
yer. Sınırlı bir nükleer savaş durumunda SSCB bu füzelerin sadece rampalarına 
saldırıp yok etmeye kalkışırsa, Avrupa ülkelerindeki can kayıpları Türkiye’dekin-
den çok daha fazla olacaktır”20 (Nötron bombası Cruise ve Pershing’in Türkiye’ye 
yerleştirilmesine karşı çıkan ve Türkiye’nin NATO’dan çekilmesi için şiddetle 
kampanya yürüten Türkiye Barış Derneği, darbe gerçekleştiği anda yasaklandı).21

Türkiye’nin NATO ve Batı ittifakı (NATO’nun en doğudaki karakolları) için 
büyük coğrafi ve stratejik önemi göz önüne alındığında, Türk ekonomisinin 
Ocak 1980’den beri IMF kredileriyle desteklenmesi tesadüf değildir -işçi sınıfı-

19	 “Basın	Toplantısı”,	7	Ekim	1984.
20	 Milliyet	(20	Mart	1984),	Dayanışma’dan	alıntı	(Mart	1984).
21	 Barış	Derneği	Yargılamalarının	bir	açıklaması	için	bkz.	Dr.	M.A.	Dikerdem,	Dayanışma’dan	

temin	edilebilen	Türkiye	Barış	Yargılamaları.
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nın militanlığını tamamen bastırmak daha da gerekli hale gelmiştir.22 IMF poli-
tikasından sorumlu eski Dünya Bankası çalışanının şimdi Türkiye’nin seçilmiş 
başbakanı olması da tesadüf değil. Talep edilen önlemler arasında kamu sektörü 
büyümesinin kesilmesi, doksan dört kamu sektörü projesinin iptal edilmesi ve 
devlet fabrikalarının özelleştirilmesi var. Bugün yaşam standartları 1963 sevi-
yelerine geri döndü, işsizlik yüzde 20, enflasyon yüzde 50 ve protein alımı Av-
rupa’da en düşük seviyede. Rekor iflaslar var ve dış borç 19 milyar dolardan 29 
milyar dolara yükseldi. Ekim 1984’te Özal, Batı Almanya’yı ziyaret etti (Türkiye, 
ABD’nin yoğun baskısından sonra mayıs ayında Avrupa Konseyi’ne yeniden 
kabul edildi), bol ve istekli işgücünü yem olarak kullanarak yatırımcıları avladı. 
DİSK sendika liderlerine verilen idam cezaları potansiyel yatırımcıları caydır-
madı. Darbeden bu yana çok uluslu yatırım, son otuz yıldaki önceki yatırımın 
üçte birine tekabül ediyor.

Bu durumdan en çok yararlananlardan biri hem siyasi hem de ekonomik 
gücü birleştiren ordudur. Subaylar uzun yıllardır maaşlarının yüzde 10’unu 
Silahlı Kuvvetler Yardımlaşma Fonu’na (OYAK) yatırmaktadır. 1970’lerin so-
nunda, OYAK’ın çimento, gayrimenkul, otomobil üretimi ve petrol işletmeleri 
onu Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biri haline getirdi. Ordunun subay 
sınıfına orta sınıftan işe alım arttı. Yatırımdan yararlananlar olarak subaylar, 
ekonominin iniş çıkışlarından ve kapitalist girişimin statüsünden doğrudan et-
kilendiler. Daha önce iç pazarlardan servet biriktirmiş olan Türkiye’deki serma-
ye yatırımının diğer faydalananlarıyla birlikte, şimdi uluslararası kapitalizme 
sıkı sıkıya bağlılar. Yatırımın büyük bir bölümünün askeri donanımı içermesi 
şaşırtıcı değildir -bu da ordunun konumunu güçlendirmektedir. Ülkenin askeri 
kontrolü, silah üretimindeki hissedarlara aittir.

Ordunun ve uluslararası sermayenin çıkarları, neredeyse aynı olacak kadar, 
ayrılmaz bir şekilde bağlantılı durumda. Örneğin, modern Türkiye’deki en bü-
yük tek ekonomik yatırım, bu jet avcı uçaklarını Türk Hava Kuvvetleri’ne teda-
rik edecek ve Ortadoğu’da satılacak olan 4.3 milyar dolarlık F16 projesidir. Bu 
proje, ABD çokuluslu General Dynamics Corporation tarafından kurulan ve bir 
dizi başka çokuluslu şirketi içeren bir şemsiye organizasyonunun kontrolü altın-
dadır. OYAK, operasyonun Türkiye tarafında, toplumsal olarak kullanışsız, dü-
şük teknolojili bileşen montajında önemli bir rol oynamaktadır. Anlaşma, Türk 
ekonomisinin askeri amaçlara yönelik karmaşık ve dramatik seferberliğinin bir 
parçasını oluşturan ihracat, tarım işletmeciliği ve yabancı şirketlere madencilik 

22	 Sadece	 iki	 yıl	 önce,	 filizlenen	 işçi	 hareketi,	 1	Mayıs	 gösterilerinde	 yarım	milyon	 insanı	
sokaklara	çıkarmıştı.
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imtiyazlarında ödünler içeriyor.23 Ekonomideki çarpıklıktan ötürü ABD’den bü-
yük miktarda yardım sağlandı. Bu yardım, orduya harcanan bütçenin üçte birini 
sübvanse ediyor.

Bugün, Cruise ve Pershing füzelerini barındıracak yerin onların toprakları 
olduğu gerçeği bir yana, askeri saldırganlığın büyük kısmı Kürtlere yöneliktir. 
Kürt “ayrılıkçıları” yakalama operasyonları,24 özellikle Doğu bölgelerinde yaşa-
yanlar olmak üzere tüm nüfusa karşı planlı bir saldırıyı içeriyor. Baskı, darbe-
den çok önce de olmakla beraber, o zamandan beri belirgin şekilde yoğunlaştı. 
Binlerce genç hapsedildi ve işkence gördü. Köyler yağmalanıyor, köylüler sal-
dırıya uğruyor ve sadistçe aşağılanıyor. Sadece silah için değil, Kürt müziği için 
de evleri aranıyor. Kürtçe kasetler bulunduğunda tüm ev halkı hapse atılıyor. 
Diyarbakır’da tutuklu bulunan 5.000 mahkûmun tamamının düzenli olarak iş-
kence gördüğüne dair haberler var. Toplu yargılamalar var. Bunlardan birinde 
iki bin Kürt’ü savunan bir avukat daha sonra tutuklandı ve işkence gördü. Kürt-
ler, Türk gericilerine karşı en inatçı muhalefet oldukları için bundan çok zarar 
gördüler. Ancak silahlı direniş arttı ve Ağustos 1984’ten bu yana Kürt pusuları 
ve Türk ordusunun ölüm haberleri, örgütlü bir gerilla savaşı kampanyasının 
başladığını gösteriyor. 

Bir Türk akademisyene göre: “1970’lerde Filistin sorunu neyse, 1980’lerin 
sonlarında da Kürt sorununun o olacağı kehanetinde bulunmak için kristal bir 
küreye ihtiyacınız yok. Bir patlama olacak ve başladı da.”25

Çok sayıda bilgi ve paha biçilmez çeviri için Dayanışma’ya teşekkürler.

23	 Morning	Star	(27	Ekim	1983).
24	 Bkz.	Türkiye	Kürtleri	ve	İnsan	Hakları	(Utrecht,	Kürdistan	Komitesi,	Nisan	1981);	Başvuru,	

(KFoemdkeraarl	Almanya	Cumhuriyeti,	Mart	1983).
25 Kişisel	röportaj.
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Analîzkirina Sînemaya  
Hiner Saleem di Çarçoveya  

Teorîya Auteurê da

Sinan Esen 

Destpêk
Di serê ewil da sînema wek amûreka kêf û şahîyê dihat ditîn. Piştre weke zi-

man û amûreka xweîfadekirinê hat qebûlkirin. Digel vê nêrînê, rexnegir hêdî hêdî 
li ser afirînerên fîlman rawestan. Bi saya teorîya Auteurê derhêner weke afirînerên 
fîlman hatin destnîşankirin. Wateya peyva auteurê “nivîskar” e. Di sînemayê da ev 
peyv bêtir ji bo derhênerên afirîner tê bikaranîn. Fitîla destpêka Auteurê Alexand-
re Astruc vêxist. Bi saya rexnegirên Cahiers du cinémayê eleqe li ser fîlman rabû û 
li ser derhêneran çêbû. Bi nêrîna Auteurê ra sînema wekî huner; derhêner jî wekî 
hunermend hat qebûlkirin. Piştre li Amerîkayê û ji alîyê Andrew Sarris ve ji bo 
teorîya Auteurê hin qistas hatin dîyarkirin. Lêbelê yên tam berevajî hizra Auteurê 
jî hebûn. Peter Wollen ew nêrîna ku tenê li ser derhêner e, rexne kir û binyadgerî 
li Auteurê zêde kir. Bi saya vê teorîyê qedrê derhêneran bêtir hat zanîn. 

Hiner Saleem di Sînemaya Kurdî da yek ji wan derhênerên navdar e û gelek 
fîlm kêşane. Problematîka xebata me di çarçoveya teorîya Auteurê da analîzki-
rina fîlmên Hiner Saleem e û nirxandina taybetmendîyên şêwaza fîlmên wî ne. 
Ji ber vê em ê li ser jiyana wî û geşedana sînemaya wî rawestin. Dê rêbaza me 
nêrînên Andrew Sarris û Peter Wollen bin. Em ê li gorî sê qayîdeyên Andrew 
Sarris û binyadgerîya Peter Wollen fîlmên Hiner Saleem ji alîyê tematîk û şêwazê 
ve binirxînin.
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Teorîya Auteurê Di Sînemayê Da: Cahiers Du Cinéma û La Politiqiue  
des Auteurs

Di sala 1948an da rexnegir, romanûs û derhênerê ciwan Alexander Astruc 
gotareka bi navê Naissance d’une Nouvelle Avant- Garde: La Camera- Stylo (Zayîna 
Avangardeka Nû: Kamera-Pênûs) nivîsî û ev nivîs pêngaveka ewil bû ji bo teo-
rîya Auteurê. Astruc vê serdema kamera û pênûsê weke serdemeka nû ya sîne-
mayê îlan kir. Bi neqilkirina Monaco, Astruc weha dibêje: “Sînema eynî wek hû-
nerên berîya xwe nemaze wek resim û romanê, dibe amûreka ekspresyonîzmê. 
Piştî ku sînema bû xwedîyê cazîbeya qadeka panayirê, şahîya şanoya bulwarê an 
jî amûreka parastina hêmayên serdemekê, ew hêdî hêdî dibe xwedîyê zimanekî 
jî. Qesta min a ji zimên şêweyek e ku hunermendek bi wê şêweyê çiqas razber be 
jî bikaribe hizrên xwe îfade bike an jî bikaribe azwerîyên xwe eynî wek di gotar 
an jî romanekê da tercume bike. Ji ber vê yekê ez dixwazim ji vê serdemê ra bibê-
jim serdema Kamera-Pênûsê.” (Monaco, 2006, r. 13). 

Cahiers du Cinéma ji alîye Bazin ve di sala 1951an da derçû. Hin ji endamên 
vê kovarê ev kes in: André Bazin, François Truffaut, Claude Chabrol, Éric Roh-
mer, Jean-Luc Godard. Vê kovarê ji bo teorîya Auteurê pêşengî kir. Dawîya dawî 
rexnegirên Cahiers du Cinémayê derhêner weke mirovekî berpirsîyarê estetîk û 
mîzansenê destnîşan kirin. 

Piştî Duyemîn Şerê Cîhanê, gelek fîlmên Amerîkî bi saya vekirina arşîva Ciné-
mathèque Françaiseê hatin temaşekirin û hat dîtin ku hin derhêner xwedî terzeka 
resen in. Piştra nêrîneka bi navê La Politiqiue des Auteursê derxistin pêş. Ên xwe-
dîyê vê nêrînê îdîa dikin ku di sînemayê da pêkan e ku hin hunermend çîrokên 
xwe bi zimanê xwe bi şêweyekî cuda vegêrin. Fîlmên Howard Hawks, Alfred 
Hitchcock, Orson Welles ji bo vekolanê bûne keresteyên baş. Andre Bazin bi go-
tar û nivîsên xwe tesîr li gelek kesan kirîye û di peydabûna bizava Pêla Nû û 
teorîya Auteurê da roleka girîng girtîye ser milê xwe. 

Di sala 1962an da Andrew Sarris gotareka bi navê Not li ser Teorîya Auteurê 
(Notes on the Auteur Theory) nivîsî. Bi vê nivîsê ra nêrîna kovara Cahiers du Ciné-
mayê pêşve bir û mefhûma Auteurê qayîmtir kir. Ji bo vê sê qistas dîyar kirin: (1) 
Nasîna derhêner derbarê teknîka sînemayê da, (2) xwedîbûna kesayeteka resen 
û bandora wê ya li ser şêwaza derhêner, (3) wateya hundirîn. 

Divê em ewil li nasîna teknîkî binêrin. Ger derhêner ne xwedî vê qistasê be 
fîlmê wî jî ne hêjayî rexneyê ye. Di qistasa duyemîn da divê kesayeta derhêner 
bê vekolîn ku ev kesayet li ser fîlmên wî karîger e. Qistasa sêyemîn mefhûmeka 
nedîyar e. “Wateya hundirîn, ji tansîyona navbera kesayet û keresteya derhêner 
dizê. Anko ew vegêranekî takekesî û hevgirtî ye ku felsefeya derhêner dinimî-
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ne” (Karatay, 2015). Li gorî Kolker: “Wateya hundirîn, nêrîneka gerdûnî ya hev-
girtî û rêzeya ramanan a hevgirtî ye” (Akçora, 2015). Sarris qistasa sêyemîn bêtir 
ji bo derhênerên fîlmên cureyî dibêje. Çimkî ew, fîlmên xwe li studyoyê çêdikin 
û her tim fersenda wan tune ye. Eger derhêner auteur/afirîner be divê di nav wan 
fersendên kêm da jî kesayeta xwe û şêwaza xwe dîyar bike. 

Şekil 1: Teorîya Auteur a Andrew Saris

Peter Wollen û Binyadgerî
Peter Wollen di 1969an da kitêbeka bi navê Nîşanek û Wate di Sînemayê da (Sig-

ns And Meaning In The Cinema) derxist. Di vê kîtêbê da nêrîna Sarrisî ya ku 
tenê derhêner qistas digire rexne kir û bi çavekî binyadger (structualist) behsa 
girîngîya binyadê kir. Anko Wollen teorîya Auteurê û helwesta binyadgerîyê anî 
ba hev. Lêbelê ji vir pê ve mihraqa rexnegir ne derhêner e, bes berhem bi xwe ye. 
Li gorî Wollen kesayeta derhêner; ne ji şêwaz û mîzansenê, lê ji motîfên temayê 
dertê ku derhêner ew afirandîye. Helwesta Wollen ji La Politiqiue des Auteursê 
gelek dûr e (Özden, 2004, r. 135). 

Dawîya dawî em dikarin bi gotina Kuyucak Esen bibêjin; Qistasên ku And-
rew Sarris dîyar kirin ji bo destnîşankirina Auteurê bi feyde ne. Lêbelê dema em 
binyadê piştguh bikin, em nikarin Auteurê keşf bikin. Nexwe “nêrîna binyad-
gerî” a Peter Wollen jî elzem e, anko ji hêla berhemê ve divê tema jî bê vekolan 
(Kuyucak, 2013, r. 45)

Sînema û Jiyana Hiner Saleem
Hiner Saleem di 1964an da li bajarê Akrê ji dayik bûye. Di 17 salîya xwe da ji 

Kurdistanê koçî Îtalyayê kir û li wir perwerdeya zanîngehê wergirt. Piştra der-
basî Fransayê bû û heta niha jî jîyana xwe li wir dibe serî. Di 1998an da fîlmê 
xwe yê yekem Vive la marie ... et la liberation du Kurdistan (Bijî Bûkê… Rizgarîya 
Kurdistanê, 1998) kêşa. Heta fîlmê xwe yê Şevbaş Pêşmerge (2021) 13 fîlm kêşan. 
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Romaneka otobîyografik a bi navê Tivinga Bavê Min nivîsî. Ev kitêb ji bo nêzikî 
çil zimanan hat wergêran.

Hiner Saleem di nav derhênerên kurd da derhênerê herî produktîf e. Hemî 
senaryoyên fîlmên xwe wî bi xwe nivîsîne. Em serborîyên jîyana wî ya şexsî 
herweha di fîlmên wî da jî dibînin. Hemî fîlmên wî ewil li Ewropayê hatin nî-
şandan û lîstikvanên fîlmên wî jî bi giştî lîstikvanên profesyonel û ne-kurd in. 
Nexwe cih û girîngîya sînemaya Hiner Saleem di nav sînemaya kurdî da çi ye? 
Yılmaz Özdil (2017, r. 227 bersiva vê pirsê daye: 

Weku di fîlmên derhênerên cihû, ermen û kurdan da bi hêsanî tê dîtin, der-
henêrên ku li ser xalên hevpar (sîyasî, etnîk, îdeolojîk, dînî û wd.) bi awayê 
tematîk hevşêwe ne, ji bo ku li ser mijara xwe rawestin ne hewce ye ku ilehî 
li heman welatî an jî di heman bazara sînemayê da hilberînin. Berevajî vê, ev 
derhêner terza estetîk û îmkanên cîyawaz ên welat û bizavên cuda pêşkêşî 
sînemaya xwe/armanca xwe ya sîyasî dikin û wê dewlemend dikin. Lewra ev 
derhênerên ku exlebê wan li dîasporayê dijî, temsîlîyeta wî welatê dîasporayê 
nakin ku bi awayê fermî û aborî girêdayî wî ne. Ew, sînemaya welatê xwe 
temsîl dikin ku bi awayê sîyasî û nasnameyî girêdayî wî ne. Ji hêla sînemaya 
kurdî ve girîngîya Hiner Saleem ev e ku ew derhênerê herî berhemhênan û 
populer e ku vê rola sembolîk digire ser milê xwe.

Naficy behsa “sînemaya biaksan” dike. Ev mefhûm ji bo fîlmên sînemagerên 
sirgûn, dîasporîk û xwedî nasnameyeka etnîk/postkolonyal tê bikaranîn ku ev 
sînemager ji 1960î pê ve fîlman çêdikin. Naficy (2001, r. 15) dibêje: “Eger ji bo 
sînemaya serdest bê gotin ku ew sînemayeka gerdûnî û bêaksan e, nexwe fîlmên 
derhênerên sirgûn û dîasporîk jî fîlmên biaksan in.” 

Sirgûn ji kêfê an jî ji neçarîyê terikandina welêt e. Ev tecrûbeyeka takekesî 
ye. Bo nimûne Yılmaz Güney derhênerekî sirgûn e. Dîaspora tecrûbeyeka ko-
lektîf e û ji ber sedemên dîrokî/civakî, veqetîna girseyên mirovan ji welatê wan e 
ku ji welatê xwe koçî welatekî din dikin. Bo nimûne Hiner Saleem derhênerekî 
dîasporîk e. Sînemagerên ku xwedî nasnameyeka postkolonyal/etnîk in, bi giştî 
parçeyekî civakên kêmar in li welatê dîasporayê.  

Sînemagerên xwedî nasnameya postkolonyal/etnîk, bi giştî parçeyek ji civaka 
dîasporîk in; lê belê ji derhênerên dîasporîk cudatir, welatê ku bi fiêl lê dijîn wek 
xala sereke destnîşan dikin (Suner, 2015, r. 259). Sinemagerên dîasporîk, hew li 
ser welatekî dayîkê û temsîlîyeta wî hûr nabin. Nêrîna sînemagerên sirgûn ber 
bi welatê bavûkalan ve ye, lê belê sînemagerên dîasporîk berê xwe didin welatê 
bavûkalan, welatê mazûban û civakên din ên dîasporîk jî (Naficy, 2001, r. 14). 
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Analîzkirina Sînemaya Hiner Saleem Di Çarçoveya Teorîya Auteurê Da

Tema di Fîlmên Hiner Saleem da 
Di her karên hûnerî da temayeka sereke heye û an jî temayên alîkar hene. Di 

berhemekê da tema, peyama bingehîn e ku çîrok dixwaze wê bigihîne mirovan. 
Tema xuyabûna teşeyekî kiryarê, helwesta mirov a li hemberî jîyanê, ji ber vê 
yekê têgihîştin, pêhisîn, ravekirin, şîrovekirina cîhanê ya mirovan e (Gürbüz, 
2011, r. 18). Lewma temaya fîlmê girêdayî jîyan û nêrînên îdeolojîk a huner-
mend/derhêner e. Dema em li fîlmên Hiner Saleem binêrin, em ê bibînin ku hin 
mijarên sereke hene û ev yek rasterast bi jiyana wî ve girêdayî ne. Em dikarin 
bibêjin ku tema di afirandina şêwaza takekesî ya derhêner da bi bandor in.

Rê-Rêwîtî 
Dema em temayên fîlmên Saleem dinêrin, tê dîtin ku temaya herî berbiçav 

rêwîtî ye. Di fîlmên Hiner Saleem da (fîlmên hem li Ewropayê hem li Tirkîyeyê 
û hem jî li Kurdistanê kêşayîn) temaya herî sereke rêwîtî ye. Dema em li jiyana 
derhêner dinêrin, em kêm-zêde dikarin fêm bikin ka çima ew li ser vê mijarê 
rawestaye. Ji ber zilm û zordariya Îraqê, hêj dema ew biçûk, tevî malbata xwe 
neçar dimînin û terka mala xwe dikin. Ew li gelek bajarên Kurdistanê û li kam-
peka penaberan a li ser sînorê Îraq û Îranê dimînin. Jiyana wî ya dîasporayê jî 
dema di 17 saliya xwe de koçî Îtalyayê dike dest pê dike. Yanî piraniya jîyana wî 
bi hatûçûyê ra derbas dibe.

Li gorî Naficy, sê cureyên rêwîtîyê hene (Naficy, 2001, r. 33). Yek, rêwîtîyên 
ber bi derve, anko rev e. Lêgerîna warekî nû û dîtina warekî nû ye. A duyem, 
rêwîtîya lêgerîn, bêwarî û windabûnê ye. A sêyem jî rêwîtîya ber bi hundir ve 
anko vegera malê ye. 

Di fîlmên Saleem da her sê cure jî hene. Carna tenê di fîlmekî da hemî bi hev 
ra jî hene. Di fîlmên Vodka-Lemon (2003), Passeurs de Rêves (Qaçaxçîyên Xewnê, 2000), 
Kilometre Zero (2005), Vive la mariée... et la libération du Kurdistan da (Bijî Bûk… Riz-
garîya Kurdistanê, 1998), Si Tu Meurs, Je Te Tue (Eger Tu Bimrî Ez ê Te Bikujim, 2011)ê 
da rêwîtîyên ber bi derve hene. Di fîlmê Dol (2007) da her sê cure hene. Di fîlmê Dar 
Elbise (Kirasê Teng, 2018) da Ako û Gulê dixwazin biçin Ewropayê. 

Meseleya Jinan
Hiner Saleem hema bêje di hemî fîlmên xwe da li ser meseleya jinan gelek 

rawestaye. Hem di navbera fîlmên xwe da û hem di nav fîlmekî bi xwe da nêrînen 
cuda destnîşan dike. An nêrîna jinên azad û serbixwe an jî nêrina jinên bindest 
û yên sembola namûsê hene. Her tim di vê meseleyê da nakokîyek xwe dide der. 
Bêguman, ferqa lênêrîna jinê ya di navbera welatê wî û welatê dîasporayê da karî-
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gerîyê li vê yekê dike. Fîlmê wî yê bi navê Dar Elbise (Kirasê Teng, 2018) bi temamî li 
ser jinan e. Di hevpeyvîneka xwe da sedema bikaranîna vê meseleyê weha dibêje: 
“Kî wê heqê dide min ku ez azadîya jinan ji dest wan derînim? Ez hez ji jinan 
dikim. Ez dixwazim wan bextewar û azad bibînim. Lêbelê di hin welatan da cahil-
bûn, azadîya jinan ji destê wan derdixe” (Milliyet, 2015). Herweha di sala 2014an 
da di hevpeyvîna rojnameya Radikalê da derheqê fîlmê xwe My Sweet Pepperlandê 
(2013) bi vî rengî daxuyanî dide: “Çimkî eşq an jî hezkirin ji bo her kesî pir girîng 
e. Herweha min xwest meseleya jinan an jî kuştinên namûsê bînim ziman. Çimkî 
di civakên misilman da, Kurdistan û Tirkîye jî daxilê vê yekê ne, di tevahîya Rojhi-
lata Navîn da meselaya jinan meseleyeka cidî ye. Jê ra meseleya jinan tê gotin, bes 
a rastî yên ku mesele mêr bi xwe ne” (Radikal, 2014). Di Popkurdê da jî bi vî rengî 
daxuyanî daye: “Miletê Kurd, ji sedî 50 jin in. Lê jin dûr xistine ji xebatên kulturî 
û siyasî ya ji bo azadîyê. Ji sedî 50 endamên civaka Kurdan mêr in û em bêjin ji 
sedî 30yê mêran oportunîst in, hez dikin Kurdistan azad bibe lê taqet nîn e mala 
xwe wêran bikin bo vê meseleyê (Popkurd, 2020). Wekî ku tê dîtin, ew bi zanebûnî 
girîngiyê dide vê mijarê û di her fîlmê xwe da li ser vê temayê rawestaye.

Sînor
Hiner Saleem, temaya sînor di hemû fîlmên xwe yên li Kurdistanê kêşane da 

bi kar anîye ku dema qal û behs dibe sînemaya kurdî ev tema dibe temaya sere-
ke. Kurd bi fermî ne xwedî dewlet in. Bes Kurd li ser 4 dewletan dijîn. Her çend 
bi fermî dewleteka wan tune be jî, kurd van çar parçeyan wekî welatê xwe qebûl 
dikin. Saleem di pirtûka xwe ya bi navê Tivinga Bavê Min da behsa tabloyeka 
Resam Samî dike: “Yek ji tabloyên wî, çiyayekî bi berf temsîl dikir ku çar kew li 
ser vî çîyayê rûniştine. Ew sembola welatê me bû ku di navbera çar welatan de 
hatibû perçekirin” (Saleem, 2005, r. 37). Di gotara xwe ya li ser fîlmê Dol (2007) 
da tesbîta Yılmaz Özdil, nêrîna Saleem di vê paralelê da bi kurtasî tîne ziman: 
“Di fîlmê Saleem, Dol da, Kurdistana Tirkîye, Îraq û Îranê weke mekanên fîlmî 
yên hevşêwe bi çîrokên cîyawaz li hev tên girêdan; bi gotineka din, bi terîtorîyalî-
zekirinê dibe xwedî hundirekî sosyopolîtîk û etnîk” (Özdil, 2017, r. 232). Çîroka 
fîlmê My Sweet Pepperlandê (2013) jî li gundekî bersînor ê bi navê Qamarianê 
diqewime. Her çiqas Kurdistan li ser mekanan nehatibe terîtorîzekirin jî ev yek 
di asta diskûrsê da pêk tê. Ezîz Axa di fîlmî da weha dibêje: “Van çiyayan her 
tim em parastine. Ne Tirk, ne Ereb û ne jî Faris ji vir derbas nebûne”. Li vir behsa 
çalakîyên dewletên ku kurd li ser dijîn, dike û nerasterast be jî li ser parçebûnê 
radiweste. Dîsa di cihekê da Govend dibêje “Kurdên Tirkîyeyê, Kurdên Îraqê 
hemû Kurd in”. Di fîlmên Kilometre-Zero (2005) û Passeurs de Réves (Qaçaxçîyên 
Xewnê, 2000) da sînor weke cihê derbasbûna Ewropayê hatîye bikaranîn. Ji ber 
ku welatê li pey xwe hiştine ne di rewşeka jiyînê da ye, ew rizgariyê li Ewropayê 
dibînin. Di sehneya ewil a fîlmê Qaçaxçîyên Xewnê da dema em dîmeneka têlên 
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sînor û wesayîteka leşkerî dibînin di heman demê da dengekî non-dîegetîk van 
tiştan dibêje: “Dema me demeka xerîb e. Tu wek demê, bêyî navber diherikî. 
Bireve. Dema tu bikaribî mozê ji qula derzîyê derxînî, tu dikarî jimartina pelên 
li ser darê rawestînî. Bireve kurdê biçûk. Qedera te qedereka xerîb e”. Bi vê yekê 
hatiye armanckirin ku wateya sînor ji bo Kurdan bê nîşandan. 

Mîzansen di Fîlmên Hiner Saleem da 
Wateya peyva mîzansenê “nîşandana sehneyê” ye ku orjînala vê peyvê Fransî 

ye û weha tê nivîsîn: mise en scène. Ev peyv berê tenê ji bo şanoyê dihat bikaranîn, 
paşê ji bo fîlman jî hat bikaranîn. Truffaut ji bo cîyawazîyên Auteurê termên mise 
en scène û metteur en scène bi kar anîn. Li gorî wî metteur en scène tenê girêdayî 
senaryoyê dimînin û afirînerîya xwe piştguh dikin. Li gorî wî derhênerên wekî 
Jean Renoir, Robert Bresson, Jean Cocteau, Max Ophüls û Abel Gance bi saya 
nivîsandina senaryoyên xwe di fîlmên xwe da afirînerîya xwe derdixin pêş, dibin 
auteur (Truffaut, 1954). James Monaco di kitêba xwe ya bi navê Fîlmek Çawa Tê 
Xwendin da weha dibêje; “Sê pirs hene ku divê sînemager bersiva wan bide: Dê çi 
bê kêşan? Dê çawa bê kêşan? Dê kêşan çawa bê pêşkêşkirin? Her du pirsên pêşîn 
dikevin di nav qada mîzansênê da û têkilîya pirsa dawî bi montajê ra heye” 
(Monaco, 2021, r. 204). Weke ku Bordwell û Thompson dibêjin dema em li ser 
mîzansenê rawestin em ê van alîyên jêrîn berçav bigrin: Dekor, ronahî, cilûberg 
(kostum) û tevgerên karakteran. Dema derhêner mîzansenê kontrol dike bûye-
ran ji bo kamerayê nîşan dide (Bordwell û Thompson, 2011, r.118).

Dema em li fîlmên Saleem dinêrin, em dibînin ka naverok/tema çawa ban-
dorê li formê dike. Li gorî Asuman Sunerê temaya esas a fîlmên biaksan rêwîtî 
ye, ev jî rê dide ku di fîlman da cih, mekân û cografya bibin hêmanên avakar 
ên qadan (Suner, 2015, r. 260). Herweha Naficy (2001, r. 153) dide der ku vegê-
rana fîlmên biaksan bi sê modelan teşe digire û ev jî movikên cuda yên zeman 
û mekanî dihewîne. Modela movika “dorvekirî” ya zeman û mekanî, bi giştî 
dema welatê lidûmayî an jî wargeh tê temsîlkirin derdikeve pêş. Di vê modelê 
da bi destnîşankirina siruştê û deverên dorfireh, hestên wek bêsînorî, bêdemî û 
bêdawîtîyê tên afirandin. 

Bi awayê mekanî modela dorvekirî, di mîzansenê da mekanên derve, qadên 
dorfireh, hawirdor, bikaranîna ronahîya siruştî û di nav çîrokê da karakterên 
livdar û yên digerin derdixîne pêş. Dema fîlm tê kêşan dorvekirîtî wiha tê afi-
randin: Bi kêşana plana dûr (di qadên dorvekirî da bitûnîya zemanî-mekanî ya 
karakteran tê çavnêrîkirin), bi çarçovekirina livdar û bi kêşanên dirêj. 

Temsîlîyeta zeman-mekanê “dorgirtî” bi giştî ji bo derbirîna jîyana sirgûnê, 
bi awayê mecbûrî mayîna li deverên dûr tê bikaranîn û hestên girtîbûn û sînor-
darkirinê derpêş dike.
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Di mîzansenê da taybetîyên mekanî yên modela dorgirtî wiha tên temsîlkirin: 
bikaranîna cihên dorgirtî û mekanên hundirîn ên wek hepisxane an jî qadên teng 
ên jîyanê; ronîkirina tarî ku hestên klostrofobî û sînordarîyê dide der; karakterên 
ku ji hêla mekan û bedenê ve tevger an jî qada wan a dîtinê hatine sînordarkirin. 

Modela dorvekirî girîngîyê dide daîmbûn û yekparebûna zeman û mekanî, 
lê belê modela dorgirtî veqetîn û jêbirînê derdixe pêş. Digel van qala “mekanekî 
sêyem” tê kirin. Di vê modelê da mekanên navber ên wekî herêmên devsînor, 
serdab, lengergeh, balafirgeh, otel, wesayîtên veguhastinê (erebe, otobus, trên) 
derdikevin pêş û ev yek jî hestên wek demkîbûn, întiqal, dinavraman û devsî-
norîyê dide peydakirin (Suner, 2015, r. 260). 

Fîlmên ku Saleem ew li Kurdistanê kêşane li modela dorvekirî û li modela 
întiqalê tên. Di modela întiqalê da wek mekan nemaze sedema bikaranîna we-
sayîtên veguhastinê, ji hêla welatên din ve dabeşbûna welatê kurdan e. Fîlmên 
ku li Ewropayê kêşane jî bêtir li ser modela dorgirtî diçe.

Şekil 2: Nimûyên ronahîya çêbuwar û siruştî ji fîlmê Si Tu Meurs,  
Je Te Tue (Eger Tu Bimrî Ez ê Te Bikujim, 2011) û Kilomètre Zéro (2005)
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Saleem di tevahîya fîlmên xwe da exleb bi wê planê kêşan kirîye ku kamera 
sabit e. Planên ku li Kurdistanê kêşane bi giştî li gorî pîvanga berfireh û navîn 
in (munasibî modela dorvekirî), planên ku li dîasporayê kêşane jî bêtir li gorî 
pîvanga navîn in (munasibî modela dorgirtî). Herwiha di wan fîlman de ku li 
cografyaya kurdan kêşane, bikaranîna ronahîya siruştî berbelav e. Di fîlmên xwe 
yên dîasporayê da jî ronahîya çêbuwar bêtir tercîh kirîye, sedem jî bikaranîna 
mekanên dorgirtî ye.

Şekil 3: Dîmenek ji fîlmê Vodka Lemon (2003) bi planeka berfireh

Şekil 4: Dîmenek ji fîlmê Passeurs de Réves (Qaçaxçîyên Xewnê, 2000) bi planeka berfireh

Divê di sînemayê de mekan tenê wekî cih û mekan neyê fikirîn. Ev mekan ji 
wan nîşaneyan pêk tên ku ramana giştî ya fîlmî vediguhêzin. Bi saya vê yekê rê 
dide tiştên ku derhêner dixwaze bibêje. Mekan ji bo Saleem babeteka pir girîng 
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e û ew nemaze bi hişmendî li ser vê rawestaye. Li gorî modela dorvekirî ya Na-
ficy, di hemû fîlmên xwe yên ku li Kurdistanê kêşaye da mekanên derve û vekirî 
tercîh kirine. Herweha Yilmaz Özdil (2017, r. 230) derbarê mekanên sînemaya 
Saleem da ev tesbît kirîye: 

Di tevahîya fîlmên xwe yên derbarê kurdan da taybetîyên hevpar ên mekanên 
sînemayî ev in ku derve/dîmen bi objeyên hundirîn ji nû ve hatîye sazkirin û 
bi vî awayî ev her du qad ketine di nav hev da. Ango bi rêya ji nû ve pêwendî-
darbûna tişta ‘xwezayî’ û ‘kedî’, qadeka/mekanekî çandî ya têkel tê îcadkirin. 
Bo nimûne, di fîlmê “Vodka-Lemon”ê da nivîna girêdayî erebeyê û pîyanoya 
di rê da jixweber dilive, dîsa di fîlmê Kilometre-Zeroyê da nîvîna li baxçeyê, di 
fîlmê Dol da kursîyên li quntarên çiya û geliyan belav bûne û zarokên ku li 
derve li quntara çiyê perwerdeyê dibînin dikarin wek mînak bên dayîn.

Şekil 5. Sazkirina dîmen bi objeyên hundirîn ra

Pêkhateyên Dengîn 
Piştî deng daxilî qada sînemayê bû, girîngîya dîyalogan zêdetir bû. Di fîlmên 

Hiner Saleem da dîyalog kêm in. Wek tê zanîn Hiner Saleem li gel derhênerîya 
xwe resam e jî. Di hevpeyvîneka da ji bo bêdengîya fîlmên xwe weha dibêje: “Ev 
taybetmendîya min e. Ez ji danaxaftina resman hez dikim. Bêdengî gelek caran 
ji peyvan zêdetir tiştan vedibêje. Ji xeynî fîlmên min ên ewil, di fîlmên min da 
tenê çend diyalog hene. Min di demeka nêz da kêşana fîlmekî Fransî qedand. 
Di tevahîya fîlmî da tenê çar-pênc hevok dihatin bihîstin” (Saleem, 2017, r. 243). 
Herweha ev yek ji wan sedeman e ku ew di fîlmên xwe yên li Kurdistanê hatine 
kêşan da girîngiyê dide dîmenên peyzajê. Yılmaz Özdil (2017, r. 238), di gotara 
xwe ya ji bo fîlmê Dol da dîsa di vê mijarê de babeteka munasîb tîne ziman: 
“Sînemaya wî ji ber ku xwe naspêre dîyalogan, anko bêtir li ser wêne, hereket 
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û muzîkê ava bûye, di zimanê sînemaya Hiner Saleem da lîstikvan û bireser 
di nav mekanê da bi awayekî gurtir tên holê. Ev jî ji bo bihêzkirina nasname-
ya siyasî û çandî ya dîmenê dibe alîkar, nemaze ew sehneyên ku tê da dekora 
xwezayî tên bikaranîn.” Bo nimûne di fîlmê “Kîlometer-Zero”yê da dema Ako û 
ajokar digihîjin Kurdistanê, pêşî kilameka dengbêjîyê (Feyzoyê Rizo) tê bihîstin, 
paşê bi planên pîvangên berfireh çîya tên nîşandan, herweha di sehneya ewil a 
Vodka-Lemonê (2003) da Feyzoyê Rizo kilamê distre û Egîdê Cimo bi bilûra xwe 
li pey diçe, paşê bi planeka berfireh goristan û çîya tên nîşandan. Kilam weha 
bi demekê berdewam dike. Di fîlmê Dolê da, dema Çeto ji Parîsê tê Kurdistanê, 
tabelaya ‘Hûn bi xêr hatin Kurdistanê’ û ala Kurdistanê tên nîşandan. Dûv re di 
otobusê da strana Homer Dîzeyî tê bihîstin û bi planên berfireh çîya tên nîşan-
dan. Bi vî awayî nasnameya sîyasî û çandî tê xurtkirin. Di fîlmê Passeurs de Réves 
(Qaçaxçîyên Xewnê, 2005) da maseyekî qelebalix di planeka berfireh da tê nîşan-
dan. Feyzoyê Rizo kilama bi navê Hekîmo distire. Paşê bi xijbûna kamerayê ra di 
plana nêzik da rûyên guhdaran yek bi yek tên nîşandan. Herkes bi baldarî guh 
dide kilamê. Li vir her çiqas peyzaj tune be jî, bi saya kilamê bîrek/nasnameyek 
hatîye avakirin. Di fîlmê Si Tu Meurs, Je Te Tueê (Eger Tu Bimrî Ez ê Te Bikujim, 
2011) da gava Avdal dimire, kilama Şerê Terxan wek nalînê tê bihîstin.

Şekil 6. Dengbêj Feyzoyê Rizo, Fîlmê Passeurs de Réves (Qaçaxçîyên Xewnê)

Hin Hêman di Fîlmên Hiner Saleem da
Cameo bi kurtî ew tişt e ku di hunerên dîtbarîyê yên wek lîstik, fîlm, lîstika 

vîdeoyê, televîzyonê da ji bo demekî kurt xuyabûna mirovekî navdar e. Di fîl-
mên sînemayê da Alfred Hitchock di rolên cameoyê da bûye pêşeng. Hiner Saleem 
hema bibêje di tevahîya fîlmên xwe da rolên biçûk ji bo xwe terxan kirine. Ji xwe 
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di hevpeyvîna wî ya kovara Popkurdê (2020) da behsa vê yekê dike: “Melayê Cizîrî, 
Ehmedê Xanî û herwiha Nalî jî çawa di şi’rên xwe de li cihekê îmzeya xwe lê dane, 
ez jî belkî li ser rêçika wan diçim. Herwiha kêfa min gelek ji Hitchock re tê.”

Şekil 7. Hin cameo ji fîlmên Hiner Saleem

Di sînemagerîya Hiner Saleem da taybetîyeka din a berbiçav di civat û nêven-
gên qelebalix da awirên senkronîze yên mirovan in. Em dikarin bibêjin di hemû 
fîlmên wî da ev tişt heye. 

Şekil 8. Hin awirên senkronîze
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Di sînemaya Hiner Saleem da hêmaneka berbiçav jî mîzah e. Di destpêka 
romana wî ya otobîyografîk a bi navê Tivinga Bavê Min da behsa mîzaha kalkê 
xwe dike. Em dikarin bêjin ku vê yekê tesîr li ser wî û fîlmên wî kirîye. Herweha 
di kitêbê da hin sehne hene ku di berdewamiya demên herî trajîk da dîmenên bi 
ken tên. Bo nimûne, di bûyereka kitêba da bombeyên napalmê dikevin çem. Bav 
diçe ku kurê xwe yê di avê da rizgar bike, bes kur bêyî alîkarî ji nav avê derdike-
ve. Paşê wek masîyekî mezin bav ji avê derdixin. Di vê navberê da hem dikenin 
hem jî digirîn. Sehneyên mîna yên di kitêba da, di fîlman de jî derbas dibin. Wek 
tê dîtin esas mesele û kêşeyên ku tên vegêran bi têra xwe girîng û cidî ne. Alîyekî 
wê yê pêkenokî jî heye ku heta dereceyekê mirov dikare bibêje ku li van mesele 
û kêşeyên cidî nayê; ev yek ne ku ji vegêranê, bes ji bûyerê bi xwe diqewime. Ew 
bi xwe jî di hevpeyvîneka xwe da behsa vê dike: “Li Rojhilata Navîn rewş ewqas 
neçar e ku ji bo berdewamîya heyatê û ji bo gavavêtineka paş piçek pêdivîya me 
bi mîzahê heye. Ku tu kurd bî mîzah esas e. Hekena tekane tişta ku tu bikî xwe-
kuştin e” (Nouvelobs, 2019).

Encam

Di vê xebatê da fîlmên ku Hiner Salem çîroka wan nivîsîye û derhênerîya wan 
kirîye, ji bo ku taybetîyên xweserî xwe derkevin pêş bi krîterên teorîya Auteurê bi 
awayekî hûrgilî hatine vekolan. Bi nûveyên vê vekolînê hatîye destnîşankirin ka 
derhêner, derhênerekî auteur e yan na.

Temayên fîlmên Saleem di sînemagerîya wî da bi awayekî hevgirtî ahengekê 
pêk tînin. Ji ber ku derhênerekî dîasporîk e, di sînemagerîya wî da temaya sereke 
rêwîtî ye. Hem di wan fîlman da ku li Ewropayê kêşane û hem jî di wan fîlman 
da ku li Kurdistanê kêşane ev yek bi awayekî eşkere xwe dide der. 

Hiner Saleem bi mezîyeta xwe ya teknîkî di fîlmên xwe da karîye ku zima-
nekî teşegirtî û terzeka karakterîstîk saz bike. Nemaze di wan fîlmên xwe da ku 
li cografyaya kurdan kêşane; li gorî modela dorvekirî ya Naficy, kêşana planên 
kameraya sabît û bi giştî kêşanên pîvanga berfireh û navîn tercîh kirine. Di wan 
fîlmên xwe da ku li Ewropayê kêşane; dîsa li gorî modela dorgirtî, kêşanên pî-
vanga berfireh kêm in û kêşanên pîvanga navîn zêdetir in.

Dema em li mekanên ku tercîh kirine dinêrin, di wan fîlman da ku li welatê 
bavûkalan kêşane, tercîhên mekanên derve pir berbiçav in. Tew tê xuyakirin ku 
rîtuelên ku aîdî mekanên hundirîn in (xwarin, rûniştin, razan) bi saya adapte-
kirina mekanê derve ya têkberan (kursî, mase, cihikên razanê) li derve hatine 
kirin û herwiha bikaranîna ronahîya siruştî berbelav e. Di wan fîlmên xwe da 
ku li Ewropayê hatine kêşan, bikaranîna mekanên hundirîn bêtir e û herwiha 
bikaranîna ronahîya çêbuwar xwe dide der.
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Li gorî hemû nûveyên ku me ji vê xebatê peyda kirine, ji hêla taybetîyên nave-
rokî û teşeyî yên sînemaya Hiner Saleem (ê ku bi cureyê dramê berhemên afirî-
ner derxistine holê) ve, em dibînin ku bi terzeka karakterîstîk derbirîna xwe ya 
takekesî pêk anîye. Axir, sînemaya wî bûye xwedî vegêraneka resen ku li çîroka 
jîyana wî ya takekesî qelibîye. Bi vî awayî mirov dikare bigihîje vê encamê ku 
Saleem, derhênerekî auteur e.
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Ali Kemal Çınar Sineması:  
Bir Durumun Peşinde 

Savaş Ergül

Ali Kemal Çınar’ın filmlerinin yorumuna Francis Bacon’un yönteminin 
temel bir kabulüyle başlayalım: Bacon, doğanın yorumlanması için bir çıkarma 
ve dışlama tablosunun ortaya konmasından söz ediyordu (Bacon, 1902: 159). 
Hakiki bir yorum, bir yoklar varlar tablosunu kullanmalı. Her ne kadar burada 
yorumlanan konu ve yöntem farklı olsa da Baconcu bu düsturu devralmakta pratik 
bir fayda var. Bu düstur, filmlere dışarıdan dayatılan bir kural olmayıp filmlerin 
bize sunduğu bir işlemden ileri gelecektir. Bu işlem aracılığıyla kimi sorunların ve 
temaların daha açık kılınacağı umulur. Çınar’ın dört filmine baktığımızda mevcut 
ve namevcut kimi şeyler konusunda ortaklaştıklarını görürüz. Hiç şüphesiz en 
fazla göze çarpan şey, yokluk, Türk öznesini temsil edecek veya sunacak herhangi 
bir ajanın ve simgenin mümkün mertebe dışarıda bırakılmış olmasıdır. Konuları 
şimdiyi ve yakın zamanı anlatan bu filmlerde bu yokluğun, bir unutma veya 
ihmal değil, bilinçli ve radikal bir tercih olduğunu düşünmek gerekiyor. Türk 
öznesinin yokluğuyla birlikte, çocukların (Çınar’ın önceki filmlerinde olmayan 
bazı yenilikleri içeren ve hala devam etmekte olan Dilop epizotlarını dışarıda 
bırakırsak), kırsal alanın, doğanın, hayvanların, siyasetin ve silahların içinde 
olmadığı bir tabloyu görürüz -bu yazıda, tabloyu ‘resim, perde, durum, albüm 
ve dünya’ kavramlarıyla ortak bir içeriği taşıyacak bir şekilde dönüşümlü olarak 
kullanıyorum. Kürt sinemasının -tanımlanmış ve belirlenmiş bir içerik anlamında 
değil, tartışmamız için rehber olan henüz genel ve soyut bu adın- mevcut 
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örneklerini düşündüğümüzde, bu önemli bir farka işaret eder. Kürt sinemasının 
veya Türk sinemasında Yılmaz Güney filmlerinde hâkim olan temaların, sınırlar, 
ölüm, şiddet ve coğrafyayı katetmenin devre dışı bırakılmasıdır. Elbette adını 
andığımız terimlerin hepsinin yoklukları aynı etkileri üretmezler; bazıları 
niceliksel bir etkide bazıları ise niteliksel ve varoluşsal bir etkide bulunurlar. 
Varolanlar kısmında da bir ortaklık listesi yapılabilir: bu filmlerle “özel adını” bir 
personaya dönüştüren Ali Kemal, bedenlerin ve varoluşların bölünme dizileri, 
yeni durumlar güçsüzlük, karar ve tercih fenomeni, yer olarak Diyarbakır, daha 
doğrusu çoğunlukla şehrin iç mekânları ve en önemlisi dil olarak Kürtçenin bu 
dünyanın kurucu unsuru olması. Şu haliyle soyut ve ilişkisiz iki sütun gibi duran 
bu var yok listesi, belirli adların ve sorunların boy göstermesiyle varoluşsal bir 
dünyanın oluşumunu sağlayacaktır. Bu bakımdan Çınar’ın filmleri kimi felsefi 
sorunlar ve temalar için zengin bir repertuvar sunduğunu düşünüyorum. Ama 
ilkin, Çınar sinemasının kurucu işlemini görmemiz gerekiyor çünkü bu diğer 
meseleler ancak bu işlemden sonra sahneye çıkıyorlar.

İndirgeme ve Dışlama

Varlar yoklar bahsinde değindiğimiz gibi, Çınar’ın filmlerini bütünüyle 
ayırt eden ve perdeyi yeni bir durum için hazırlayan işlem, yöntem olarak 
dışlamanın (exclusion) ve indirgemenin (reduction) kullanılmasıdır. Hem Türk 
sinemasında hem de Kürt sinemasında, Kürtlere dair filmlerde, sahnede boy 
gösteren tipik özneler vardır: öğretmen, asker, polis veya hukukun ajanlarından 
birini sayabiliriz. Yasanın ajanları, yeni devletin kurucu yasasının dışladığı 
birileriyle -kaçakçı, eşkıya veya asilerle- ya da henüz yasanın lafzına -kutsal 
müjdesine- varamayan erişemeyen birileriyle -öncellikle çocuklar, sonra kadınlar 
ve köylülerle- karşılaşmak için oradalar. Adlar dökümünden de anlaşılabileceği 
gibi, bu ‘karşılaşmalarda’ özneler asimetriktir: bir taraftan şu veya bu şekilde 
devleti temsil eden Türk özneler, öbür yanda ise yasanın dışında, altında veya 
uzağında olan Kürt özneler. Karşılaşma orada da çoktan Türk perspektifi 
tarafından mülk edinmiştir. Bu türden bir karşılaşmada, Türk sinemasının çoğu 
filminin devletle birlikte kurduğu sahnede, hükümran tarafın dağıttığı eşitlikçi 
olmayan bir yer dağılımını ve nihayetinde bir şiddetin ortaya çıktığını görürüz. 
Nicelik olarak daha az olan Kürt sinemasındaki örneklere baktığımızda da 
yine bu asimetrik karşılaşma düzenini görürüz. Elbette referansların bağlamı 
ve üretilen anlam değişmiş; öğretmen ve köylü gösterenleri Türk sinemasında 
olduğundan farklı gösterilenlere bağlanır. Taraflardan biri şu veya bu şekilde 
sömürge cephesindeyken, diğer tarafta ise, şu veya bu şekilde bir konum tutan 
direniş cephesindeki aktörleri görürüz. Her halükârda, zeminin kurucu hareketi 
şiddet kaçınılmaz bir şekilde perdede patlar. 
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Çınar’ın filmlerinde bu karşılaşmaların hiçbiri bulunmaz. Dışlamanın ve 
perdeye yansıyan önceki imgelerin silinmesinin radikal tavrı hep korunur. Peki 
ama bu ajanlardan biriyle değil de başka bir özneyle başka türlü bir karşılaşma 
düşünülemez mi/ydi? Belki ama bu hükümran öznelerin içeri sızmasıyla 
-kurulmak istenen ve imgelenen bir boşluk noktası olarak içerinin kendisi- empati/
sempati/üstünlük/aşağılık duygularının, prototiplere uyma/uymamanın veya 
tanıma/tanınma ilişkisinin ortaya çıkardığı belalarla uğraşmak zorunda bırakırdı 
yönetmeni.1 Dahası, nasıl tanımlarsak tanımlayalım, şu veya bu şekilde eğer Kürtler 
için bir ‘içerisi’ varsa, hâkim Türk öznenin neredeyse bir dışarıyı imkânsız kılacak 
derecede o içeriyi işgal etmiş olduğunu biliyoruz. Burada kurulması murat edilen 
saf bir içeriden değil, Kürtlerin kendine ait gösterenlerle ve kimi kurucu kodlarla 
var olabileceği bir içeriden söz ediliyor. Bu nedenle, herhangi bir Kürt filminde, 
sömürgenin bedenini temsil eden bir öznenin olmaması, siyasetin yokluğu, içeriden 
veya dışarıdan kapanmış sınırların yokluğu üzerimizde tuhaf bir etki yaratır. Ya 
da acaba gerçekliğin üstünü perdelemeye çalışan bir filmle mi karşı karşıyayız 
sorusunu zihinlerde uyandırır. Geçerken söylemek gerekir: Çınar’ın filmlerinde 
hayal edilmiş bir dünya ve şimdi karşısındayız ama tam da Kürt sineması için 
hayal edilmiş bir dünya/durum/albüm. Paradoksal bir şekilde, gerçekçi olmayan 
bu dünya, gerçekçi olan pek çok filmin sunduğundan daha uygun bir içerisi sunar. 
Althusser’in felsefeye özgü dediği anlamda uygun bir uygun. 

Bir yanıyla bu öznelerin karşılaşmasında sinemaya veya başka bir alana 
özgü bir fikri kurabilecek bir karşılaşma ölçüsü belki bulunamamıştır. Belirli 
bir alanda yan yana ve iç içe dururlar ama aslında fiziksel yer bölüşümünden 
öte herhangi bir ortak ölçünün getirebileceği simgesel ve imgesel bir paylaşım 
yeri bulunmaz. Gerçek bir ilişki değil, egemenliğin zor ve rıza araçlarıyla 
üretilmiş ve hiyerarşik sınıflandırmalara bölünmüş ilişki olmayan bir ilişkiden 
söz edebiliriz. O yüzden, Çınar, dışlama ve indirgeme işlemlerine başvurarak, 
kendi koyduğu kuraları izler. Başka bir seçenek de şu olabilirdi: yönetmen 
Türk öznesini dâhil edebilir ama bu ilişkiyi bir mesafe içine düşünebilir; daha 
doğrusu bu mesafenin kendisini bir sorun kılabilirdi. Ama bu mesafenin 
bile sorunlu olduğunu veya uygun olmadığını düşündüğünden olsa gerek, 
bir karşılaşma ilişkisini mümkün kılan mesafeyi de ortadan kaldırarak ilişki 
olmayan ilişki olarak ele alır. Türk öznesini içeri almak için asgari düzeyde 
bir ortak logosun/konuşmanın olması gerekir. Bilindiği üzere, karşılaşma ve 
karşılaşma sahnesinin kurucu filozofu Platon, bir diyalogu logosa uygun 
olmayan bir şekilde kesintiye uğratabilecek bir kişiyi diyalogdan meneder ya da 

1 Mesela	bir	Türk	öznesinin	dahil	olduğu	bir	durumdaki	Türkçe	diyalog	ve	onun	dahil	olmadığı	
bir	diyalog	sırf	aksanların	ve	telaffuzların	etkisinden	dolayı	farklı	etkiler	üretir.	Vurgu	telaffuz	
ve	aksanın	secimi,	imgelerin	ve	sözlerin	kimin	için	üretildiğini	de	gösterir.
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diyaloğun hazırlık aşamasında onu bu diyalektik diyaloga dâhil olacak şekilde 
hazırlardı. Çınar doğrudan ilk seçeneği uygular. Bir olumsuzlamayla başlayan 
bu dışlama olumlu bir sonucun varır: Kürt sineması içinde kimi yeniliklerin 
kurulmasına imkân veren bir olumlama. 

Tam da bu radikal indirgeme ve dışlama sayesinde, Çınar’ın yeni türler 
deneyebildiğini, bu yeni türlerde neredeyse Beckettvari bir mizahı yaratabildiğini 
düşünüyorum. Öyle ki, sadece Türk adını temsil eden özneler değil, mümkün 
mertebe onu temsil eden simgeler ve yapılar da adeta sırra kadem basar. Dâhil 
edilen ve edilemeyen öznelerin, nesnelerin ve simgelerin, onların görünmelerinin 
ve görünmemelerinin yarattığı bir dünya ve o dünyanın değer ve anlam düzeni. 
Bu dışlama ve indirgeme yöntemi sayesinde ortaya çıkan tablonun/dünyanın 
kurucu transendentali Kürtçe olur. Dikkat edilirse, Çınar’ın ilk filmi Kurte 
Fîlm’in (2013) ilk sahneleri Türkçeyle başlar ve Türkçe neredeyse Kürtçeden 
daha fazla duyulur. Doktorla görüşmede sahnesinde ve görüşmeden sonra 
Ali Kemal eve geldiğinde ailenin birlikte televizyon seyrettiği sahnede sadece 
Türkçeyi duyarız. İkinci sahnede Türkçenin kaynağı televizyondur. Sonraki 
sahnede, filmin adını -Kurte Fîlm- ve odasına çekilen Ali Kemal’in bilgisayarda 
bir şeyler yazdığını görürüz: Kürtçe bir film senaryosu. Ailenin diğer üyeleri 
birlikte televizyon izlerken, adeta televizyon tarafından massedilirlerken Ali 
Kemal’ın ayrı durması dikkat çekicidir. Onun bakışı televizyon ve ailesi arasında 
bölünür.2 Bölünen bakışın, ayrı durmanın ve odayı terk etmenin nedeni, bir 
sonraki sahneyle birlikte ele aldığımızda bizim için daha açık olacaktır. Bir 
arkadaşı, Ali Kemal’in yazmasını ve çekmesini istediği bir kısa film hikâyesi 
anlatır -elbette Türkçe. Oysa bir önceki sahnede görünen Kürtçe senaryo, bize 
onun Türkçe dışında bir dünyanın içinde yaşadığını gösterir. Ancak Türkçenin 
çıkarılması, Türk öznelerinin sahneden dışlanması kadar kolay gerçekleşmez. 
Çınar’ın kamerası, bir kararla Türk özneleri kapı dışarı edebilirken, bedensiz 
veya bir bedenin can verdiği Türkçe sesleri ister istemez kaydeder: Alice 
Harikalar Diyarında, kendisi kaybolan ama sırıtışı geride kalan Cheshire kedisi 
gibi. Demek ki, öznenin dışlanması ile dilin ve kimi simgelerin dışlanması için 
ayrı düzenlemelere ihtiyaç bulunur. Çünkü hükümran özne ve sömürgecilik bir 
yüze sahip olmadan da etkin olabilir veya içeriye müdahil olabilir (Jameson, 
1986: 82). Yine Husserl’in sonu gelmeyen fenomenolojik girişimlerinden 
bildiğimiz üzere, indirgeme ve dışlama mutlak bir şekilde uygulanamaz, daima 

2	 Bu	sahneleri	ve	genel	olarak	Ali	Kemal	Çınar’ın	sinemasını,	yabancılaşma,	üretim	koşulları	
ve	süreçlerini	de	göz	önünde	bulundurarak	Brecht	aracılığıyla	yorumlayan	Lalu	Esra	Özban	
ve	Çiğdem	Erol’un	yazısına	bakınız.	(PDF)	BRECHTYEN	VE	KİŞİSEL	BİR	SİNEMA:	ALİ	
KEMAL	ÇINAR	SİNEMASININ	ALİ	KEMALLERİ	|	lalu	esra	ozban	and	cigdem	erdol	-	
Academia.edu

https://www.academia.edu/37161732/BRECHTYEN_VE_K%C4%B0%C5%9E%C4%B0SEL_B%C4%B0R_S%C4%B0NEMA_AL%C4%B0_KEMAL_%C3%87INAR_S%C4%B0NEMASININ_AL%C4%B0_KEMALLER%C4%B0
https://www.academia.edu/37161732/BRECHTYEN_VE_K%C4%B0%C5%9E%C4%B0SEL_B%C4%B0R_S%C4%B0NEMA_AL%C4%B0_KEMAL_%C3%87INAR_S%C4%B0NEMASININ_AL%C4%B0_KEMALLER%C4%B0
https://www.academia.edu/37161732/BRECHTYEN_VE_K%C4%B0%C5%9E%C4%B0SEL_B%C4%B0R_S%C4%B0NEMA_AL%C4%B0_KEMAL_%C3%87INAR_S%C4%B0NEMASININ_AL%C4%B0_KEMALLER%C4%B0
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çözülemeyen bir artık kalır. Failler, simgeler ve nesneler bakımından işleyen 
eksiltme biçimi, öznenin etkileri bakımından fire verir. Duyulan ve seyredilen 
televizyonun sesi, Türkçe konuşan birileri ve bunun son derece doğal olarak 
işlemesinde olduğu gibi. Tıpkı bu yazının içeride ikame bir ses olarak Türkçeyi 
sunması gibi. Bu ikame seslerden biri olan televizyonla bir diyaloga girmeniz 
zaten mümkün değil, en az devlet kadar buyurgan olan televizyon iletişiminde 
tek yönlü ve düşünce için dikte edicidir: o konuşur siz dinlersiniz. Hobbes, ister 
bir kişi ister bir meclis olsun, egemenin dudaklar olduğunu ve uyrukların da 
kulak olduğunu söylemişti (Hobbes, 1998: 141). Kulaksız bir ağız olarak Türkçe 
televizyon, Kürt toplumunun metonimisi olan Ali Kemal’in evinde, egemenin 
yokluğunda onun mevcudiyetini simgeler. Buyurmayı ve asimilasyonu aynı 
anda yerine getiren televizyona karşı, özgürleşmeyi ve başka türden bir ihtimali 
temsil eden sinemanın kendisi konur: Ali Kemal her filmde bir film izler ve 
bunlar hep yabancı sinemadan dublajsız örneklerdir. Sanki sinema Türkçeden 
kaçmanın bir yolu olarak da televizyonun karşısına konmuştur. Bütünüyle 
Kürtçe konuşulan Veşartî (2015) ve Gênco’ya (2017) varmak için geçilmesi 
gereken zorlu geçit, Kurte Fîlm’le (2013) kayıta altına alınmıştır -silinmenin 
kaydı ve kaydın silinmesinin ikili hareketi. Çınar’da sinema hep ikili bir hareket 
içinde ilerler. Di Navberệ de (2018) filminde yeniden Türkçeye dönüldüğünde 
ise, aslında geride bırakılan bir şeyi ve birisini almak için dönülür. Ama artık 
dönülen yerin kendisi aynı olmadığı gibi dönen kişi de değişmiştir. Bu dönüşün 
nedenini şimdilik erteleyebiliriz. 

Çoğul Durumlar ve Dünyalar 

Bu yöntemsel işlem sayesinde, mümkün mertebe boşaltılan bir alanda, riskli 
ama bir o kadar yeni bir imkânın kendisini gösterdiğini söyledik. Kürtçede 
farklı durumları düşünmemize izin veren, Wittgeinstein’ın ikinci dönemini 
andıran çoğul durumların/dünyaların/dil oyunlarının tecrübe edilmesi. Çınar 
sinemasının en önemli özelliği, Kürtçe varoluş halini çoklu koşullar bakımından 
düşünmede gösterdiği ısrardır. Bir denize akmayan ve farklı ırmaklarla buluşan 
bu çoğul sular yine de ortak bir yeri imlemekten geri durmazlar: Kürt sineması 
için çoğul bir kamunun oluşma denemeleri. Kesinlik kazanan bir tanım veya 
içerik anlamında değil, soyut ve genel bir kavram anlamında da değil, bir alanın 
inşa etme girişimi olarak bu denemeler, her yeni filmiyle birlikte alanın sınırını 
biraz daha genişletirler. Bir kamuyu kamu kılabilecek şey, farklı ve çoğul bir 
karşılaşma imkânını sunabilmesidir. Bu denemede, paradoks ve olumlamanın 
bir arada bulunması da bir o kadar dikkate değer: Türk öznesinin radikal bir 
şekilde dışlanması ve indirgenmesi, çoğulluğu ve çokluğu kapı dışarı eden 
olumsuz bir hamle değil aksine, gasp edici büyük özne olarak diğer sesleri 
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ve imgeleri bastırdığından veya çarpıttığından, geçici bile olsa, onun yokluğu 
gerçek anlamda muhafazasız durumların oluşması için kaçınılmaz bir 
olumlamadır. Başka türden bir albüm kuran, Kürt sinemasının albümüne yeni 
imgeler ekleyerek oluşturulan bu yeni durumları, dünyaları, Wittgeinstein’in 
dili çözümlemek için kullandığı dil oyunları benzetmesiyle düşünebiliriz. 

Dil oyunları, mutlak bir öz yerine yakın ve uzak benzerlikler aracılığıyla 
ortaya çıkan bir birliği gösterir bize. Wittgeinstein’den uyarlayarak söylersek, Ali 
Kemal adının aynılığında, farklı türler ve temalarda kimi hususlar tekrar tekrar 
yoklanır ve her bir durum başka bir dil oyunu içinde resmedilir. Belki bir ulus 
devlete sahip olan sinema kamusu için pek sözü edilemeyecek bir husus burada 
ikili bir işlevi aynı anda yerine getirir: filmin kuruluşuyla sinemasal bir alanın 
kuruluşunun örtüşmesi. Kürt sinemasında daha önce denenmiş bir durumun 
filmini yapmaya çalışmak, sadece o durumu verebilecek imgeleri bulmaktan 
öte aynı zamanda o durumun uygun dil oyunlarını ve kuralını bulmayı de şart 
koyar. Bu yüzden Çınar’ın filmlerinde bolca söz vardır. Bu husus, Kürtçe’de 
bu dil oyununun olup olmamasıyla veya potansiyel olarak olup olmamasıyla 
ilgili değildir, sorun potansiyel ve aktüel olanın birlikte perdede gerçekleştirilip 
gerçekleştirilemeyeceğidir. Kimi teknik kusur ve imkânsızlarla belirlenen bu 
filmlerde Kürt sinemasının en güçlü örneklerinden biri olan bir tablolar serisi 
karsımıza çıkar. “Yani bu kitap aslında sadece bir albüm” (Witggenstein, 1999: iii). 
Di Navberệ de filmi bir kitap gibi üç alt başlığın olduğu bölümlerden oluşuyordu. 
Dahası, epizotlardan oluşan Dilop filmiyle birlikte, Wittgeinstein’in albüm 
benzetmesini, dışarıdan dayatılan bir yorumdan veya metafordan öte bizzat bu 
filmin ürettiği betimleyici bir ad olarak düşünmek gerekir. Wittgeinstein kendi 
albümünün kurucu kavramına “aile benzerliği” adını veriyordu. Mutlak, kesin 
ve ideal bir ad yerine, uzak ve yakın, düz ve diyagonal bağlantılardan oluşan 
bir çerçeveleme denemesi. Yönetmenin aile üyelerinden birilerinin her filmde 
oynaması da bu kavramsal rastlantıya dair hoş bir tesadüf olarak not edelim. 

Elbette Kürtçenin sinemada kullanılması ve bir filmin birincil dili olması 
yeni değil. Farklı olan, Kürt sinemasında denenmemiş veya az denenmiş 
bir tür ve durum içinde Kürtçenin sınanması. Hemen hemen her filmin kimi 
yenilikler sunduğunu söyleyebiliriz. Bu sınamada, kimi zaman görüntüye eşlik 
etmesinin ötesine geçen, uzun ve didaktik konuşmalar kullanılır. Belki de bu 
cümle rejimlerinin alışkın olmadığı bir dünyaya uyum sağlaması için zorunlu 
bir geçiş. Sadece bir yolu adımlamak değil, adımlanan yolun taşlarını, sözlerden 
oluşan taşları da döşemek gerekir. Meselenin bir diğer yönü ise, baskı altında 
olan ve statüsü alınmış bir dilin ve elbette halkın temel refleksi örtük veya açık 
tepki vermesidir -buna dilin conatusu da diyebiliriz. Ama bu conatus, hayatta 
varolmanın asgari şartını yerini getirir, haliyle farklı durumlarda nasıl çalıştığını, 
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zenginliğini, esnekliğini ve potansiyelini gösteremez veya o olanağa erişilme 
yolu ona kapatılır. Asgari hayatta kalma çabasına dahi tahammül edemeyen 
hükümran sömürgeci şiddete karşı, sadece maruz kalan halk değil aynı zamanda 
sanatçı da kendini ifade edebildiği her türlü araçla -bizim tartışmamızda sinema- 
bu asgari konumunu savunmak zorunda kalır. İşte bu yok edici ve asgari 
olana indirgeme şiddetine karşı, gerçeklikten uzak olsa da onu ters çeviren bir 
indirgeme ve dışlamada bulunmak gerekiyordu. Çünkü sadece hâkim özne değil 
sömürülen ve işgal edilen öznenin de kendini bulduğu ve bulmak istediği pek 
çok dünya var. Wittgenstein’ın ileri sürdüğü gibi, tek bir dünya/durum yok, her 
dil oyunu yeni bir dünya yaratır ve o dünyaya mahsus, o dünyayı yorumlamaya 
elverebilecek kural veya kuralları üretir. Bu nedenle, bir dil imgelemek bir 
yaşam biçimi (Lebensform) imgelemek anlamına gelir (Wittginstein, 1999: 8). 
Çınar’ın şimdiye kadar ürettiği filmleri de Kürt sineması ve onun mevcut ve 
muhtemel/müstakbel özneleri için bir albüme sığdırılmış yaşam biçimleri olarak 
düşünmek gerekiyor. Tek bir bağlantıya, nedene veya anlatım türüne yaslanan 
ve katılaşmış bir dünya yerine, Kürt sinemasında bağlantılar, diziler ve ilişkiler 
çokluğu aracılığıyla durumları kurmaya ve imgelemeye çalışmak. Filmlerine 
bakıldığında, Çınar’ın kamerası sanki şöyle hareket ediyor: Kürt sinemasında 
bir durum veya o durumun başka bir veçhesini gösterebilecek bir yön olarak ele 
alınmamış ne/ler var ve bu olmayanların olabileceği bir durumu/dünyayı ben 
nasıl düşünebilirim ve onlarla nasıl bir oyun veya problem kurabilirim? Elimizde 
şöyle bir fikir veya şu kural varsa nasıl bir oyun hayal edebiliriz? Şimdilik ne 
ölçüde başarılı olduğunu veya nelerin üstesinden gelip nelerde tökezlediği 
sorusunu askıya alırsak, bütün denemelerine neredeyse bir ilk sıfatının eşlik 
ettiğini görürüz. Kurte Fîlm’de bir yönetmen adayının buhranı; Veşartî’de bir genç 
adamın cinsiyet değişimindeki kriz; Gênco’da bir süper adamın tereddüdü ve Di 
Navberê de filminde, içinde olduğu dünyaya da olmadığı dünyaya da ait olmayan 
genç bir tamircinin arada kalmışlığı -bunların hepsi Kürtçe dilinde sözcelenecek 
söz edimlerini bir imgeler serisi ile birlikte üretir. Albümde Ali Kemal’e daima 
eklenecek bir başka Ali Kemal imgelenebilir. Her biri kendi durumları içinde bir 
anlama ve kullanıma sahipler, kaybı ve fazlalığı göze alarak onları birbirlerine 
tercüme edebiliriz ama her seferinde başka bağlamlara hitap ettiklerini hatırda 
tutmak gerekir. Tekrarlanan ögeler, aynı adlar/oyuncular ve benzer mekânlar 
bir aynılığı üretmezler. Deleuze’ü onaylayan Agamben, tekrarın gücü, olanın 
imkânı olarak bir yeniliğin açığa çıkışı olduğunu söyler. Tekrar varolanın imkânını 
yeniden düzenler: bir şeyi tekrarlamak onu yeni kılmaktır (Agamben, 2008: 315). 

Çınar, tıpkı bir oyunun keşfedilmesinde olduğu gibi hareket ediyor: mevcut 
bir kuralla değil, arayıp bulduğu bir kuralla bir oyunu ve durumu kuruyor. Kürt 
sinemasında farklı türlerin denenmesi, farklı durumların sahneye yansıtılması, 
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mümkün olan ve olmayanın potansiyellerinin açığa çıkışıdır çünkü hiç gün 
yüzü bulmamış potansiyeller de bulunur. Sanatın veya özel olarak sinemanın 
arayışı ve ilerleyişini belirli kavramlar ve sorunlar ekseninde almak, arayışın 
ve düşüncenin kendisinin kristalize olmasına neden olur. Bu darlaştırma bir 
ihtiyacın belki de acil bir ihtiyacın dayatmasıdır. Bu sefer Wittgeinstein’dan 
farklı olarak, eksiltme anında sürtünmenin olmadığı kaygan ve düz bir yüzey 
üzerinde hareket etmek gerekebilir. Bu bakımdan kusurları barındırsa da 
yeni imgeler ve cümle rejimlerinin kullanıldığı filmleri yaratmak acil ihtiyacın 
kendisinden bile daha elzemdir. Bunlar düz yüzeyi delerek veya aşındırarak 
yürüme imkânını sağlarlar. Kürt sinemasında perdenin düz yüzeyine yansıtılan 
her yeni deneme, o yüzeyde tutunmayı ve yürümeyi kolaylaştıran bir çentiktir. 
Bir kültür için tek yanlı beslenmekten daha kötüsü olamaz. Kürt sinemasında 
kameranın bakışını ihmal edilmiş veya henüz görülmemiş olana çevirmek, nasıl 
adlandırdığını bilemeyeceğimiz bir durumun, duygunun, jestin ve yoğunluğun 
ifadesini görmek. Kurte Fîlm’deki “İç sıkıntısını nasıl dile getirebiliriz?” sorusunu 
şu soruya evirtebiliriz: acaba bu jesti, bu görüntüyü ve bu sinemasal sekansı dile 
getirebileceğim bir kelime var mı? Çınar’ın sineması kendi üretim koşullarının 
zorluğu ve sanatın işlevini birbirine teyellemesi bakımından Kürt sinemasında bir 
yeniliği ifade ediyor. Tam da bu teyellemede bölünme sorunları da baş gösterir.

Bölünen Varoluşlar 

Felsefi bir kabul: eğer teolojik bir varsayımdan ve çerçeveden hareket 
etmiyorsak gerçek anlamda bir başlangıç veya ilk başlangıç diye bir şey 
olmadığını söyleyerek başlayalım. İster baştan başlandığını veya Hegelci bir 
jestle daima sondan başladığını ya da Deleuze’ün itirazında olduğu gibi daima 
ortadan başladığımızı varsayalım, her halükârda başlangıç çoktan başlayan bir 
hareketin ve kaynağın çoğul adlarıdır. Birden daima fazla ama en azından iki 
defa başlanır ve bu başlangıç ara ara tekrar edilir. Başlangıç, ilk bölünme ve tekrar 
hareketinin ortaya konmasıdır. Çınar’ın ilk filmi olan Kurte Fîlm’e baktığımızda, 
bu başlangıç olmayan başlangıcın, Hegel’de olduğu gibi sondan başladığını 
söyleyebiliriz. Film bir süredir Ali Kemal’i rahatsız eden ve artık bu sıkıntıyı 
dışarı vuran bir hastalık sahnesiyle başlar. Her ne kadar, Çınar filme bu sahneyle 
başlamasının yönetmenin bir tür yarı tanrısal egosunu kırmak için kullandığını 
söylese de bu filmde basur, yönetmenin çabalarının bir tür metaforu olarak 
ortaya çıkar. Film çekmeye ve yönetmen olmaya çalışan bir sürecin belirsiz 
ifadesidir. Bu nedenle, ‘kanamaya eğilimli dışarıya uç, meme vermiş’ basur ile 
bu film, saat kadranında olmazsa bile zaman bakımından örtüşürler. Öyle ki 
basurun muayene edilmesiyle filmin seyirciye sunulmasını eş tutabiliriz. Film, 
doğum sancılarını ve doğumu anlatır: her doğumda, bedenin bölündüğünü ve 
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doğanın bir leke ile doğduğunu biliyoruz. Başka türlü söylersek, Çınar ne uzun 
ne de kısa metraj olmayan filminin nasıl karşılanacağına dair bir endişe taşır.

Bir ucube ve ayıp olarak sunulurlar. İşsiz, evlenmemiş ve geleceğinin nasıl 
olacağı bilinemeyen Ali Kemal, evin içinde bir ayıp ve fazlalık olarak dolaşan 
Ali Kemal, şimdi aynı anda iki ayıbı daha taşımaya başlayacaktır: filmin 
karakterinin bedeninde peyda olan basur ve yönetmenin adına eklenen Kurte 
Fîlm. Uzun bir sürenin sonunda hala elde edilmiş bir başarıdan söz edilemez. 
Üstüne üstlük başarısızlığın apaçık sonuçları olan sinema ve basur ameliyatı için 
para bulunması gerekir. Kurte Fîlm, yönetmenin dışarıya uç vermiş basurudur: 
Baba zaten sıklıkla çabanın kendisi ile göt arasındaki benzerliğe dair Kürtçe 
literal ve mecazi ifadeler kullanır. Bu ilk iki sahne, aslında bize Çınar’ın filmlerini 
yorumlamak için temel bir hat sunar: bölünen bedenler ve varoluşlar. Bütün 
filmlerinde bu bölünme temaları şaşmaz bir şekilde tekrarlanır. Sebahattin Şen, 
Çınar’ın sinemasını sömürge bağlamında ortaya çıkan bölünmüş dünyaların, 
bedenlerin, varoluşların ve öznelliklerinin vurucu ve dakik bir yorumunu minör 
edebiyat tartışmasıyla birlikte ele alır.3 Bu yazıda bahsedilen ortak noktaları, 
bilhassa bölünmüşlük bahsinde, mümkün mertebe tekrar etmemeye çalışacağız.

Kurte Fîlm diğer filmlerine nazaran Ben merkezlidir. Kendisi ve herkes 
arasına bir ayrım çizgisi çekmiş gibidir. Muhtemelen senaryosunu nasıl 
yazacağını düşünüp odasını adımladığı bir gecede pencerenin yansımasında 
şehir ve Ali Kemal görünür. Ama bu görüntü onların birliğini değil aksine 
ayrılığını gösterir. Kürtçe senaryo yazmak istediği halde arkadaşının Türkçe 
senaryosunu da yazmak durumunda kalacaktır. Parasal imkân ve sanata 
bakışları bakımından arkadaşıyla aralarında bir fark belirirken, Ali Kemal 
iki dil arasında da bölünür. Annesinin ‘herkes orada’ neden sen de İstanbul’a 
gitmiyorsun sorusu ve serzenişi aslında, televizyon ve sinema, merkez ile taşra 
arasındaki ayrılığı gösterir. Çünkü annenin kastettiği dünya televizyonun, 
paranın ve görünürlüğün dünyasıdır. Öğretmen arkadaşlarından biri, Ahmet, 
‘sen mi biz mi iyi yaptık bilmiyorum’ derken, belki de farkında olmadan, bir 
cümlede ikili bir bölünmeyi açığa vurur: tek başına bir sen olarak duran ve 
öğretmenliği bilinçli olarak istemeyen Ali Kemal ile öğretmenliği seçen ve bir 
topluluk oluşturan diğerleri. Kürtçe ve Türkçe arasında bölünen arkadaşlar ve 
aile: bir bütün olarak toplum. Dahası uğraştığı kısa filmlerin de bir eğretiliği 
var: ne sinemada ne de televizyonda gösterilen bu filmler ancak festivallerde 
görülebilir. Yönetmen ve oyuncu olarak hem filmin içinde hem dışındadır; 
Ali Kemal, filmin kurduğu dünyanın bir üyesi bu dünyanın kurucularından 

3	 Sebahattin	Şen,	Ali	Kemal	Çınar’ın	minör	sineması,	29	Mart	2019,	Ali	Kemal	Çınar’ın	minör	
sineması	–	Sebahattin	Şen	-	Gazete	Karınca	(gazetekarinca.com)

https://gazetekarinca.com/ali-kemal-cinarin-minor-sinemasi-sebahattin-sen/
https://gazetekarinca.com/ali-kemal-cinarin-minor-sinemasi-sebahattin-sen/
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biridir ama aynı zamanda dışarıdan seyreden biridir. İçerisi ve dışarısı arasında 
bölünmüş bir Özne olarak durur. 

Veşartî’de ise ses ve görüntü birbirinden ayrılmıştır. Yadırgatıcı olan bu 
teknik, sesin konuşan bedenden koparılması, esasında Kürtçe için bir anlatı 
avantajına dönüştürülür. Ama bu filmdeki esas bölünme, kimi insanların iki 
cinsiyet arasında bölünmesidir. Bir aile yazgısı olarak diyeli, kimi insanlar 
otuz yaşına geldiklerinde bir cinsiyet değişikliğine maruz kalırlar. Filmde iki 
anlatı var; biri bu zorunlu değişime maruz kalacak olan Ali Kemal ve tiyatrocu 
sevgilisi Berfin’in, diğeri ise filmin anlatısı içinde anlatılan Mem û Zîn’in 
hikâyesidir. Ali Kemal anlatının içinde bu cinsiyet dönüşümünü beklerken, 
Berfin uyarladıkları oyunda benzer bir deneyimin provalarını yapar. Ehmedê 
Xanî’nin Mem û Zîn adlı eserini sahnelemekteler. Bilindiği gibi bu eserde, 
Newroz’da, gündönümünde Mem ve Tacdîn kadın kılığına; Zîn ve Sitî ise erkek 
kılığına girerler. Kılık değiştirilmiş halde birbirlerine aşık olurlar. Cinsiyetin 
bölünmüşlüğü ve aşkın onayı iki defa tekrarlanır. Zaten Berfin’in okuduğu 
kısımda da hep ikilikler vurgulanır: seven/sevilen, satıcı/alıcı, isteyen/istenen. 
Birin ikiye bölünmesi iyice vurgulanır. Bilindiği gibi Gênco’da ise, bir bedenin 
iki farklı güç tarafından bölünmesi anlatılır. Bu filmi, bir süper kahramanın 
hikâyesini, Çınar’ın sinemasının bir alegorisi olarak da okuyabiliriz. Süper 
kahramanın çabası ve yeteneği, onun kendi çabasını ifade eder. Gücü sınırlı 
olan ve bir şeyleri düzeltmek isteyen Gênco’nun arzusu ile Çınar’ın sinema ile 
yapmak istedikleri aynıdır. Bir kez daha göt meselesinin karşımıza çıktığını 
görürüz: kabızlık esnasında, bedenin bölünmeye çalıştığı bir anda Gênco’ya 
tevdi edilen güç. Her iki filmde bir pay etme ve katılma işlemiyle gerçekleşen 
bir bölünme mevcuttur. 

Ama asıl şiddetli bölünme teması Di Navberê de filminde gerçekleşir. İki işi 
aynı anda yapamayan, Türkçeyi konuşan ama anlamayan, Kürtçeyi ise anlayan 
ama konuşamayan araba tamircisi Osman’ın hikâyesi. Buradaki bölünmenin 
hiyerarşik olarak paylaştırıldığını not etmemiz gerekiyor: Hobbes referansımızı 
hatırlarsak, konuşma iktidar öznesine, dinleme ise tabi olan özneye dağıtılır. 
Osman’ın bedeninde iki farklı dünya ve özne savaş halindeler. Di Navberê 
de filmi aslında ilk filme bir dönüşü de içerir. Kurte Fîlm’de evin hiç Kürtçe 
konuşmayan tek üyesi olan Osman bu filmde yeniden ziyaret edilir. Neredeyse 
her Kürdün şu veya bu şekilde tecrübe ettiği bir yarılmanın anlatımıdır. Osman’a 
Kürtçe öğretecek kişi, resmi olarak Türkçe hocası, özelde ise gönüllü bir Kürt 
kurumunda Kürtçe dersleri vermektedir. Osman’a altı yaşında bir çocuğun, 
ailesinden kimse yanında Türkçe konuşmadığı halde, sadece Türkçe konuşmaya 
başlandığını anlatılır. Kursta ona diller arasında bölünme sorununu şu veya bu 
şekilde yaşayan pek çok örnek gösterilir veya anlatılır. Bu örnekler üzerinden 
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bölünme tekil bir özneden genel bir özneye atfedilir. Bunun durup dururken 
ortaya çıkmadığını biliyoruz, bireylerin etkilenme düzeyleri farklı olsa da bunun 
müsebbibinin devletin Türkçü ve asimilasyoncu siyaseti olduğunu biliyoruz. 
Ama bu kısım filmde anlatılmaz, artık bilindiği varsayılır. Osman annesine bu 
sorunun ne zaman başladığını sorar. Annesi, ‘seni okuldan almaya geldiğimde, 
benim okula gelmemi istemediğini, Kürtçe konuşursan öğretmenin kızacağını 
söyledin’ der. O sıralarda Kürtçe konuşmayı bırakır Osman. Okulla birlikte 
bölünen sadece zaman değil, başkalarıyla birlikte varolma halidir. En önemlisi, 
ailesiyle varolma haline el koymaya başlayan sömürge aygıtı olarak okul. 

Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception adlı kitabında bedenle ilgili çok 
ilginç bir örneği ele alır. Bir anne, kızının âşık olduğu kişiyi bir daha görmesini 
yasaklar. Bunun üzerine, genç kız uyuma sorunu yaşamaya başlar, iştahını 
kaybeder ve son olarak da konuşamaz olur. Konuşma kaybı, ilkin çocukluğunda 
yaşadığı bir depremde, sonrasında şiddetli bir korkunun ertesinde ikinci defa 
ortaya çıkmıştır. Bu olay tıpkı Osman’ın durumunda olduğu gibi, Freudyen 
cinsel gelişimin oral dönemine referansta bulunarak yorumlanabilir. Ama 
Merleau-Ponty, ağzın sadece cinsel varoluşun bir bölgesi olmadığını, asıl 
olarak başkalarıyla ilişki kurmamızı sağlayan araç veya bölge olduğunu belirtir. 
Duygunun kendisini konuşma kaybında ifade etmesi, en fazla konuşmanın 
bizim ortak varoluşumuzla ilgili olmasından kaynaklanır. Öyleyse konuşma 
kaybı, birlikte-varolmanın reddi anlamına gelir. 

Merleau-Ponty’ye göre, hasta aile ortamındaki ilişkilerden ve genel olarak 
yaşamın kendisinden kopuyor. Yemeği yutamaması, yutmanın özümseme 
ve hazmetmenin (assimiler fiili kullanılır burada) simgesi olmasındandır. 
Hasta kendisine konan yasağı hazmedememektedir. Yemekleri yutamayan 
ve kelimeleri boğazın uçurumuna gönderen ayni organdır. Burada meselenin 
cinsel bir boyutu da bulunur ama asıl mesele, geçmiş ve gelecekle, kendisi ve 
başkalarıyla yani varoluşun temel boyutlarıyla ilgilidir. Kız sevdiği kişiyle 
tekrar görüşmeye başladığında, yasak kalktığında konuşma yetisini geri 
kazanır. Burada kız bilinçli veya kasti olarak konuşmayı kesmez, tıpkı hafızasını 
kaybeder gibi konuşmaktan kesilir. Konuşamamak ve yutamamak, yaşamı değil, 
başkalarını ve geleceği reddetmek demektir. Hastanın geleceğe, şimdiki zamana 
ya da geçmişe doğru hareket, öğrenme, olgunlaşma, başkalarıyla iletişim kurma 
gücü sanki bedensel bir semptomda bloke edilmiş, varoluş düğümlenmiş, beden 
hayatın saklanma yeri haline gelmiştir (Merleau-Ponty, 1945: 187-192). 

Ağız sadece bir organ değil burada bütün bir bedendir. İşgalci bir dilin asıl 
dili yerinden etmesiyle, sosyal varoluşu, yemek yemeyi ve cinselliği aynı yerde 
birleştiren ağız felç edilir. Başkasının dili, özgürleşmenin ve kapana kısalmanın, 
kendine yeterliliğin ve yetersizliğin vektörlerini aynı zamanda bedenin karsısına 
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çıkarır; muğlaklık ve açıklığın imkânlarını nöbetleşe bir biçimde sunar. Kötü 
halde paralize olan beden, göreli olarak iyi durumda ise, eksiklik ve fazlalığın 
etkilendiği belirsiz ve kaygan bir zemine dönüşür. Sömürgeci bir dil, bir bedenin 
içine ikinci bir bedeni zerk eder, onu bir savaş alanına dönüştürüp deforme 
eder veya bu ontolojik belirsizliği elinden alarak onu ontik bir hapishaneye 
dönüştürür. Göstergeler oyunu sona erer, bir tercihler mantığı devrede olsa 
bile işbaşında olan artık bir iktidar grameridir. Tercüme işleminin yurdu olan 
ontolojik kararsızlık sürecinin bir ağızda kimi zaman birbirlerine meydan 
okuyan kimi zaman birbirlerini destekleyen iki dili yerine, tek bedeni ve özneyi 
ağzın ve kulakların hiyerarşik pay edilmesiyle ikiye bölen bir kapatma sürecine 
geçilir. Başka bir deyişle, bu şizoid bölünme eşit paylardan oluşan ontolojik bir 
sınıflandırmayı veya ikili bir perspektifi ortaya çıkarmaz, işgal edilen konumlar, 
yer ve güç farklarıyla belirlenmişlerdir. Bedenin patolojik hali onun bir yapıdan 
yoksun olduğunu göstermez. Çiftleşen beden ve öznenin bir tarafı küçülürken 
diğer tarafı sürekli olarak onu yutmaya başlar. 

İlginçtir, Çınar’ın dil meselesi için seçtiği örnek Merleau-Ponty’nin 
örneğiyle son derece benzerdir. Dahası çözüm yolunda da bir ortaklık var. 
Nasıl ki, konuşmaktan ve yemekten kesilen kız, sevgilisiyle görüşme yasağının 
kalkmasıyla iyileşiyorsa, burada da Osman iyileşme yolunda neden ve amacın 
kendisine yönelir. Çünkü burada bir seçenek daha var: Türkçeyi konuştuğuna 
göre ve onda daha etkin olduğuna göre, Türkçeyi nasıl duyabileceğine dair bir 
çözüm yolu da denenebilirdi. Ama seçilen yol doğrudan kaybedilen nedenin 
kendisine, bedendeki unutulmuş hafızaya yönelir. Bir bakıma asimile edilenin 
yeniden asimile edilerek geri kazanılması sürecini de içerir.

Bu bölümü bitirirken, bu alt başlıkta, -ve bağlacının diğer yakasında duran 
birleşmenin de burada anlam kazandığını söyleyelim. Çınar sinemasında, 
bedenlerin, öznelerin ve varoluşların bölünme ve yarılmasını gösterdiği gibi, 
daima bunu aşmaya dair bir çözüm yolu da göstermeye çalışır. Osman nasıl 
asimile edilmişse, bu aynı zamanda hasta olmak demektir; iyileşmek için de 
benzer bir yöntemle -bir eğitim yerinde kimi hocaların rehberliğinde- aynı 
pharmakon kullanılır. Asimilasyonun ajanı olan öğretmene karşılık, Osman’ı 
kendi dilinde bir sürece dâhil edip iyileştirmeye çalışan Kürtçe öğretmeni. 
Çınar sinemasının bence cesur özelliklerinden biri, didaktik ve pedagojik bir 
müdahalede bulunmaktan çekinmemesidir. Kürtçeyi yeniden konuşma çabası, 
birliğin yeniden ele geçirilme arzusudur. Bu birliğin adı ve yöntemi farklı olsa da 
bu izleği bütün filmlerde görebiliriz. Arkadaşı Ali Kemal’e niye hem öğretmenlik 
yapıp hem de yönetmenliği denemediğini sorar. Böylece en azından ekonomik 
kaygıları ortadan kalkacaktır. Ali Kemal ikisini birlikte yapamayacağını söyler. 
Öğretmenliği seçmek demek yalnızca iki meslek arasında bölünmek anlamına 
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gelmez, aynı zamanda iki dil/dünya arasında da bölünmek anlamına gelir. Bu 
bölünmeye karşı, Ali Kemal sinemayı -Kürtçeyi- seçer. Çınar’ın filmlerinde 
sinema, televizyona karşı Kürtçenin mümkün alanlarından biri olarak görünür. 
Dolayısıyla, beyaz perde, bölünmenin ve hayali de olsa bölünmenin üstesinden 
gelmenin düz ve pürüzlü yeridir. Dediğimiz gibi, Kurte Fîlm’deki (2013) 
indirgenmeyen kalıntı olarak ailenin Türkçe konuşan üyesi, Di Navberê de (2018) 
Kürtçenin içine dahi edilir -geleceği temsil eden yeğeniyle iletişim kurmak 
istiyorsa, bunu yapmalıdır. Veşartî’de (2015) ise, yine harikulade didaktik ve 
pedagojik bir sekansta, cinsiyet bölünmesi türsel bir insanlıkta birleştirilir. Aşkın 
dönüştürücü gücü, ikinin birliğine dâhil olur. Veşartî’de cinsiyet bölünmesinin 
yanı sıra, benim bildiğim kadarıyla, Kürt sinemasında bir metalepsisin ilk örneği 
görülür. İki anlatı türü, karakterler ve durum bakımından örtüşür. Kendisi 
anlatılan dünya ile içinde olunan dünyanın anlatısı iç içe geçerler. Dolayısıyla 
iki farklı anlatı bir durum bakımından özdeşleşirler. Mem û Zîn anlatısı, filmin 
anlatısı ve karakterlerin deneyimiyle birleşir. Tür sineması olmasının dışında 
Gênco filmine baktığımızda, diyalogları incelediğimizde, kahramanlık hikâyesi 
ve sinema çabası arasında özdeşliği hemen fark ederiz. Bölünen birlikler ve 
birleştiren bölünmelerin teyellenmesi söz konusu. Yazının sonlarına doğru karar 
kısmına geldiğimizde, birlik meselesine bir kez daha değineceğiz. 

Güç ve Güçsüzlük Arasında

Çınar sinemasında göze çarpan özelliklerinden biri, resmedilen dünyanın 
güçsüzlüğüdür. Bu dünyanın güçsüzlüğü hem genitifin özne halini hem de özne 
halini kapsar. Bireylerden nesnelere ve duygulara kadar yayılan bir güçsüzlük 
görülür. Deleuze, modern sinemayı eylemin değil, görmenin dünyası olarak 
niteliyordu (Deleuze, 1985: 9). Eylem sinemasının yerini görme sineması, etkin 
karakterlerin yerini edilgin karakterler, fail öznenin yerini maruz kalan özne alır. 
Haliyle modern sinema, güçsüzlüğü merkezi bir yerde konumlandırır. Deleuze, 
Artaud’un sinemada bu fikri uç sınırına götürmek istediğini söyler: sinemanın bir 
meselesi olarak güçsüzlük ve düşüncenin merkezindeki güçsüzlük (Deleuze, 1985: 
216). Düşünülen şeyi düşünmenin imkânsızlığı ve ona tanıklık etmekle ilgilenir. 
Sömürgeci dilin işgaliyle varoluşsal dünyası bloke edilen Osman’ın düşünme 
yetisi, düşünmeyi kötürüm eden bu işgalin içinde var olmaya çabalar. Burada 
güçsüzlüğü çoklu bir yapıda düşünmek gerekir. İki işi aynı anda yapamaması, 
düşünmenin mekanik ve fiziksel güçsüzlük kısmına hitap eder; sessizlik 
zamanlarındaki halleri ise düşünmenin psikolojik ve tinsel güçsüzlüğüne. Son 
sahnede, bir arabanın iki arabanın arasına park etmeye çalıştığı sahnede, seyirciye 
dehşet ve keder ifadesi veren şey, Osman’ın yüzündeki ifade, araya yerleşmenin 
zorluğu değil, bütünlüğü imkânsız hale getiren bir çatlağın ortaya çıkmasıdır. Bu 
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çatlak, Osman’ın kendi kişisel bütünlüğüne yeniden kavuşmasını engelleyen bir 
imkânsız güçsüzlük noktasını sessizlikte faş eder. Bir sessizlik daima belirli bir 
dilde sessizliktir, burada hala konuşmanın ve logosun işlediğini düşünebiliriz. Her 
ne kadar bir iç konuşmada Osman için neler olup bittiği bizim için bir muamma 
olsa bile filmdeki sessizlikler Türkçenin hanesine yazılabilir. Ama son sahnede bu 
sessizlik formunun yarıldığını düşünüyorum. Daha öncesinde, konuşmaya radyo 
cızırtılarının karışması ve seslerin yitimi, iletişimi aksatan fiziksel ve mekanik 
aksaklıklardı. Sesler gidip geldiği, frekans cızırtıları belirip kaybolduğundan 
dolayı tamiri mümkün arızalardı. Ama son sahnede, düşünce, tinsel ve varoluşsal 
bir sınırla karşılaşır. Artık buradaki sessizliği bütünüyle Türkçe’de kaydedemeyiz 
ama henüz Kürtçe’de de kaydedilen bir sessizlik değildir. Henüz kendisinden 
kurtulamadığı ve ne zaman kurtulacağını bilemediği bedenindeki ve dilindeki 
istilacıyı karşısında görür. Kendisiyle konuşmasında yani iç konuşmada kendisini 
duyan ve konuşan bir benin eşikle karşılaşmasıdır. Bütünün kendisinin adeta 
hiçlikle karşılaştığı bir an. Bizi bir özne kılan tamalgımız, hissetme tarzımız, 
kendimiz ve dünya arasında hem ayıran hem de birleştiren bir sınır kurar, bu 
iki sınır arasında gidip gelen bir hareketi izler. Osman’ın durumunda, bu sınır 
iyice bulanıklaşır. Kürtçe öğrenmek için bir adım atılır ama henüz orada değildir 
-sadece bireysel olarak Osman değil, kolektif özne de henüz orada değildir. Her 
ne kadar kamera, Osman ve park etmeye çalışan araba arasında gidip gelse de 
çoğunlukla Osman’la birlikte aynı sabit noktaya bakar. Bu bakımdan bireysel ve 
kolektif bakışların birleştiğini varsayabiliriz. Sadece Osman değil, kolektif öznenin 
kendisi de bu çatlakla karşılaşır.

Di Navberê de (2018) filmindeki Osman figürü bu güçsüzlük halini en açık 
anlamda gösterir ama diğer filmlerdeki karakterler de bundan, güçsüzlükten 
azade değillerdir. Kurte Fîlm’de (2013) Ali Kemal bekâr, sevgilisi ve işi olmayan 
biridir. Annesi şikâyet eder: hep evdesin. Cinsiyetler arasında paylaştırılmış 
geleneksel rol dağılımında erkeğin dışarıda, kadının ise evde olması gerekir. 
Olması gereken yerde değil, olmaması gereken yerdedir. Bir başka deyişle, işgal 
etmiş olduğu bütün yerlerde bir eğretiliği taşır. Sadece ekonomik bakımından 
değil cinsellik yönünde de bir güçsüzlükten söz etmemiz gerekir. Burada Çınar’ın 
filmlerindeki cinsellik boyutuna girmiyoruz ama bütün filmlerini cinselliğin açık 
ve örtük bir alegorisi olarak okuyabiliriz. Güçsüzlük ve başarısızlık, toplum ve 
aile perspektifinden suçlu olduğundan sürekli olarak şikâyet ve azar duyar. Fakat 
bu dünyanın güçsüzlükten pay alan tek karakteri Ali Kemal değildir: ona yardım 
edemeyeceğini söyleyen baba, ekonomik ve tahsil bakımdan güçsüzlüğünün 
altını çizer durur; kardeşi ekonomik olarak çok az kazanmaktadır. Arkadaşları da 
az çok bu güçsüzlükten pay alırlar. Çekecekleri kısa filmde oynamasını istedikleri 
kadın arkadaşı, kadının karakterinin zayıflığından dolayı onları paylayarak rolü 
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reddeder. Ama rolü reddettiği filmin kendisinde de kadının da pek rolü yoktur. 
Veşartî’de (2015) ise, ister zorla ister gönüllü olarak kabul edilsin, her halükarda 
bir yazgının olagelmesine maruz kalan ve kalacak olanlar bulunur. Yazgı buyruk 
formunda çalışır. Gênco’da (2017) ise, gücün görkemli ve şevkli bir anlatısı olması 
gereken film, daha açılış sahnesinde güçsüzlüğü beyan eder. Kapıyı açma gücü 
asansörün önünde tutulup kalır. Gücü güçsüzlük tarafından kuşatılmış bir süper 
kahraman. Bu süper kahramanın yardım edeceği dünyanın da maalesef çok büyük 
ve harikulade yardımlara ihtiyacı yok -kapıyı açmak, kanalizasyon kapağını tamir 
etmek. Dahası, gücü getiren elçinin kendisi bile güçsüz ve kusurlarla dolu biridir. 
Hem zaman hem kişi seçimlerinde yanlışlıklar yapar. 

Peki, bu durumlara sirayet eden güçsüzlüğü nasıl yorumlamalıyız? Filmlerin 
‘dışı’na işaret ederek, Kürtlerin içinde bulunduğu konjonktür bakımından 
değerlendirebiliriz ve isabetli bir yorumda bulunuruz. Ama bu sirayet etmenin 
kendisini filmlerin kendinde kalarak nasıl ele alabiliriz? Yukarıda Deleuze’ün 
güçsüzlük ve seyretmeyi modern sinemanın ayırıcı bir özelliği olarak gördüğünü 
aktardık. Bu aynı zamanda modern edebiyatın, en açık haliyle Kafka ve Beckett’in 
edebiyatlarının bir özelliğidir. Beckett’ta bu güçsüzlük düşünmeye kadar yayılır. 
“Düşünmek için durdum. Bisiklet sürerken düşünmek güç oluyor benim için. 
Bisiklet sürerken düşünmeye çalıştığımda dengemi yitiriyor ve düşüyorum” 
(Beckett, 2011: 29). Roman boyunca Molloy’dan buna benzer pek çok cümle duyarız. 
Beckett için yapmak, yapmamak veya yapamamaktan yalıtılamaz. Gücünü ve 
güçsüzlüğünü aynı anda deneyimler. Başarı ve başarısızlık içinde devam eder. 
Devam eden sanatçının ilk hedefi kendisi oluyor, kendini yaralıyor (Show, 2010: 
7). Kirli ve kanlı donlarını gören ve gösteren, aynada basurunu görmeye çalışan Ali 
Kemal, ilk önce kendini yaralayacak zayıf noktaları perdede paylaşır. 

Ama bu güçsüzlüğü de sadece tek bir yönden ele alırsak yanılırız. Çınar’ın 
filmlerini plastize eden şey, mizahı ve absürt olanı almasını sağlayan şey, 
karakterlerin ve durumların bir katılıktan veya eylemden ziyade bu güçsüzlük 
formunun bizzat kendisidir. Varoluşta kendine yer bulamayan, kendini 
gerçekleştiremeyen veya gerçeklikte devam edemeyen anlamlarında alırsak, 
güçsüzlüğün aynı zamanda bir tür potansiyel olduğunu görürüz. Yapamama, 
şu veya bu türden bir yapma kadar yapmama halini de içerir. Bu güçsüzlükten 
dolayı dünya adeta bir askıda durur ve her şey bir askıda olma halinin içinde 
cereyan eder. Karakterler, kendi güçsüzlüklerini ortaya çıkaran bir sınır 
durumuyla karşılaşırlar. Çınar’ın filmlerinde radikal bir başkalık olarak bir 
imkân görünmez ama karakterler üzerinde etkide bulunan güçleri ve etkileri, 
mümkün bir seçeneğe dönüştürmeye çalışırlar. Güçsüzlük ve yapamama, 
bir durumun resmedilmesini daha çarpıcı bir şekilde sunmakla kalmaz aynı 
zamanda bu durumda henüz açığa çıkmamış imkânları da gösterir. Nancy, 
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her edilginliğin ve edilgin olma durumunun etkin olmayla karşıt olmadığını 
belirtiyordu. Edilginlik, bir şeyi ortaya çıkarmak için gereken bir alma yetisi 
olarak da düşünülebilir (Nancy 1999: 69). Bizler -Çınar’ın filmlerini seyredenler-, 
onun filminden bir şeyler almak için edilgin bir halde izleriz çünkü bu filmlerle 
ve onun barındırdığı fikirlerle karşılaşmamızı sağlayan, onunla etkin bir ilişkiye 
geçmemizi sağlayan şey bu edilgin olma halidir. Buna göre, mutlak, sabit ve 
karşı yakalarda ikamet eden bir güçsüzlük/edilgin ve güç/etkin hallerinden 
söz edilemez. Bir durumun ve dünyanın içindeki hareketli konumlar olarak 
kurulmaktadırlar. Tıpkı her imkânın imkan olarak kendinde bir mümkün 
olmamayı veya yoksunluğu taşımasında olduğu gibi. 

Karar ve Devam Etme

Çınar’ın filmlerinde tekrarlanan öğelerden biri de seçim meselesidir. 
Durumları ve karakterleri belirleyen güçsüzlük ve çatışmayı sürükleyen 
kararsızlık yanında filmlerde bir karar meselesi de ortaya çıkar. Güçsüzlüğün, 
potansiyelin ve kararsızlığının içinden çekip çıkarılan bu karar aynı zamanda 
karakterlerin içinde bulunduğu ontolojik zemini belirler. Veşartî’de (2015) 
Cinsiyet dönüşümü öncesinde, beş yıldır sevgili oldukları halde sevişmeyen 
Ali Kemal ve sevgilisi Berfin’in sevişmeye karar vermeleri; arkadaşları Baran’ın 
merak ettiği bir tecrübeyi, internette kullandığı kadın kimliğini bedensel olarak da 
taşımaya karar vermesi; Gênco’da (2017), Ali Kemal’in gücü üstlenme konusunda 
yaptığı seçim ve Di Navberê de (2018) Osman’ın içine düştüğü bölünmeyi ortadan 
kaldırmak için Kürtçe öğrenmeye karar vermesi. Deleuze, sinema ve felsefenin 
seçim konusundaki ortaklığından söz eder: seçimin kendisini seçmek veya 
gerçek seçim (Deleuze, 1983: 160- 161). Bunu, felsefede başat bir tema haline 
getiren Pascal ve Kierkegaard gibi filozoflara baktığımızda, buna teolojik seçim 
ama daha felsefi bir adla varoluşsal veya tinsel seçim de diyebiliriz. Ama bu 
filmlerde, kişinin özgürce karar verebildiği soyut bir karar anından veya 
felsefedeki seçmenin bizzat kendisini belirleyen bir karardan söz etmiyoruz. 
Seçmeyi seçen bir seçim, kendisini teolojik veya metafizik bir sıçramaya teslim 
etmek zorundadır. Çınar’ın bütün karakterleri ise, neredeyse son anda ve son 
bir ümitle karar verirler. Köşeye sıkışan karakterler, çokluğu bir tercih anına 
indirgeyerek durumu yalınlaştırırlar. Durumu bütünüyle dönüştürmek değil, 
belki kendinde bir değişikliği gerçekleştirmek ama daha ziyade bir durumda 
devam etmek için bir tercih yapılır. Bir varoluş tarzını üstlenmek ve düzenlemek 
adına yapılan bir tercihtir. Çünkü durumun kendisi bir çokluklar mantığının 
işleyemez hale geldiği bir sınıra gelip dayanır ve kişiyi bir ya/ya da seçeneğine 
zorlar. Karar, öznelerin varoluşunun maruz kaldığı bölünme hallerinin ortadan 
kaldırılmasını hedefler. 
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Di Navberê de (2018) filmini sadece bölünmenin değil, bu bölünmenin içinden 
çıkarılan bir karar filmi olarak da okuyabiliriz. Filmin üç alt başlığından ikisi bu 
karar ve isteği vurgular: Osman evlenmek ve dil öğrenmek ister. Başkalarıyla 
birlikte-olmak ister: çay bahçesinde herkes birileriyle birlikteyken o masada tek 
başınadır. Yemek yemenin, konuşmanın ve cinselliğin toplandığı ağzın, düşünen 
bir derinlik değil de yutan bir uçuruma dönüştüğü anda alınan bir karar. 
Siyasal, toplumsal, kültürel, ekonomik ve aynı zamanda cinsel savaş, gelip ağzın 
boşluğunda durur: bu çokluk halinin dayanılamaz olduğu bir anda bu karar 
alınmak zorunda kalınır. Yukarıda sayılanların hepsini siyasal bir bağlamda 
yalınlaştıran ise Osman’ın kardeşi Ali Kemal olur. Osman Kürtçe kursa gitme 
kararını söylediğinde abisi Ali Kemal, yine o didaktik ve pedagojik sahnelerin 
birinde, “çok iyi” der, sana faydası olur ama bir de genel karara vurgu yapar. 
Bireysel bir kurtuluşun ötesinde, ancak siyasal bir karar ve Kürtlerin bağımsızlığı 
bu çıkmaz durumunu çözebilir. Böylece film ilk defa kendi iç bağlamının dışına 
işaret eder. Diğer filmlerde olduğu gibi, Kurte Fîlm’de (2013) bir noktada alınan 
bir kararı göremeyiz çünkü burada bizzat filmin kendisi Ali Kemal’in seçen 
seçimini gösterir -sinema yapma kararının film yapılarak ilan edilmesi. Filmin 
ilk sahnesinin aslında sonun başlangıcı olduğunu söylemiştik, ekleyelim: son 
sahne ise, başlangıcın tekrarlanması olarak başlangıcın başlangıcıdır. Kararın 
karar olarak kendini iki defa onaylaması.

Yazıyı bitirirken, Çınar’ın sinemasının ince bir çizgide yürüdüğünü 
vurgulamak isterim. Kendi gerçekliği ile dışarının gerçekliği arasında ihanet 
ve sadakat duymanın (sanatın kendine koyduğu hedef ve ona ihanet etmesi 
anlamında) belirlediği bir çizgi. Dolayısıyla onun filmlerinin gücünü ve anlamını 
açığa çıkaran şey ile onu zayıflatabilecek ve anlamsız kılabilecek şey aynı işlemden 
kaynaklanır. Dışlamanın radikalliği ve naifliği, uzak veya yakın değil, aynı anda 
ve birlikte bulunurlar. Doğrudan tahakkümün ve sömürgeleştirilmiş bir halkın 
koşullarına yönelmeyen bu filmler, egemeni veya merkezi işgal edenleri hoşnut 
kılacak veya gıdıklayacak imgeler ve temalar peşinde koşmaz, onların kurduğu 
bağlama yerleşmek istemez. Dahası merkez, kamu için antropolojik veya 
etnolojik perspektife dâhil edilebilecek imajlar sunmaktan bile isteye imtina 
eder. Mevcut Kürt sinema kamusuna yeni bir parçayı ekleyerek, onu kurarak 
ilerlemeye çalışır. En önemlisi, evrensellik ve yerellik arasına diyagonal olarak 
yerleşmesini de not etmeliyiz. Veşartî’de (2015) klasik Kürt edebiyatındaki bir 
anekdotun ve modern bir halin bir yazgı işlemiyle birbirine bağlanması, tiyatro 
ile sinemanın anlatılarının birbirine bağlanması uygun bir örnektir. Hem sanat 
hem siyaset bakımından yerel bir konuma yerleşmeyi vaaz eden sağcı düşünce 
hem de sadece evrenselliği kabul edebilen solcu bir düşünce askıya alınmalı, 
askıya alınmıştır bu filmlerde. Ezilen, haklarından mahrum kalan ve sömürülen 
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bir kolektif özne hem sanat hem siyaset için yerel ile evrenselin birbirine 
teyellenebileceği nadir toposlardan birini sunar.

Son cümlelerimizi bir soru ve merak duygusu ile bitirelim. Çınar’ın 
sinemasında çıkarma, indirgeme, olumlama ve olumsuzlama öğeleri ve işlemleri 
rahatlıkla görülebilir. Eksik olan şey, henüz bir filmde veya sekansta imgesini 
bulamayan şey, yıkımın (destruction) eksikliğidir. Acaba Çınar’ın filmlerine 
yıkım dâhil olsa, nasıl bir sinemayla karşılaşırız? Dilop’ın ilk beş epizodu sanki 
oraya doğru gidiyor veya bunun etrafında dolaşıyor. Ama henüz orada değiliz.
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Shawkat Amin Korkî

Shawkat Amin Korkî derhenênerekî Kurd î navdar e. Li başûr hatiye dinê û 
hêj di zarokatiya xwe de mişextê Îranê dibe.  Heya 24  saliya xwe li Îranê jiya 
ye û li wir perwerdeya xwe ya li ser sinemayê wergirtiye. Yek ji wan derhênerên 
kurd e ku bi fîlimên xwe bi dehan caran xelat wergirtiye û li gelek deverên cuda 
yên dinyayê pêşwazîya wî hatiye kirine. Fîlimên Korkî, xwe li jiyana kurdan, 
travmayan û şerên li Kurdistanê qewimîne/diqewimin digire. Her çiqas mijarên 
fîlmên wî mijarine mezin û polîtik bin jî ew çîrokên xwe her car li ser karak-
terên piçûk ava dike û bi sahnêyên estetîk û mînîmal bi ‘hîssên xwe yên şexsî 
ve wan dramatîze dike. Bi saya sere vana fîlimên Korkî,  karakterîstîk, gerdûnî 
û hunerî ne. Çîroka takekesî di bin çîrokên kolketifî de namînin û napelçiqin. 
Kurkî di fîlma xwe ya dawî ya bi navê ‘Th Exam’ê de berê kameraya xwe dide 
bajêrê ‘Hewlêrê’. Di fîlma “The Exam” ku li ser jiyana rojane ya bajêrekî ye, bi 
awayekî pisporane ew jiyan yanî jiyana bajêrî baş daye der. 

Korkîyî, a niha ji ber kar û barên xwe li Belçîkayê ye lewre derfeta ku me 
hevpeyvîna xwe rû bi rû çêbikira tunebû ji ber wê me pirsên xwe nivîsîn û jê re 
şandin û wî jî bersivên xwe bi deng tomar kir û ji me re rê kir. Ev hevpeyvîn ji 
aliyê me ve hatiye deşifre kirin. Ji ber formata hevpeyvînê, di dema bersivdayînê 
de hinek astengî derketin û çend bersivên Korkîyî tam zelal nebûn. Herdû pirsen 
me ê dawî jî ji ber heman egeran bêbrsiv man. Dîsa jî em gelekî kêfxweş in ku me 
pêk anî û bi derhênerêkî wiha girîng re hevpeyvîna xwe çêkir. 

Fîlimografiya Korkî (kurtasî)

Crossing the Dust / Parinawa la ghobar (2006)

Kick Off (2009)

Taşa Yazılmış Hatıralar / Bîranînen li ser kevirî (2014)

The Exam /Azmûn/2021
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Tevahiya travmayên min, gişk serboriyên min in û bûne mijarên fîlimên 
min. Lewre ez nikarim li derveyê meseleyan bisekinim û tenê çavdêriyê li 
wan meseleyan bikim.

1.

Di fîlimên we de rastiyeke dokumanterî heye,  jixwe fîlma “Bîranînen li ser kevirî” 
di heman demê de  li ser kar û barên sînemaya kurdî wekî  raportekê ye. Gelo cenabê te 
ji rastiyê û ji giraniya bûyerên reel aciz nebûye? Gelo di projeya we ya bê de, tema an 
çarçoveya  sinemaya we, dê biguhere yan na?

Ji bo min, di dinyayê de sînemaya herî gîrîng  sînemaya realîst e. Çar-
deh-panzdeh salîya min de, sînemaya newreallîst tesîrek li min kiribû nexasim 
derhênerên Îtalî yên wekî, Fellîni. Loma ez çirokên xwe ji rastiyê digirim û ji wir 
hildibijêrim. Belkî sedemeke wê ye din jî anegorî min, jiyana kurdan gelekî dişi-
be jiyana Îtalîyan yan jî ya Ewropayê ya piştî şerr. Piştî şerê duyemîn ê dinyayê, 
li Ewropayê ‘Realîzîm a Îtalîyan’ derkete holê û ez jî pêrgî fîlimên wan hatim. 
Wan demana li Kurdstanê jî şer hebû û panoramayeke hevpar ji bo min çêbibû. 
Van herûdu faktoran berê min dane sînemaya realîst. Belkî faktora sêyem jî tesî-
ra Yilmaz Guneyî û fîlima wî ya “Rê”yê bû. Gava min ew fîlim sêr kir gelekî di 
bin tesîra wê filimê de mam.

2.

Dema li bakur, qala sinemaya Kurdî tê kirin, bivê-nevê navê Yilmaz Guney tê bîra 
mirov, we jî di filma xwe de  cih daye fîlimên wî û afişa fîlima “Rê” . Bi qasî em dizanin 
te tevahiya fîlimên Yilmaz Guney temaşe kirine, tu dikarî li ser fîlimên Guneyî  û heke 
hebe tesîra wî ya li ser sinemaya xwe çend tiştan bibêjî ?

Wekî min pirsa we ya din de jî amaje pê kiribû Yilmaz Guney û filma “Rê”yê 
tesîreke ecêb û mezin li min kirine jixwe hewl didim fîlimên min wekî yên wî 
realîst û  serkeftî bin, dixwazim fîlimên wisa çêbikim. Min gellek fîlimên baş 
yên cîhanê de ew realîzim dîtibûn lê min qet bawer nedikir ku ez ê jiyana reel 
ya kurdan di filmeke wiha de bibînim. Min ew fîlima di ciwaniya xwe de, gava 
li Îranê bûm temaşe kiribû û ez şaş-metel mabûm. Gelek pirs hebûn di hişê min 
de bi saya serê wê fîlimê hatibûne guhertin. Min ji xwe re go, nexwe em dikarin 
jiyana kurdan bi rêya ‘Sînemayê’ nîşan bidin jixwe paşê jî min wisa rê li ber xwe 
dît.  Lewre fîlimên Yilmaz Guney ne  tenê wek fîlimên kurdî têne hesibandin. 
Ew fîlima serkeftî, ya hemû dinyayê ye û beramberê wan fîlimên mezin yên 
dinyayê ku li serê jorîn cîyên xwe girtine, ciyê xwe vegirtiye.

3.

Di fîlimên we de travmayên kurdan nexasim jî travmayên li ser şerr, ciyê xwe yê se-
reke girtine digel wê tesîra bîranînan li ser mirovan tê temsil kirin. Yanî berê filimên we 
li hafizaya kurdan a koletîf e. Anegorî we rola hunermendî li hember hafiza kolektif çi ye ?
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Gorî dîtina min her hunermendek gorî jiyana xwe teşe digire. Gava ez zarok 
bûm min bi çavên serê xwe şerr û pevçûn dît û ez mişextê Îranê bûm. Ev trav-
maya ku bi serê min de hatiye esildanî hatiye serê kurdan tev. Ev tiştana nahêlin 
ku tu wek derhênerekî ku li welatekî xwe azad dijî û di nav aramiyê de ye fîli-
man bikişînî çimkî serboriyên me yên wiha hene. Yanî ne pêkan e wekî kesekî ji 
derveyê meseleye li meseleyan binêrim. Axir dîsa jî divê mirov ji bîr neke ku ev 
karekî sînemayî ye lewre êdî ez jî wekî derhenerekî li meseleyê dinêrim. Bo min 
çêkirina fîliman mîna guftugoyekê ye, dan û standinek e. Pirsin li min peyda 
dibin û ez bi wan re di diyalogekê da me ev jî ji min re bûye wekî terapiyekê. Ez 
bi saya serê wan hinekî ji wan travmayan dûr dikevim. 

4.

Fîlima we “Bîranînen li ser kevirî” li ser çêkirina fîlimekê bû ku fîlim li başûr tê 
kişandin. Piştî vê fîlimê hin rexne li we hatine kirin; wekî we başûr pir nebaş daye nasîn 
û hwd. Bi rastî jî ez meraq dikim meseleya wê çi ye, li ser van rexneyên li te hatine kirin 
çi dibêjî ?

Rast e min berê kamerayê da li ser karên sînemaya me. Wisa bawer dikim ku 
ev yek ji bo her derhênerekî jî pêkan e yanî derhênerek dikare taldeya kamerayê 
(paş kamerayê) jî bikişîne. Çêkirina fîliman anegorî neteweyên dî, li cem kurdan 
bêtir zehmet e ku min xwastibû di vê fîlimê da nîşan bidim ka kurd çawa li 
karên sînemayê radibin û çawa fîlman dikişînin. Ev fîlima dixwaze li ser ‘Enfalê’ 
filmekî bikşine lê îro di kar û barên çandî de jî ‘enfalek’ heye. Lewre hêj sînema 
wekî zarûretekê nayê dîtin û rojane nayê temaşekirin. Tiştên ku me di nav filmê 
de amaje pê kirine tev de rast in. Herçî kesên temaşe kirine dê bibînin bê çawa 
pêşbaziyê li fenomenekî feyk dikin, çawa wî dihewînin ku fîlim ji ber wan yekan 
nîvco dimîne. Mixabin di nava temaşegerên kurdan de, sînema hê wek karekî 
yan jî wekî daxwezeke zarûrî  nayê dîtin...

5.

Di fîlima we “Crossing the Dust” de du şervanên kurd ji bo xwarinê ji şervanê din 
re bibin, derdikevine li ser rê û dirban ku leqayî dehan astengiyan tên, ji wan astengiyan 
ya herî muhîm jî merhameta şervanekî ye ku di rê de pêrgî zarokekî ‘ereb tê û ku ew zarok 
winda bûye. Tu meseleya merhemetê çawa dinirxînî, anegorî te ev belayek e yan kurd wê 
xwe bi wê merhemet û humanîzmê xilaz bikin ?

Min ev fîlima di sala 2003’an de piştî Seddam têk çû, nivîsî. Çîroka fîlimê çi-
rokeke insanî ye. Pirsiyar ji vê filimê ev e, ka mirov çawa dikare di nava şerî de jî 
helwesteke insanî nîşan bide. Ev fîlima ya rêyekî ye wekî  sefereke naskirinê ye; 
ev sefer hem ji bo derva ye hem jî ji bo hundir e. Fîlim wekî panorameyekê ye li 
ser rabûrdiya kurdan a şerê wan rawestiya ye.  Min xwast ez wî şerê 2003an bi 
çîrokeke diramatîk ve bihûnim û wisa pêşkeş kim.
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6.

Li ser termekî, bi çar-pênc ziman û zaraveyan sitran têne gotin û li gel wê dema êş û 
elem hebe hemû gel û zimanên wan dibine yek. Ji ber wê dixwazim wiha bipirsim, mirov 
dikare bibêje di sînemaya we da tamereke xurt a humanîzimê heye. Mirov dibêje qey ev 
humanîzima tev para me ketiye. Gelo ev humanîzim wê li Rojhilata Navîn kêrî me were 
yan na yan jî  wê me rizgar ke ?

Huner tev, sinema jî karekî humanîzmî ye. Bi min ev kar bi humanîzmê ve 
girêdayî ye. Ji ber ku ez wisa li hunerê dinêrim loma min fîlimên xwe li dijî şerr, 
tevgerên hovane saz kirine. 

7.

Herûdu şervan hêsirên xwe ji hev vedişêrin yanî hafizaya xwe ji hev vedişêrin û di 
navbera wan de bêdengiyeke qewî heye. Anegorî teoriyên ser travmayê divê travma bi awa-
yekî were ziman. Bi min fîlimên we hinekî vê yeke dikin. Niyeteke we ye bi vî rengî heye?

Huner, di heman demê de katarsîsekî jî dike. Bi saya hunerê ev travmayana 
sivik dibin lewre di teoriya hunerê de tiştekî wiha heye ku rihê mirovan sivik 
dike, paqij dike û barê travmayan hildigire. Di bingeha trajediyê da jî ev heye, 
mirov dixwaze tiştan ser xwe bavêje û ruhê paqij bike. Di dawiyê de karekterek 
tê kuştin ji ber wê di ew ê din de jî guherineke ruhî çêdibe û ti amareke tund-
rewiyê lê namîne û xwe jê dişo, ruhê wî diguhere. Evana di teoriya hunerê de 
hene her wiha di psîkolojiya insanan de jî. 

8.

Deranîna travmayê û temsîla bûyerên tûnd û kolektîf tiştekî pir zehmet e. Huner-
mendek gava dest bi temsîliyetê dike li ser navê mexduran diaxive, ev yek dikare xesarekê 
jî bide mijarê. Îddîayeke din jî heye ku tê gotin,  mirov nikare ti caran travmayê vebêje.  Ji 
bo deranîn û temsîliyeta karesat û travmayê,  divê hunermend li kê derê bisekine û çawa 
nêzikê meselêyê bibe ? 

Qasî ku ez têdigêhim, baştir e ku derhêner derveyî çîrokê bisekine, bila çi-
rokê re nebe teref û hizira xwe bi dirûşmayan neyne ziman û gereka gorî van 
‘esasan hereket bike. Bi kurt û kurmancî divê derhêner nebe dadger û hukim 
neke. Gava mirovî siya ramanên derhenêrekî di nav filmekî de bibîne, bi min ew 
fîlim ne serkeftî ye. Divê gelek tiştan di nava çîrokê de bihêle. Min heta niha ew 
daye ber çavê xwe, divê hunermend û derhêner ne hakim bin. 

9.

Di sahneyeke fîlimeke we de temaşegêr li sinemeye ne û fîlimê sêr dikin, fîlim jî fîlima 
Yilmaz Guney ya bi navê “Rê”yê ye. Di ekranê de çend heb kurd ji aliye leşkerên tirkan 
ve têne girtin û wê kêliyê leşkerên Seddam bi ser eywana sînemayê de digirin û tema-
şegêran binçav dikin. Qedara kurdan ya li her çar parçeyan  dubara dibe. Niha qet nebe 
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kurd xweyî otonomîyê ne. Tu paşeroja Kurdistanê çawa dibinî, divê em bi hêvî bin yan 
hêvîşikestî bin ?

 Min xwast Yilmaz Guney bi bîr bînim. Hem di dest pêka wê de hem jî dawî-
ya wê de gelek numûneyên veşartî hene li gel ya Guneyî. Bi min sînemaya kurdî 
bi Guney re dest pê dike. Ew îkonê me yê  sînemaya kurdî ye. Di fîlimê de her 
çar parçeyên  Kurdistanê hatine temsîlkirin. Fîlima ‘Rê’yê  bi salan li Iraqê jî 
qedexe bû.  

10.

Fîlimên we li ser tiştine minîmal hatine ava kirin û hûn demeke dirêj li Îranê jiya ne 
û wekî em dizanin li Îranê hunera sereke sînema ye,  li ser meseleyê ‘Sînemaya Îran’ê 
bandoreke çawa li sînemaya we kiriye ? 

Ez demeke dirêj li Îranê jiyam û çaxa ez çûme Îranê jî temenê min yek yan jî 
du bû û ez heta 24 saliya xwe jî li wir mam. Min li wir xwend û edebiyat û sîne-
maya wan jî tesîrek li min kiriye. Lê min her tim hewl da rêya xwe bibînim min 
nexwast tenê di bin bandorê wan de bimînim. Ya girîng ew e mirov rêya xwe, 
bixwe peyda bike. Sînemaya Îtalî û Japonî tesîr li min kiriye helbet.

11.

Gelek derhênerên îranî bi fîlimên xwe li dinyayê deng vedane, bi we ev derhêner çiqas 
bi mesela kurdan re eleqeder in, an kurd çiqas hatine temsîlkirin di sinemaya Îranê de ji 
terefê derhênerên farîs ve ?

Gelek fîlim li ser kurdan hatine çêkirin, hem ji teref derhênerên kurd ve hem 
jî ji teref derhênerên faris ve. Piraniya wan fîlimên ku îraniyan li ser kurdan çê-
kirine taybet jî yên van salên  dawîyê filmine baş in wekî mînak ya Kayrustemî 
filmeke pirr baş e. 

12.

Hunermendên Kurd, bivê-nevê eleqeyeke wan e bi meseleyên polîtik û 
dîrokî re hene lê huner karekî şexsî ye jî ; gelo ev meseleyên wiha acîl nebûna, 
birêz Şevket wê li ser kîjan meseleyan fîlim bikişanda?

Durist e, huner meseleke şexsî ye lê sînema hunereke cîhanî ye jî, jê re sînorek 
nehatiye danîn.

13.

Di fîlimên we de îroniyek heye, gelo ev îronî ji kişandina êşê tê ? Ji ber ku lehengên 
we yên di halekî nebaş de nin jî bi awayekî xwe bi heyatê ve digirin. Kevokek li ser antênê 
hêka xwe dike û ew kesê ku wek terorîst tê tawanbarkirin, wexta wê êdî here, ji bo xatirê 
kevokê antêna xwe bi xwe re nabe her wiha li qampeke ku şert û mercên jiyînê lê pir zeh-
met e, xort dixwazin ji xwe re sahayeke futbolê lê bikin. Xulase tamareke xurt a hêviyê 
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heye di sînemaya we de. Dikarî li ser vê hêvi û hêvîkirinê çi bibêjî ? 

Ji ber ku zimanekî sînemayê jî heye lazim e derhêner, li ser sehneyan pir 
bifikire da ku temaşagêr bi awayekî pê derxe ka mesele çi ye lê divê hin tişt di 
filman de veşarti bimînin ku temaşegêr li dû keve û bixwe wan kifş bike. Belkî 
ber hindê ye di nav fîlimên min de îronî heye.

14.

Ez dixwazim hinekî behsa kişandina fîlima te ya “Crossing the Dust” bikim. Fîlimeke 
nêzî dokumanteriyê ye û gelek cihan de dîmenên rast hatine bi kar anîn. Gelo te we ev fî-
lima di halekî çawa de kişand. Lîstikvan hemû profesyonel bûn yan yên amator jî hebûn ? 

Rast e wekî form nêzî dokumanteriyê ye lê ti tişteke dokumanteryal nehatine 
bi kar anîn. Tev de fikşîn e lê bi şêwaza dokumanteriyê hatiye çêkirin. Hem ak-
torên profesyonel hene hem jî yên amator. Ez ji stayla dokumantar pir hez dikim 
lewre filmên min nezîkî rastiyê dike.  Ew teqîna nava fîlimê, para xwe ji rastiyê 
digre ku wê rojê li Kerkukê heştê kes hatine kuştin û 300 kes jî birîndar bûn. Min 
lehengê vê filmê bi vê bûyerê ve girê da. 

15.

Bi kar anîna mûzîkê ya di fîlima  “Crossing the Dust”  wekî temaşegêrekî ez 
hinekî aciz kirim. Di sehneyên dilsoj de mûzîkeke dilsoj lê dide ev yeka han di-
kare tesîra wê sahneyê û rastiya bûyerê kêm bike. 

16.

We di fîlima “Kick Off” de futbol wekî metafora Rojhilata Navîn bi kar anî ye. Mi-
letên li hev nakin, bomberan, mirina li ber derî û her tim amede… Lîstikvanên Ereb û 
Kurd li hev nakin û dawiyê de yekî biyanî ‘Rojavayî’ dibe ‘hekem de. Mirov dikare wî 
‘hekemî wekî temsila ‘Rojavayîyê’ bibîne ku ewana li ser gelên Rojhilata Navîn ra nin ? 
Jixwe li Rojhilata Navîn  ‘Amerîka’ wek ‘hakemekî tevdigere, tu vê ‘hakemiya dewletên 
rojava çawa dibînî? 

17.

Di heman fîlime de hespek heye û bê siwar e, li meydanê çargavan hildiqoşe 
û di dawiya fîlimê de jî sitrana “Mîro” lê dide û ev hevok derbas dibe  “hespê 
mêre min kerr û gêj e” mirov dikare vê sahneyê wekî lixwemikurhatina dewra 
mîrektiya kurdan bibîne? Lewre ji dewra mîrektiyan vir ve ye li Kurdistanê her 
tim talan û şer heye. 
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Beyaz Ayrıcalık ve Bakış İlişkileri: 
Feminist Film Teorisinde 

Irk Ve Toplumsal Cinsiyet*

Jane Gaines*

İngilizceden Çeviren: Nurdan Şarman

Başlangıçta bu makale Britanya ve ABD’de yaklaşık on yıl boyunca feminist 
film teorisine egemen olan paradigmaya bir meydan okuma olarak tasarlandı. 
Screen’de1 önemli ölçüde tanıtılan ve geliştirilen bu paradigma o zamandan beri 
alandaki özel konumunu kaybettiği için makalenin orijinalinde yer alan bazı 
hararetli tartışmalara da gerek kalmamıştır artık. Yine de psikanalitik teori ile 
tarihsel bağlamdaki siyah kadın imajının yan yana gelmesinden kaynaklı çe-
kişme güncelliğini koruduğundan konuya ilişkin tartışmanın bir kısmı zorunlu 
olarak olduğu gibi bırakılmıştır. Neyse ki, 19. yüzyıl Afro-Amerikalı kadınların 

*	 Screen	dergisinde	yer	alan	makalenin	orijinali	 için	bkz.	Jane	Gaines,	White	Privilege	and	
Looking	Relations:	Race	and	Gender	in	Feminist	Film	Theory,	Screen,	Volume	29,	Issue	4,	
Autumn	1988,	Pages	12–27,	https://doi.org/10.1093/screen/29.4.12	Makalenin	daha	eski	bir	
versiyonu	ise	Cultural	Critique	no	4;	Fall	1986’de	yer	almaktadır.

**	 Jane	M.	Gaines,	Columbia	Üniversitesi’nde	sinema	profesörüdür.
1	 Secreen,	 Glasgow	 Üniversitesi’nde	 yayınlanan	 ve	 Oxford	 University	 Press	 tarafından	

yayınlanan	akademik	bir	film	ve	televizyon	çalışmaları	dergisidir.

https://doi.org/10.1093/screen/29.4.12
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ihmal edilmiş yazılarının2 yeniden basımıyla eş zamanlı olarak ABD’de önemli 
edebiyat eleştirisi yayınlarını görmeye başladığımızdan beri siyah feministle-
re ait teorik çalışmaların kıtlığına ilişkin yakınmalar şimdiden demode olmaya 
başladı. Bu makalenin ilk kez bir konuşma metni olarak sunulduğu zamanda 
diğer feminist film eleştirmenleri, beyaz olmayan kadınlara dair bir perspektifin 
olmayışının alanda yarattığı boşluğa dikkat çekmişlerdi.3 Asyalı, Hispanik4 ve 
Afro-Amerikalı kadınlar üzerinde biraz daha fazla çalışma yapılmasına ve siyah 
feministlerin film/televizyon çalışmalarında isimlerini daha fazla duymaya baş-
lamamıza rağmen feminist film teorisi beklenen değişim/dönüşüm hususunda 
işaretler göstermedi henüz.5

Burada yapmak istediğim, psikanalitik cinsel farklılık kavramına dayalı bir 
metin ve izleyici teorisinin, ırksal farklılık ve cinselliğe dair bir filmle başa çık-
mada nasıl donanımsız olduğunu göstermektir. Diana Ross’un6 oynadığı Maho-
gany’nin7 hikâyesi (Yön: Berry Gordy, 1975) röntgencilik ve fotoğrafik eylemler 

2	 Alary	Helen	Washington,	 Invented	 Lives:	 Narratives	 of	 Black	Women,	 1860-1960,	 New	
York,	Doubleday,	1987;	Hazel	Carby,	Reconstructing	Womanhood:	The	Emergence	of	the	
Afro-	American	Woman	Novelist,	New	York,	Oxford	University	Press,	1987;	Valerie	Smith,	
Self-Discovery	and	Authority	in	Afro-	American	Narrative,	Cambridge,	Mass,	Harvard	Uni-
versity	Press,	1987;	Henry	Louis	Gates,	Jr	(ed),	The	Schomburg	Library	of	Nineteenth-Cen-
tury	Black	Women	Writers,	vol	1-30,	New	York,	Oxford	University	press	1988.

3	 Judith	Aiayne,	‘Feminist	Film	Theory	and	Criticism’,	Signs	11,	no	1,	Autumn,	1985,	p	99;	
Teresa	 de	Lauretis,	 ‘Rethinking	Women’s	Cinema:	Aesthetics	 and	Feminist	Theory’,	Nea	
German	Critique,	no	34,	Winter,	1985,	reprinted	in	Teresa	de	Lauretis,	Technologies	of	Gen-
der,	Bloomington,	Indiana	University	Press,	1987,	pp	138-139.

4	 Hispanik	(İspano,	İspanik)	terimi	1970’li	yıllarda	ortaya	çıkmış	ve	kültürel	kökenleri	Mek-
sika,	Porto	Riko,	Küba,	Orta	Amerika	ve	diğer	Latin	Amerika	ülkeleri	olanlar	için	Amerikan	
Nüfus	Dairesi	 tarafından	kullanılmıştır.	Meksika	ve	Orta	Amerika’daki	bazı	Latin	Ameri-
ka	ülkeleri	halklarına	ABD’de	verilen	ad	olarak	sıkça	kullanılır.	Terim	kimi	zaman	İspanyol-
ları	ve	Brezilyalıları	da	içine	alır.	(https://tr.wikipedia.org/wiki/Hispanik)	(ç.n.)	

5	 Siyah	feminist	eleştirmenlerin	film	ve	televizyondaki	yeni	çalışmalarına	bir	örnek	için,	bkz.	
Jacqueline	Bobo,	“The	Color	Purple”:	Black	Women	as	Cultural	Readers,	and	Alile	Sharon	
Larkin,	‘Black	Women	Filmmakers	Defining	Ourselves:	Feminism	in	Our	Own	Voice’,	 in	
Diedre	Pribram	(ed),	Female	Spectators:	Looking	at	Film	and	Television,	London	and	New	
York,	Verso,	1988.

6	 Diana	Ross	(d.	1944),	Michigan,	Detroit’de	doğmuş	olan	ünlü	siyah	bir	Amerikalı	şarkıcı,	
müzik	yapımcısı	ve	oyuncudur	(ç.n.)

7	 Mahogany,	yapımcılığını	Motown	Productions’un	üstlendiği,	Berry	Gordy	tarafından	yöne-
tilen,	başrolde	Diana	Ross’un	oynadığı	1975	tarihli	bir	Amerikan	romantik	drama	filmidir.	
Motown’ın	kurucusu	Gordy,	İngiliz	yönetmen	Tony	Richardson’ın	filmden	çıkarılmasından	
sonra	filmin	yönetimini	devralmıştır.	senaryo	kısaca	şu	şekildedir:	Chicago’nun	gettoların-
dan	Tracy,	moda	tasarımına	ilgi	duyan	bir	kızdır,	ancak	siyahî	olması	nedeniyle	istediği	işleri	
alamaz.	Bir	gün	Anthony	Perkins	tarafından	keşfedilir	ve	Roma’ya	gidip	mankenliğe	başlar	
ve	büyük	bir	üne	kavuşur	(ç.n.)	

https://tr.wikipedia.org/wiki/Meksika
https://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_Amerika
https://tr.wikipedia.org/wiki/Latin_Amerika
https://tr.wikipedia.org/wiki/Latin_Amerika
https://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hispanik
https://eksisozluk.com/?q=chicago
https://eksisozluk.com/?q=anthony+perkins
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arasındaki bağlantılar etrafında örgütlendiği ve Lacancı terimlerle tamamen 
kuramlaştırılmış olan klasik sinemayı örneklediği için, ilk elden psikanalitik bir 
yaklaşımı mümkün kılar. Ancak tartışacağım üzere, psikanalitik model farklı 
bir konfigürasyon üstlenen düşünceleri bloke etmeye çalışır ve böylece, örneğin 
Freudyen-Lacancı senaryo -iki cinsellik açıklaması temelde uyumsuz olduğun-
dan- Afro-Amerikan tarihindeki ırk-cinsiyet ilişkileri senaryosunu gölgede bı-
rakabilir. Buradaki tehlike, siyah aile ilişkilerini açıklamak için psikanalitik bir 
model kullanıldığında hatalı bir evrenselleştirmeyi zorlamak ve beyaz orta sınıf 
normlarını yeniden onaylamaktır.

Feminist teori, baskı analizinde toplumsal cinsiyeti başlangıç noktası alarak 
beyaz orta sınıf değerlerini güçlendirmeye yardımcı olur ve kadınların diğer 
baskı yapılarını görmelerini engellemeye çalıştığı ölçüde de ideolojik olarak 
işler. Bell Hooks bu bağlamda, kadınların ezilişini toplumsal cinsiyet dışında 
düşünemeyen feminizmi eleştirir: “Kadının kaderine ilişkin feminist analizler, 
yalnızca toplumsal cinsiyete odaklanma eğiliminde olup feminist teoriyi inşa 
etmede sağlam bir temel sağlamazlar. Toplumsal cinsiyetin kadının kaderinin 
tek belirleyicisi olduğunda ısrar ederek Batılı ataerkil zihinlerdeki kadın gerçek-
liğini gizemlileştirmeye yönelik baskın eğilimi yansıtırlar.”8

Hooks, toplumsal cinsiyet analizinin münhasıran beyaz orta sınıf kadınla-
rın durumunu aydınlattığını ve bu analizin feminist teorideki merkeziliğinin, 
bu teoriyi inşa eden kadınların farklı ırk ve sosyal sınıflardaki kadınların bas-
kıyı deneyimleme biçimlerinden habersiz olduklarının işareti olduğunu söyler. 
Buna çoğumuz itiraz edemeyiz. Ama çalışmalarında ırkçılıktan uzak durmak 
isteyen bir feminist bu eleştiriye tam olarak nasıl cevap vermelidir? Bu hassas 
ikilemle ilgili birkaç düşünceden biri olarak, Marilyn Frye, “Beyaz Olmak Üzeri-
ne” adlı makalesinde, bizi orta sınıf feministlerin tarihsel olarak yaptıklarından 
yani herkesin sorumluluğunu üstlenmekten uzak durmaya çağırıyor. Feminist  
teoriyi farklılıklarımızı kapsayacak şekilde yeniden yazmayı üstlenmenin bir 
başka ırksal ayrıcalık uygulaması olduğunu ve bu nedenle vicdanlı bir şekil-
de yapılabilecek tek şeyin “kararlı cehaletimizi/bilgisizliğimizi” üstlenmek 
olduğunu öne sürüyor.9 Ayrıcalıklı bir konumdan tarihleri hayal edilemeyen 
insanlar hakkında bilgi edinmeye başlanabilir. Bu sebeple iki farklı argüman 
öne sürmekteyim. Bunlardan ilki, siyah feminist teoriyi, feminist teorinin  
normatif olarak işlev görme eğiliminde olan yönleriyle; ikincisi ise toplum-
sal oluşumun etkileşimli düzeylerini nasıl kavrayabileceğimize dair daha 

8	 Bell	Hooks,	Feminist	Theory:	From	Margin	to	Center,	Boston,	South	End	Press,	1984,	s.	12.
9	 Marilyn	Frye,	The Politics of Reality, Tnimansburg,	New York,	The	Crossing Press,	1984,	ss.	

113,	118.
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zor olan soruyu sormak için halkların tarihini temsil söylemleriyle yan yana  
getirmektedir.

I.

1970’lerin sonundaki yüksek lisans deneyimimde feminist film teorisi sözü-
nü ilk duyduğum şekliyle, sinema diline dikkat etme konusundaki ısrarı ve ger-
çeklik ile metin arasındaki karşılaştırmalara karşı katı yasağıyla hatırlıyorum. 
Feminist film teorisi sözü her zaman, feministlerin ideolojik olanı ancak kurgu 
ve sinema makinesinin mekaniğine kodlayarak analiz edebileceğini defalarca 
hatırlatacak şekilde, İngiliz aksanlı bir kadının sesi olarak çalınırdı kulağıma. 

Bu, on yıllık bir zaman diliminde İngilizce olarak yazılmış diğer akademik 
makalelere kıyasla daha fazla yeniden basılmış olan ‘feminist film teorisi’ ay-
rıcalığı kazanmış yalnızca iki metnin, Claire Johnston’ın “Women’s Cinema as 
Counter-Cinema”sı (Karşı Sinema Olarak Kadın Sineması) ve Laura Mulvey’in 
“Visual Pleasure and Narrative Cinema”sının10 (Görsel Zevk ve Anlatı Sineması), 
kült kılındığı bir zamandı ve ABD’deki bu metinlerin İngiliz Marksizm’inden 
çıktığının gayet farkındaydık. Geriye dönüp baktığımızda, bu denemelerde ge-
liştiği şekliyle ataerkil söylem olarak sinema teorisinin görünürdeki uzlaşmazlı-
ğının Althusserci özne teorisinin mirası olduğunu anlıyoruz. Öznenin inşasının 
psikanalitik versiyonunun klasik Marksizm’e hoş bir ek olduğu Marksist femi-
nizmin bakış açısında açık olsa da, sosyal birey teorisi ile kazanılan şey, toplum-
sal antagonizma teorisini kaybetme pahasına kazanıldı.

Feminizmin sonuçları Atlantik’in Amerika yakasında farklı olacaktı. ABD 
akademik çevrelerine ithal edilen dilde kurulan özne teorisi, tarihteki tüm bas-
kıları, ifadeleri ve sosyo-seksüel işleyişi açıklayabilecek gibi görünecek noktaya 
kadar şişebilirdi. Avrupalı Marksistlerin ideoloji teorisinin kapasitesini genişlet-
me ihtiyacını gördükleri son derece karmaşık gelişmeler, tercümede kayboldu, 
öyle ki ABD’de duyduğumuz şey “Temsil ataerkil düzeni yeniden üretir” idi. 

10	 Claire	Johnston,	‘Women’s	Cinema	as	Counter-Cinema’,	in	Claire	Johnston	(ed),		Notes	on	
Women’s	Cinema,	London,	Society	for	Education	in	Film	and	Television,	1973,	reprinted	in	
Patricia	Erens	(ed),	Sexual	Stratagems,	New	York,	Horizon,	1979,	Bill	Nichols	(ed),	Movies	
and	Methods,	Berkeley	and	Los	Angeles,	University	of	California	Press,	1976;	Laura	Mul-
vey,	‘Visual	Pleasure	and	Narrative	Cinema’,	Screen	Autumn	1975,	vol	l6	no	3,	reprinted	
in	Karyn	Kay	and	Gerald	Peary	(eds),	Women	and	Cinema,	New	York,	Dutton,	1977,	Tony	
Bennett,	et	al	(eds),	Popular	Film	and	Television,	London,	British	Film	Institute,	1981,	Brian	
Wallis	(ed),	Art	After	Modernism:	Rethinking	Representation,	New	York,	The	New	Museum	
of	Contemporary	Art,	1984,	Gerald	Mast	and	Marshall	Cohen	(eds),	Film	Theory	and	Cri-
ticism,	third	edition,	New	York,	Oxford,	1985,	Bill	Nichols	(ed),	Movies	and	Methods	11,	
University	of	California	Press,	1985.
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Stuart Hall, hem söylem teorisinde hem de Lacancı psikanalizdeki bu eğilimi 
bu teorilerin değiştirmeyi amaçladığı ekonomizmin karşıtı olarak tanımlamıştır 
– “aşağıdan ziyade yukarıya doğru bir indirgeme”. Ekonomizmi doğrulama-
ya yönelik bu tür hareketlerde ortaya çıkan şey, onun dediği gibi, “x metaforu, 
y’nin x = y’ye indirgenmesi gibi işler.”11

Bu, ataerkil söylem olarak klasik sinema teorisinin, ilk başta tamamen yalnız 
göründüğü ve yakın zamanda daha büyük Marksist tartışmalardan ayrıldığı 
ABD üniversite sahnesinde bir intikamla gerçekleşecekti. Öğrencilerin politik 
ekonomide herhangi bir arka plan edinmeyi umut edemeyecekleri kampüsler-
de, öznellik ve sinema analizine yönelik bir film kursuna giriş, bütün bir üniver-
site kariyeri boyunca Marksist teoriye maruz kalmanın tek yolu olabilir. Bunun-
la birlikte, şimdi, Screen teorisinin ABD’deki feminist çalışmalara nispeten kolay 
bir şekilde asimile edilip edilmediğinin teorinin radikal potansiyelinin, kullan-
dığı psikanalitik terminoloji aracılığıyla susturulma şekliyle bir ilgisi olup ol-
madığını merak etmeliyiz. Peter Brooks’un ‘Bugün edebi eleştiriye değer veren 
herkes feminist olmak zorundadır’12 ifadesiyle işaret ettiği üzere ABD’de akade-
mik feminizmin yeni saygınlığı açısından kadın çalışmaları çevrelerinde yüksek 
feminist film teorisine yönelik sıcak karşılamayı da dikkate almamız gerekiyor.

ABD’deki film ve televizyon çalışmalarında, bizi çok uzun süredir etkisi altı-
na almış görünen temsil teorisinde son üç yılda bir kopuş görüldü. Dilde ve ide-
olojide aynı anda konumlandığımıza dair ısrarlı düşünceyi ele alan, değiştiren 
veya terk eden yeni feminist stratejiler ayrıntılandırılamayacak kadar çoktur. 
İngiltere’de olduğu gibi ABD’de de bu teoriye karşı en etkili meydan okuma-
lardan biri, farklı tarihsel anlarda yeniden yapılandırıldığımız (reconstitution) 
sorununa dikkat çekti. Bir insanın dile katılımındaki biçimlendirici an nasıl olur 
da toplumsal varoluşun diğer tüm belirleyici koşullarını geçersiz kılan tek koşul 
olabilir? Bu soru özellikle kuramsal ilginin özne üreten, metinden metin üreten 
özneye kaymasıyla geçerli olacaktır; “gerçek tarihsel özne” teorisyenlerin im-
kânsız beklentilerle ağırlaştırılmış bir metni/yapıyı terk ettikleri kaçış yolu oldu.

II.

ABD’de lezbiyen feministler, film teorisinin klasik gerçekçi metnin işleyişini 
erkeklik ve kadınlık arasındaki gerilimler açısından açıklama biçimine ilk iti-
razları dile getirdiler. Klasik sinemada izleyici hazzının doğası gereği eril ola-

11	 Stuart	Hall,	‘On	Postmodernism	and	Articulation:	An	Interview’,	Journal	of	Communication	
Inquiry	vol	10	no	2,	Summer	1986,	s.	57.

12	 Annette	Kolodny’de	alıntılandığı	gibi,	‘Respectability	is	Eroding	the	Revolutionary	Potential	
of	Feminist	Criticism’,	The	Chronicle	of	Higher	Education,	Mayıs	4,	1988,	A	52.
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rak kabul edildiği teori, özellikle izleme hazzının asla erkek röntgenciliği gibi 
yorumlanamayacak olan lezbiyen seyirciyi iptal ettiğini öne süren eleştirmen-
lerin sert tepkisiyle karşılaştı. Lezbiyen bir seyirciyi konumlandırmak, seyrin 
gidişatını önemli ölçüde değiştirecektir. Hatta bu, bizi erotikleştirilmiş yıldızın 
bedeninin sadece nesne değil, film anlatısındaki, izleyicinin tanımlayabileceği, 
başka bir kadın bakışının görsel nesnelliği olarak adlandıracağım şey olabilece-
ğini görmeye bile götürebilir. Bu argümanı takip edecek olursak o halde Gent-
lemen Prefer Blondes’daki Marilyn Monroe ve Jane Russell “sadece birbirlerinin 
gözleri içindir.”13 Gentlemen Prefer Blondes’un14 (Erkekler Sarışınları Sever/Sarışın 
Bomba) lezbiyen okuması üzerine inşa edilen iki etkili çalışma, Personel Best‘in15 
(Kişisel En İyi/ En İyi Atlet) lezbiyen kabulünün, sinemanın ataerkil özne ko-
numları ürettiği açıklamasına meydan okumanın anahtarı olduğunu ileri sürdü; 
çünkü en azından lezbiyen izleyiciler baskın anlamları alt üst ediyor ve metinsel 
yapıları yıkıyordu.16

Lezbiyenler tutarlı bir şekilde, psikanalitik terimlerle ortaya konan kültürel 
teoriyi, erkek/kadın ikili karşıtlığına başvurmadan arzuyu tasavvur edemediği 
veya hazzı açıklayamadığı için eleştirdiler. Bu, yalnızca Lacancı psikanalizde 
yerleşik olmakla kalmayan aynı zamanda tüm bilgileri organize eden ancak her-
hangi bir yakın incelemeden kaçan Batı kültürünün temel ayrımlarının altında 
yatan, Monique Wittig’in heteroseksüel varsayım ya da ‘düz zihin’ dediği şeyin 
işlevidir.17 Erkek/kadın güçlü, ancak bazen kör edici bir yapıdır. Ve feminizm 
konusundaki ilk derslerimizde bu kadar çabuk benimsediğimiz paradigmanın 
ileri eğitimimizin önünde duruyor olabileceğini görmek zordu.

Görünüşe göre feminizm için çok temel olan erkek/kadın karşıtlığı, aslında 
bizi birçok kadının konumunu sürekli olarak yanlış yorumlayacak olan analiz 
biçimlerine kilitleyebilir. Feminist analizde sonradan akla gelen, lezbiyenler gibi 
beyaz olmayan kadınların da bu sorunsal tarafından özümsenmemelerinin ne-

13	 Lucie	Arbuthnot	and	Gail	Seneca,	‘Pre-Text	and	Text	in	“Gentlemen	Prefer	Blondes”	‘,	Film	
Reader	5,	Winter	1981,	s.	13-23.

14	 Gentlemen	Prefer	Blondes,	Howard	Hawks	tarafından	yönetilen,	başrollerde	Jane	Russel	ve	
Marilyn	Monroe’un	oynadığı	1953	tarihli	bir	ABD	filmi.	Film	iki	güzel	kadının	Avrupa’ya	
giden	bir	transatlantikte	koca	avına	çıkmalarını	konu	edinmiştir	(ç.n.)

15	 Personal	 Best,	 Başrollerde	Mariel	 Hemingway,	 Scott	 Glenn,	 Patrice	 Donnelly	 ve	 Kenny	
Moore’un	oynadığı,	senaristliğini	ve	yapımcılığını	Robert	Towne’in	üstlendiği	1982	yapımı	
film.	Film,	1980	Olimpiyat	Oyunları	için	çalışan	ancak	oyunların	politik	sebeplerle	boykot	
edilişiyle	hayalleri	ellerinden	alınan	bir	grup	kadını	anlatmaktadır	(ç.n.)

16	 Chris	Straayer,	“Personal	Best”:	Lesbian/Feminist	Audience’,	Jump	Cut	29,	February	1984,	
ss.	40-44;	Elizabeth	Ellsworth,	‘Illicit	Pleasures:	Feminist	Spectators	and	“Personal	Best”	,	
Wide	Angle	vo\	8,	no	2,1986,	s.	46-56.

17	 Monique	Wittig,	‘The	Straight	Mind’,	Feminist	Issues,	Summer	1980,	s.	107-111.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Howard_Hawks
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deni budur. Feminist antolojiler, feminizmin liberalliğinin ve kapsayıcılığının 
bir örneği olarak sürekli olarak siyah kadın ve lezbiyen perspektifi üzerine ma-
kaleler içerir. Bununla birlikte, ‘farklı bakış açıları’ kavramı, farklılığı onaylarken 
ve kadını ortak payda olarak korurken, hala ırk ve cinsel yönelim kategorilerini 
teorik bir belirsizlik içine yerleştirir. Siyasi görgümüz doğru ancak teorimiz o 
kadar da mükemmel değil.

Marksist feminist analizde ırk ve cinsel yönelim faktörleri, baskı kategori-
leri olarak kapitalist toplumdaki sınıf ilişkilerine dayalı bir modele biraz bece-
riksizce uyan yarım işler olarak kaldılar. Bazı eşcinsel tarihçiler, kapitalizmin 
yükselişi ile toplumsal eşcinselin yaratılması arasında bir ilişki görse de Gayle 
Rubin’in önerdiği gibi, cinsel baskı (toplumsal cinsiyet baskısından farklı ola-
rak) sınıfa dayalı bir çerçeve içine yalnızca fazla cömert bir cinsel hiyerarşi kav-
ramıyla yerleştirilebilir.18 Irk, cinsel tercihten daha düzgün bir şekilde Marksist 
modellere katlandı, ancak ırk çatışmasını sınıf mücadelesi olarak anlayan orto-
doks formülasyon, toplumsal cinsiyetin ırkla tam olarak nasıl kesiştiğini bilmek 
isteyen Marksist feministler için hâlâ tatmin edici değil. Beyaz olmayan kadınla-
rın ezilmesi, klasik Marksist paradigma tarafından eksik bir şekilde kavranmaya 
devam ediyor.

Sınıfa dayalı Marksist model toplumsal cinsiyetin işlevini gizlediği gibi, ata-
erkillik altında kadın/erkek ayrımına dayanan feminist model de ırk işlevini 
gizlemiştir. Hâkim feminist paradigma aslında bizi erkek egemenliği ve kadın 
egemenliği dışında herhangi bir baskı biçimini düşünmemeye teşvik ediyor. Bu 
nedenle Barbara Smith, feministlerin ve lezbiyenlerin “… beyaz olmayan her-
hangi bir kadınlığın etkilerine karşı kör...” olduğunu söyler.19 Siyah feministler, 
analiz bağlamında ve sınıfın ırk kadar önemli olduğu konusunda hemfikirdir; 
bununla birlikte, eğer bu feministler toplumsal cinsiyeti bir faktör olarak vur-
gulamakta tereddüt ediyorlarsa, bu, siyah kadınların deneyimlerini tanımlama 
biçimine göredir, çünkü Afro-Amerikalı kadınlar, tarihsel olarak kimlik ve siya-
si bağlılığı, toplumsal cinsiyet veya sınıf yerine ırk açısından formüle etmişler-
dir.20 Ancak feminizm, baskıyı/sömürüyü cinsiyetten çok ilk olarak ırksal açıdan 

18	 Gayle	Rubin,	‘Thinking	Sex:	Notes	for	a	Radical	Theory	of	the	Politics	of	Sexuality’in	Carol	
Vance	(ed),	Pleasure	and	Danger,	Boston	and	London,	Routledge	&	Kegan	Paul,	1984,	s.	307.

19	 Barbara	Smith,	‘Towards	a	Black	Feminist	Criticism’,	in	Elaine	Showalter	(ed),	The	New	
Feminist	Criticism,	New	York,	Pantheon,	1985,	s.	169.

20	 Bonnie	Thornton	Dill,	‘Race,	Class,	and	Gender:	Prospects	for	an	All-inclusive	Sisterhood’,	
Feminist	Studies	vol	9,	no	1,	Spring	1983,	p	134;	for	a	slightly	different	version	of	this	essay	
see’	“On	the	Hem	of	Life”:	Race,	Class,	and	the	Prospects	for	Sisterhood’,	in	Amy	Swerdlow	
and	Hanna	Lessinger	(eds),	Class,	Race,	and	Sex:	The	Dynamics	of	Control,	Boston,	Hall,	
1983;	Alargaret	Simons,	‘Racism	and	Feminism:	A	Schism	in	the	Sisterhood’,	Feminist	Stu-
dies	vol	5,	no	2,	Summer	1979,	s.	392.



K ü r d  A r a ş t ı r m a l a r ı

1 4 8   S a y ı  7   K ı ş - B a h a r  2 0 2 2

yaşadıklarını söyleyen beyaz olmayan kadınların açıklamalarını duymamış gö-
rünüyor. Ve bu, sömürünün onlar açısından beyaz bir kadın tarafından kişileş-
tirilebileceğini gösteriyor.21 Feminist teori için hazmetmesi daha da zor olan, si-
yah kadının siyah erkekle özdeşleşmesidir. Bu noktada, siyah feministler, siyah 
erkeği mutlaka ataerkil bir düşman olarak görmediklerini, bunun yerine ırksal 
baskılarının erkeklerle “paylaşıldığını” hissettiklerini tekrar tekrar hatırlatarak 
beyaz feministlerden ayrılırlar.22 Siyah lezbiyen feministler, tüm bunları içine 
alan en kapsamlı analizle ırk, sınıf ve cinsiyet baskısını siyah kadınların yaşam-
larında “birbirine bağlı” bir sentez olarak tanımladılar.23 

Buradaki husus, baskı/sömürü yapılarını, siyah kadınların erkeklerle veya 
kadınlarla dayanışma, ırk veya cinsiyet arasında bir siyasi stratejinin temeli ola-
rak seçim yapma ihtiyacını ima edecek şekilde sıralamak değildir. Söz konusu 
olan, Marksist feminist teoriye son derece uygun olan temel antagonizma soru-
nudur. Analizimizde bir karşıtlığı ön plana çıkardığımız yerde, diğerini yanlış 
anladık ve bu en çarpıcı biçimde ataerkillik kavramına başvururken oldu. Femi-
nistler ataerkillikle ne kastettiklerinden kesinlikle emin değiller: dönüşümlü ola-
rak ya baba-hakkına ya da kadınların egemenliğine atıfta bulunurlar. Kavramın 
kullanımıyla ilgili tutarlı olan şeyse tanımladığı yapının katılığıdır.24 Ataerkillik, 
tarih-ötesi olarak herhangi bir niteleme olmaksızın kullanıldığı yerde ve baskıyı 
her biçimde ve her yaşta erkek/kadın ayrımından türetilmiş olarak gören radikal 
feminist ataerkil düzen teorisinde olduğu gibi, ataerkilliğin diğer tüm baskıların 

21	 Adrienne	Rich,	On	Lies,	Secrets,	and	Silence’da	(New	York,	Norton,	1979,	ss.	302-303)	si-
yahların	ırkçılık	deneyimlerini	beyaz	kadınla	ilişkilendirmesinin	yine	beyaz	kadın	üzerinden	
işleyen	ataerkil	ırkçılık	olduğunu	belirtir.	Rich,	“Siyah	bir	birinci	sınıf	öğrencisi	ya	da	o	çocu-
ğun	annesi	ya	da	bir	hastanedeki	siyahi	bir	hasta	ya	da	sosyal	yardım	alan	bir	aile,	ırkçılığı	en	
doğrudan,	beyaz	erkek	üstünlükçü	toplumun	anneyi,	çocuğu,	aileyi	ve	hepimizi	kontrol	ettiği	
hizmet	mesleklerini	temsil	eden	beyaz	bir	kadında	deneyimleyebilir,”	der.	Bu	beyaz	kadının	
ırkçılığıdır	evet,	ama	bu	ona	kadınların	önemsiz	veya	eşitsiz	olduğunu,	güce	güvenilmeye-
ceğini	öğreten,	isyan	için	kendi	dürtülerini	duymayı	öğrendiği	yer	olan	aynı	ataerkil	okulda	
öğretilen	bir	ırkçılıktır.

22	 Gloria	 Joseph,	 ‘The	 Incompatible	Menage	 a	Trois:	Marxism,	 Feminism	 and	Racism”,	 in	
Lydia	Sargent	(ed),	Women	and	Revolution,	Boston,	South	End	Press,	1981,	s.	96;	The	Com-
bahee	River	Collective	in	‘Combahee	River	Collective	Statement’,	 in	Barbara	Smith	(ed),	
Home	Girls,	New	York,	Kitchen	Table	Press,	1983,	s.	275,	siyah	erkeklerle	ittifaklarını	be-
yaz	kadınların	beyaz	erkeklerle	sahip	olduğu	olumsuz	kimlikle	karşılaştırır:	“Beyaz	kadınla-
rın,	ırksal	baskıcılar	olarak	dayanışmaları	dışında,	elbette	beyaz	erkeklerle	birlikte	olmaları	
gerekmez	Siyah	insanlar	olarak	bizim	durumumuz	ise	ırk	gerçeği	etrafında	dayanışmamızı	
gerektiriyor.	Siyah	erkeklerle	birlikte	ırkçılığa	karşı	mücadele	ederken	diğer	taraftan	da	cin-
siyetçilik	konusunda	siyah	erkeklere	karşı	mücadele	ediyoruz.”

23	 Combahee	River	Collective,	ibid,	s.	272.
24	 Michele	Barrett,	Women’s	Oppression	Today.,	London,	Verso,	1980,	s.	15.
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birer kolu olduğu, kaynak haline geldiği yerde Marksizm ile bağdaşmaz.25 Shei-
la Rowbotham’ın “feminist bir temel-üstyapı” gibi işlev gördüğünü söylediği bu 
determinist model, özellikle Marksist sınıf anlayışının akışkanlığıyla karşılaştı-
rıldığında kadınların durumlarını değiştirmek için nasıl davrandıklarına dair 
düşünceden yoksun bırakmamak gibi bir dezavantaja sahiptir.26 

Radikal feminist mutlak ataerkillik kavramı da kadınların ezilmesini köleliğe 
benzeterek tek taraflı olarak tasvir etmiştir ve bu teori kadını erkeğin vahşi ya 
da bastırılmış Öteki’si olarak tanımladığı için, siyahı “asimile edilemez Öteki” 
olarak anlayan ırksal farklılık teorileriyle rekabet etmektedir.27 Son olarak, ataer-
killik kavramı, beyaz kadınların siyah erkekler ve siyah kadınlar üzerinde işgal 
ettiği konumu göz ardı ettiğinde en büyük körlüğü sergilemiştir.28 Siyah femi-
nistler feminizmdeki bu yanlış eğilimi düzeltmek için ABD tarihindeki beyaz 
patriyarka/efendi analizine dayanan “ırksal ataerkilliğe” ve onun siyah erkek ve 
siyah kadın üzerindeki egemenliğine atıfta bulunurlar.29

III.

Şimdi, ırksal farklılıkların kadın görüntüsüne erişim hiyerarşisini yapılandır-
dığı bir filme atıfta bulunarak, cinsel temaşanın/bakışın (looking) çağrışımlarını 
yeniden düşünmek istiyorum. Lady Sings The Blues (1972) filminin devamı olan 
Mahogany’de (1975) Diana Ross, güçlü bir kariyer yoluyla kendini Chicago Soutti 
Side mahallesinden çekip çıkarmayı hayal eden, hevesli bir moda tasarımcısını 
canlandırmaktadır. Tracy Chambers büyük bir mağazanın modelleme süper-
vizörünün asistanıdır. Ödevini yapmak yerine bir kokteyl elbisesi çizdiği için 
öğretmeni/ustası tarafından azarlandığı bir tasarım okuluna gider. İşini kaybe-
der ama ünlü moda fotoğrafçısı Sean McEvoy (Anthony Perkins) onu bir mo-
del/manken olarak keşfeder ve onu Roma’ya kaçırır. Orada, zengin bir İtalyan 
hayranı ona kendi işini verdiğinde, Tracy sonunda bir tasarımcı olma tutkusunu 
fark eder. İlk giysi koleksiyonunu sergileyen büyük gösteriden sonra Chicago’ya 
döner ve siyasi kariyeri Tracy’nin mankenlik kariyerine denk düşen topluluk or-
ganizatörü Brian Walker (Billy Dee Williams) ile tekrar bir araya gelir.

25	 Radikal	 feminizm,	 liberal	 feminizm,	Marksist	ve	sosyalist	 feminizm	arasında	bir	karşılaş-
tırma	için	bkz.	Alison	Jaggar,	Feminist	Politics	and	Human	Nature,	Sussex,	The	Harvester	
Press,	1983.

26	 Sheila	Rowbotham,	‘The	Trouble	with	Patriarchy’,	in	Raphael	Samuel	(ed),	People’s	History	
and	Socialist	Theory,	London	and	Boston,	Routiedge	&	Kegan	Paul,	1981,s.	365.

27	 Frantz	Fanon,	Black	Skin,	White	Masks,	trans	Charles	Lam	Markmann,	Paris,	1952;	reprinted	
New	York,	Grove	Press,	1967,	s.	161.

28	 Margaret	Simons,	‘Racism	and	Feminism’,	op	cit,	s.	387.
29	 Barbara	 Omolade,	 ‘Hearts	 of	 Darkness’,	 in	Ann	 Snitow,	 Christine	 Stanseil,	 and	 Sharon	

Thompson	(eds),	Powers	of	Desire,	New	York,	Monthly	Review	Press,	1983,	s.	352.
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Uzun moda fotoğrafçılığı montaj sekanslarıyla anlatıyı geçici olarak kesinti-
ye uğratan Mahogany, seyirciyi Laura Mulvey’in “Visual Pleasure and Narrative 
Cinema”da (Görsel Zevk ve Anlatı Sineması) kuramlaştırdığı gibi anlatı ile ka-
dın görüntüsü arasındaki nöbetleşmeye dayalı bir okumaya davet ediyor. Bu 
sekanslar saf gösterinin cazibesine maskeli balo ve dönüşümün büyüsünü ekler. 
Peruklar ve makyaj renkleri ile gerçekleştirilen dönüşümler, “karanlık” üzerine 
ve ona karşı bir oyundur. Diana Ross, yüksek teknoloji ürünü bir Mısır kraliçesi, 
soluk bir orta çağ prensesi, sarıklı bir Asyatik, vücudu boyalı mavi peridir. Vü-
cudu pudralandığında veya parlak ışıkla yıkandığında ve uzun perukları yüzü-
nü çevrelediğinde aniden “beyaz” olur.

Çağdaş sinema filmleri, ölümcül bir silah olarak kamera metaforuyla bağlan-
tılı anlatı olanaklarını asla tüketmez gibi görünüyor. Mahogany buna, Guy Bour-
din ve Helmut Newton’un yetmişlerin ortalarındaki “şokla atraksiyon” gelene-
ğiyle bağlantılı çalışmasına atıfla, yüksek moda fotoğrafçılığının sadomazoşist 
çağrışımlarını ekler.30 Parfüm reklamlarından yüksek moda dergisi kapaklarına 
kadar Tracy’nin kariyerini anlatan montaj sekansları, fotoğrafik eylemi aşağıla-
ma ve ihlalle eşitler. Sean’ın Tracy’yi bir çeşmeye ittiği ve çeşmenin damlayan 
görüntüsünün bir İtalyan Revlon reklamına dönüştüğü sekansta olduğu gibi, 
kamera yakınlaştırma ve kare dondurma efektleri doğrudan saldırganlığa dö-
nüşür. Son olarak, saldırgan eylemi durdurma motifi en yüksek ihlalle eşitlenir: 
cinayete teşebbüs. En beğendiği mankenin etkileyicilik sınırlarını zorlayan Sean, 
onu bir otoyol rampasından aşağı sürer. Bu vahşet, Tracy’nin yatakta başarısız 
olduğu sahneden sonra kızıştığından, Tracy’nin iktidarsızlığının doğrudan bir 
sonucu olarak ona verilen cezayı temsil eder.

Klasik hadım tehdidi senaryosuyla, Sean’ın istismar ettiği modellere yönelik 
fotoğrafik tapınağında görüldüğü gibi röntgencilik ve sadizm arasındaki bağ-
lantıyla ve fetişleştirmeye göndermeleriyle Mahogany, klasik Hollywood’un 
görsel haz psikanalitik analizinin mükemmel bir tamamlayıcısıdır. Film ayrıca, 
röntgencilik (moda fotoğrafçılığı) ile sadizm (cinayet) arasında yalnızca kademe-
li bir fark olduğuna dair kendi “kanıtını” üreterek böyle bir analiz için malzeme 
sağlar. Tracy’nin ölüm arabasından kurtarılırken siyah ve beyaz fotoğrafik pat-
lamaları seyretmekle öldürmek arasındaki ya da başka bir açıdan bakıldığında, 
reklam görüntüleri ile pornografi arasındaki ince çizginin inkâr edilemez kanıtı 
gibi görünüyor. Bu, filmde, iğdiş edilme kaygısını yatıştırmak için kadın imajını 
fetiş olarak kullanma ve erkek izleyiciyi memnun edecek zengin görüntüler sun-
ma yoluyla bir ataerkil söylem analizini destekleyecek türden bir kanıt önermek 

30	 Nancy	Hall-Duncan,	The	History	of	Fashion	Photography,	New	York,	Alpine	Books,	1979,	s.	
196.
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içindir. Hatta seyir, Psycho’nun (Hitchcock, 1960)) kahramanının ölümcül seyri 
olduğu için, patolojik bir röntgencilik mesajı da söz konusu. Filmin ideolojik 
işlevini erkek hazzının inşası açısından açıklamak ise, filmin diğer ideolojik pro-
jesine “yardım ve yataklık etmek”tir. Ana hatlarıyla belirttiğim analiz çizgisini 
takip etmek insanı, filmin ırksal çatışma açısından izlemekten uzaklaştıran an-
lamlar zincirinin kurduğu ideolojik bir anlamlandırma tuzağı içerir. Fotoğrafçı-
nın modelden/mankenden yararlanması, deli adamın kadına saldırması, rönt-
gencinin cinayete teşebbüsü vs. şeklindeki pek çok çağrışımsal zenginlik beyaz 
adamın siyah kadına karşı saldırganlığını görmemizi engeller. Diğer stratejiler, 
izleyiciyi ırksal sorunları unutmaya veya fark etmemeye teşvik eder. Örneğin, 
hikâye Tracy’yi ırksal olarak kutuplaşmış Chicago’dan, Kafkas özelliklere sahip 
kahverengi Afro-Amerikalı kadının, konularını değerli nesneler veya nitelikle-
riyle isimlendiren bir fotoğrafçının koleksiyonuna eklendiği Roma’ya götürür. 
Siyahî topluluk kimliğini kaybeden Tracy, Mahogany olur, adının çağrıştırdığı 
karanlığı, zenginliği ve değeri kazanır; yani, onun karanlığı metalaşır.

Siyah izleyiciler açısından Mahogany, geleneksel Marksist anlamda ideolo-
jik yani toplumsal antagonizmaların sınıfsal doğasını gizleme biçiminde işlev 
görür. Bunun ırk, cinsiyet ve sınıf baskısı arasındaki ilişkiyi görmekten en çok 
fayda sağlayacak olan siyah işçi sınıfına mensup izleyiciler açısından belirgin 
sonuçları vardır. Ayrıca, Mahogany, geniş kültürün siyah dişiliği tarihsel olarak 
temsil etme konusunda da aynı sıkıntıya sahiptir; siyah bir kadın ya tamamen 
kadın ve siyah renklidir ya da çoğunlukla siyah ve nadiren kadındır. Bu iki bek-
lenti, filmi yapılandıran iki dünyayla ve iki mücadeleyle örtüşür: ticari sömürü 
karşısında Tracy’nin bedeninin cinsel nesneleştirilmesi mücadelesi ve siyah top-
luluğun sınıf sömürüsü karşısındaki mücadelesi. Ancak film, bu antagonizmi, 
sırasıyla Tracy ve Brian tarafından somutlaştırılan moda ve siyaset arasındaki 
düşmanlık olarak tanımlar ve onlar aracılığıyla çatışmayı ve nihayetinde uz-
laşmayı organize eder. Karakterler arasındaki bu çatışmayı yoğunlaştıran film, 
‘politika’ ve ‘moda’yı, “şoklu atraksiyon” estetiğine itibar ederek karşılaştırmak-
tadır; Sean modellerini köhne bir Chicago apartmanının arka merdiven boşlu-
ğuna simetrik olarak yerleştirir ve şaşkın kiracıları ve sokak insanlarını sahne 
malzemesi olarak kullanır. Sermaye artığı gösterişli aşırılık, bir tür kafası karışık 
yoksullukla yan yanadır. Sahne bir an için toplumsal cinsiyet, sınıf ve ırk sente-
zini canlandırır ancak siyasi bakış kısacıktır. Yenilikçilerin yeni bir zorbalık için 
toplumsal açıdan sorumsuz arayışının bir sonucu olarak bir araya gelmeye zor-
lanan siyasi antagonizmalar askıya alınır - denekler poz verirken geçici olarak 
hareketsiz hale getirilir.

Getto fotoğrafçılığının ticari sömürü ile ırk/sınıf sömürüsü arasındaki ana-
lojisi ekranda yalnızca görsel uyumsuzluk olarak kaydedildiği için toplumsal 
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cinsiyet, sınıf ve ırk baskısı arasındaki bağlantı da reddedilir. Bahsettiğim gibi, 
estetik etki için kullanılan görsel tutarsızlık, Tracy Chambers imgesinde ırk, sı-
nıf ve cinsiyet baskısının birleştiğini kavramayı da zorlaştırıyor. Karakterin sınıf 
geçmişi, filmde sihirli bir şekilde dekora dönüşür - onu ne radikalleştirir ne de 
aşağı çeker; bunun yerine onu harekete geçirir. Diana Ross dönüşümlü olarak 
ticari modellemenin büyüleyici ikonografisi tarafından ağırlaştırılır veya siyah 
bir gövdeye dönüştürülür. Ama haute couture (Fransızca, yüksek moda) ikonog-
rafisi nihayetinde filme hükmetmektedir. Irk dekoratif olduğundan ve sınıf ken-
dini belli etmediğinden, Tracy sadece bir model/manken olarak rolü açısından 
sömürülmüş olarak görülebilir.

Filmin ırkı önemsememesi yalnızca beyaz izleyicileri çekmek için değildir. 
Siyah kült yıldızın başarısına tapınma ve bunu Diana Ross’un kendi rüyasının 
gerçekleşmesiyle -kendi filmindeki tüm kostümleri tasarlama şansıyla- birleş-
tiren Mahogany, siyah cesaretin ve sosyal özlemin felsefesini savunur. Burada 
nereden geldiğiniz önemli değil, kendinize sormanız gereken şey, tanıtım mü-
ziğinin sözleriyle, “Nereye gidiyorsun, biliyor musun?”dur. Öyleyse ırk, gay-
retli çalışma ve bir hedefe adanma yoluyla, genel kabulün tersine, aşılabilecek 
bir engel olarak görülmelidir. Diana Ross’un Detroit’teki bir Baptist Kilisesi’nde 
şarkı söyleyen zayıf bir genç olarak “keşfi” ile ilgili hikâyesi filmin kendine yar-
dım felsefesini desteklemektedir. Tony Richardson’ı kovarak filmin yönetimini 
devralan Motown kurucusu ve başkanı Berry Gordy, tıpkı yetenek okulunda 
para yönetimi ve sosyal edep konularında koçluk yaparak birçok hevesli kayıt 
sanatçısına yardım ettiği gibi Mahogany ile Diana Ross’un yeniden kendi başına 
bir şeyler yapmasına yardım eder.31

Motown Industries32 fenomeni, kendine yardım felsefesinin popülaritesi hak-
kında bir yorumdan çok, fırsat formülü ile siyah Amerikalıların sosyal varlığı 
arasındaki uyuşmazlığın doğrulanmasıdır. İronik olarak, siyah kapitalizminin 
tek büyük başarısı, siyah girişimciliğin imkânsızlığı üzerinde gelişir: bedel ve 
feragat olarak ruh eğlencesi satar çünkü kapitalizm herkese refah sağlayamaz.33 
Siyah müzik ve performans, orijinal biçimlerin homojenleştirilmesine rağmen, 
beyaz banliyöler için olduğu kadar siyah Amerikalılar için de ütopik bir özlemi 

31 Stephen	Birmingham	Certain	People,	Boston	and	Toronto,	Little,	Brown,	1977,	ss.	262-263.
32	 Motown	Records,	Universal	Music	Group’a	ait	siyahi	bir	girişimci	olan	Berry	Gordy	tarafın-

dan	kurulmuş	olan	bir	Amerikan	plak	şirketidir.	50’li	yıllardan	başlayarak	müzik	endüstrisine	
egemen	olmuştur.	Geçmişten	günümüze	birçok	ünlü	şarkıcı	ve	grubun	kayıt/yayını	bu	şirket	
üzerinden	gerçekleşmiştir.	Diana	Ross	bu	kayıt	şirketinin	en	ünlü	şarkıcıları	arasında	yer	alır.

33	 Manning	Marable,	in	How	Capitalism	underdeveloped	Black	America,	Boston,	South	End	
Press,	1983,	p	157,	Motown	Industries’i,	1979’da	64,8	milyon	dolarlık	iş	yapan	ABD’deki	
en	büyük	siyah	sermayeli	şirket	olarak	listeliyor.
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temsil eder. Simon Frith, rock fantazisinin sağladığı ihtiyacı anlatıyor: “Siyah 
müziğin radikal, asi bir yönü vardır: emek piyasasında reddedilen bir olasılık 
duygusu taşır; yoldaşlığı, şehveti, zarafet ve neşeyi ve işte eksik olan enerjiyi 
akla getirir… rock fantezisinin gücü tam olarak ütopyacılığa dayanır.”34

Popüler kültürün Stuart Hall’un “çifte hareket” dediği şeyde hem sınırla-
ma hem de direniş olasılığını barındırabileceği göz önüne alındığında, Maho-
gany’nin diğer yönde hareket ettiğinin görülebileceği taraflara dönmek istiyo-
rum.35

Irk çatışması bu filmde daha çok, dönen bir desenin yarattığı algısal bir hile 
gibi ya belli belirsiz görünür ya da ortadan kaybolur. Örneğin, Sean’ın Brian’ı 
boş bir silah üzerinde boğuşmaya çektiği sahnede olduğu gibi, siyah ve beyaz 
karşılaşmasında bazı algısal belirsizlikler vardır. Sean’ın zararsız bir tip olarak 
nitelendirildiği ve Brian’ı (Billy Dee Williams) tetiği çekmeye yönlendirdiği son; 
sokak reflekslerine sahip siyahların cani saldırganlar olduğu şeklindeki ırk-
çı anlayışı destekleyici bir yönü olarak okunabilir. Bununla birlikte, ABD’deki 
Life dergisinin siyah eşdeğeri olan Ebony dergisi, filmi tanıtmak amacıyla, Bri-
an’ın nasıl kandırıldığını ancak yine de savaşı kazandığını açıklayan bir başlıkla 
Brian’ın Sean’a silah çektiği hareketsiz bir görüntüsüne yer verir.36 İzleyiciler 
bu tür belirsiz çatışmaların kazananlarını seçtikleri gibi, görünenle yetinmeyi 
de seçebilirler. Daha önce sözü edilen lezbiyen okuyucu çalışmaları, alt kültür 
gruplarının popüler biçimleri metinden bağımsız kendi lehlerine olacak şekilde 
yorumlayabileceklerini gösteriyor. Siyah adamın cinsel seyrine karşı toplumsal 
yasaklar, erkek ‘bakışlarının’ ırklar arası iç içe geçmesi ve ırklar arası cinselliğe 
karşı yaptırımlarla ilgili diğer görsel tabuları göz önünde bulundurarak seyir-
ciyi ırk kategorisi etrafında konumlandırmak için kesinlikle daha fazla çalışma 
yapılması gerekiyor. Ancak bunlar bu makalenin kapsamı dışındadır.

Çağdaş feminist film teorisinin (erkek) izleyicinin, erkek kahramanın (ek-
randaki vekilinin) gözünden kadına dolaylı olarak sahip olduğu şeklindeki 
özgün öğretisi burada daha az ayrıcalıklı siyah erkek bakışıyla sorunsallaştırı-
lır. Kadın görüntüsüne erişimin ırksal hiyerarşileri, psikanalitik kategoriler ta-
rafından bilinmeyen diğer senaryolarla da ilgilidir. Psikanalizin tanımadığı ırk 
kategorileri göz önüne alındığında, beyaz erkek fotoğrafçının, kadın bedeninin 
görünümünü kontrol eden klasik ataerkil bakışı tekelleştirdiğini ve siyah erkek 
kahramanın bakışının ya reddedildiğini ya da hüsrana uğradığını görüyoruz. 

34	 Simon	Frith,	Sound	Effects,	New	York	Pantheon,	1981,	s.	264.
35	 Stuart	Hall,	‘Notes	on	Deconstructing	“The	Popular”,	in	People’s	History	and	Socialist	The-

ory,	s.	228.
36	 “Spectacular	New	Film	for	Diana	Ross:	‘Aiahogany’”,	Ebony,	October,	1975,	s.	l46.
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Diana Ross’un görkemli görüntüsü izleyiciye siyah erkek karakterin (Brian) ba-
kışıyla değil beyaz erkek karakterin (Sean) bakışıyla sunulur. Tracy ve Brian’ın 
apartmanın dışında ilk buluştuğu sahnede, Brian’ın “bakışından” vazgeçilmiş-
tir. Brian’ın bakış açısından Tracy’nin üç çekiminin her birinde, Tracy ondan 
uzaklaşır, görüş alanından çıkar ve Brian bir megafondan ona seslenirken Tracy 
sesten uzaklaşır. Erkek ve kadın kahraman arasındaki ilişki, Brian’ın karizma-
tik siyah liderliğinin meşalesi olan ve hem siyah kadına hem de siyasetçi ola-
rak seçmenlerine ulaşmaya çalıştığı amblem etrafında müzakere edilir. Böylece 
siyah erkek hem görsel hem de işitsel kontrolden mahrum bırakılır ve sesinin 
başarısızlığı, sürekli olarak Tracy’nin beyaz dünyadaki tanıtım imajıyla ilişki-
lendirilir. Newsweek’te Revlon için Mahogany’nin reklamının Brian’ın yardım-
cıları tarafından keşfi, Gallup anketlerinin siyah adayın (Brian) seçimde geride 
kaldığını gösterdiği raporla çakışır. Film sonra Mahogany’nin Brian’ın beyaz 
fabrika işçilerine konuşmasını yaparken mikrofondan yayılan sesinin geçen bir 
tren tarafından aralıklı olarak boğulduğu aksak adaylık konuşmasına dahil ol-
duğu görüntünün yer aldığı Harper’s Bazaar’daki37 kapaktan kesilir. Filmin açık 
hedefi olarak siyah heteroseksüel çiftin uzlaştırılması, Mahogany’nin imajının 
ticari olarak benimsenmesiyle engellenir, ancak buna ek olarak, filmin son dere-
ce dolayımlı biçimi siyah politik mücadeleyi tehdit eder.

IV.

Siyah feministler için tarih, siyah kadın cinselliğini anlamanın anahtarı gibi 
görünür. “Afro-Amerikalı kadının cinsel benliğinin inşasının kökleri kölelik 
günlerine kadar uzanır,” der Rennie Simson,38 Bu yapıya zamanın içinde bak-
mak, ABD’deki beyaz kadınların tarihinde eşi olmayan ataerkil kalıplar ve ka-
dın cinsel düzenleme modelleri ortaya çıkarır. Beyaz efendinin egemenliği ile 
karakterize edilen kölelik dönemindeki ilk aşamada, siyah erkekler ve kadınlar 
varsayımsal olarak eşittir. Siyah erkeğe siyah kadın üzerinde herhangi bir güç 
kullanmasına izin vermek, köle sisteminin güç dengesi için tehdit oluşturacak-
tır. Bu sebeple, Angela Davis’in köle topluluğundaki sosyal kontrole dair söy-
lediği gibi “Köle erkek ‘aile’ ya da topluluk içinde tartışmasız üstün olamazdı, 
çünkü köleler arasında ‘aile’ diye bir şey yoktu.”39 Bu süreç, hem beyaz dişinin 
işgal ettiği temelin reddini hem de beyaz erkek tacizine karşı misilleme mirasını 

37	 Harper’s	Bazaar,	Amerika	Birleşik	Devletleri	merkezli	uluslararası	moda	dergisi.	
38	 Rennie	Simpson,	‘The	Afro-American	Female:	The	Historical	Context	of	the	Construction	of	

Sexual	Identity’,	in	Powers	of	Desire,	op	cit,	s.	230.
39	 Angela	Davis,	‘The	Black	Woman’s	Role	in	the	Community	of	Slaves’,	The	Black	Scholar,	

December	1971,	s.	5-6.
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içeriyordu. Irksal hayatta kalma stratejisi ilk aşamada direnmekse, bir sonraki 
aşamada uyum sağlamaktı. Yeniden Yapılanma (Reconstruction)40 sırasında, 
beyaz burjuva ailesini örnek alan siyah aile, ırkı korumak amacıyla savunmacı 
bir şekilde kuruldu.41 Siyah kadınlar, saygınlık ve güvenlik vaat eden bir gelene-
ğe saygı göstererek erkeklerine boyun eğdiler. Bu tarihi yeniden değerlendiren 
siyah feministler, Yeniden Yapılanma sırasında siyah erkeğin beyaz aile reisi 
örneğini izleyerek hükmetmeyi ‘öğrendiğine’ işaret ediyor. Örneğin Şair Audre 
Lorde, siyah topluluklardaki cinsiyetçiliği onlara özgü olmayan ama onlara bu-
laşan bir veba olarak görür.42

Beyaz kadınların ve siyah kadınların yaşamları arasında ataerkilliğin işleyişi 
hususundaki farkın en çarpıcı tezahürlerinden biri, bunun Afro-Amerikalı ka-
dınlara dair kısa öykülerde ve romanlarda dil düzeyinde biçimsel olarak nasıl 
işlendiğidir. Özellikle Harriet E Wilson, Frances E.W Harper ve Pauline Hop-
kins gibi erken dönem yazarların eserlerinde, siyah baba tamamen kayıptır ve 
Hazel Carby’nin dediği gibi, “siyah kadınların bu yok sayışı ataerkil gücün söz 
konusu inkârını doğrulamaktadır.”43 Ataerkilliğin aslen Afro-Amerikan toplu-

40	 Yeniden	Yapılanma	 (Reconstruction)	 Dönemi	 (1865-1877)	 siyah	 hareketinin	 yükselişinin	
Amerika’da	medeni	 haklar	 ve	 ırksal	 eşitlik	 tarihinde	 kritik	 bir	 rol	 oynadığı,	Amerikan	 İç	
Savaşı’nı	(1861-1865)	takip	eden	ABD’nin	güneyindeki	iyileşme	ve	yeniden	inşa	dönemidir.

41	 Barbara	Omolade,	‘Hearts	of	Darkness’,	op	cit,	s.	352.
42	 Gloria	Joseph,	‘The	Incompatible	Menage	a	Trois’,	op	cit,	s.	99;	Audre	Lorde,	Sister	Out-

sider,	Trumansburg,	New	York,	The	Crossing	Press,	1984,	s.	119’da	şöyle	der:	“‘Siyah	ka-
dınların	ve	erkeklerin	paylaştığı	 ırksal	silinmeye	karşı	sürekli	savaş	nedeniyle,	bazı	Siyah	
kadınlar	hala	bizim	de	kadın	olarak	ezildiğimizi	kabul	etmeyi	reddediyorlar.	Siyah	kadınlara	
karşı	cinsel	düşmanlık	sadece	beyaz	ırkçı	toplum	tarafından	uygulanmaz.	Bu	düşmanlık	Si-
yah	topluluklarımızda	da	uygulanmaktadır.	Bu,	Siyah	ulusun	kalbine	çarpan	bir	hastalıktır	ve	
sessizlik	onu	yok	etmeyecektir.”

43	 Hazel	Carby,	“On	the	Threshold	of	Woman’s	Era”:	Lynching,	Empire,	and	Sexuality	in	Bla-
ck	Feminist	Theory’,	Critical	Inquiry	vol	12,	no	1,	Autumn	1985,	p	276;	Harriet	E	Wilson,	
Our	Nig,	1859,	reprinted	New	York,	Random	House,	1983;	Frances	EW	Harper,	Iola	Leroy,	
or	Shadows	Uplifted,	1892,	reprinted	New	York,	Oxford	University	Press,	1988;	Pauline	E	
Hopkins,	Contending	Forces,	1900,	reprinted	Oxford	University	Press,	1988.

Benzeri	bir	teori	için	bkz.	Lugones,	Maria.	(2007).		Heteroseksüellik	ve	Kolonyal/Modern	Top-
lumsal	Cinsiyet,	Çev.	Nurdan	Şarman,	Dicle	Arslan,	Kürd	Araştırmaları	E-Dergi,	Dosya	Dışı,	
2021-11-26	 (kurd	 araştırmaları,	 e-	 dergi,	 dosya	 dışı,	 2021-11-26,	 http://kurdarastirmalari.
com/yazi-detay-oku-157),	Latin	Amerika	Maduniyet	Ekolünün	dekolonyal	feminizm	temalı	
çalışmalarıyla	bilinen	ismi	Lugones’e	göre	heteroseksüellik,	küresel	gücü	elinde	bulundur-
mak	ve	yeniden	üretmek	için	toplumsal	cinsiyet	aracılığıyla	bir	norm	haline	getirilmiştir.	Bu	
toplumsal	cinsiyet,	Batı	merkezli,	Batıya	has	bir	olgu	olup,	bu	olguya	yabancı	toplumlara,	bu	
toplumları	sömürgeleştirmenin	bir	aracı	olarak	dayatılmıştır.	Lugones,	bu	Avrupa	merkezli	
toplumsal	 cinsiyet	merkezinde	 teori	 ve	 pratik	 üreten	beyaz	 feminizmin	 tüm	dünyayı	Batı	
merkezli	algılayışını	sorunsallaştırarak	Batı	dışı	toplumların	sömürgecilik	öncesi	cinsiyet	al-
gısına	kayıtsız	olan	bu	feminizmin	bizzat	sömürgeciliğin	enstrümanlarından	biri	olarak	kabul	

http://kurdarastirmalari.com/yazi-detay-oku-157
http://kurdarastirmalari.com/yazi-detay-oku-157
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luğuna yabancı olduğu ve bu topluluğa tarihsel olarak tanıtıldığına dair siyah 
feministler tarafından tutarlı bir şekilde alınan konum, ataerkil gücün tarih bo-
yunca tüm erkeklere eşit olarak yatırım yaptığını iddia eden ve ataerkil formu 
renk körü olarak gören feminist teorilerden önemli bir kopuşu temsil eder.

Siyah tarih aynı zamanda, 19. yüzyılda kadınların endişelerini dile getiren 
‘fuhuş’un yerini alan, kadınların risklerini dile getirmek için ikinci dalga femi-
nizmde tercih edilen bir metafor olarak ortaya çıkan “tecavüz” kavramına başka 
bir boyut katar.44  Linçle tarihsel bir bağlantı kuran tecavüz suçlaması, siyah ada-
mın Kuzey Amerika tarihinde arketipsel tecavüzcü mitiyle ayrılmaz bir şekilde 
bağlantılıdır. “Beyaz” veya “siyah”ın tarihsel olarak nasıl değiştiğini eylem ve 
terim üzerinde düşündükten sonra “tecavüz” kavramını, genel ya da mecazi 
anlamda tamamen soyut bir şekilde bir daha asla kullanamayız. Kölelik sırasın-
da, siyah kadınlara yönelik beyaz erkek istismarı, siyah erkekliğe sembolik bir 
darbe oldu. Yeniden Yapılanma sırasında siyah kadınlara yönelik cinsel şidde-
tin artmasıyla birlikte, tecavüz eylemi daha kapsamlı siyasi sonuçlarını sergi-
lemeye başladı. Siyah kadınlara tecavüz, özgürleşmeden sonra siyah erkekler 
için bir ‘mesaj’dı ve bir tarihçiye göre bu, “özgür adamın ailesini geçindirme 
ve koruma yeteneğine sahip aile reisi rolünü üstlenme çabasına bir tepki olarak 
görülebilir.”45 Siyah kadınların fiili tecavüzüyle eş zamanlı olarak, siyah adama 
atılan boş tecavüz suçlaması, kışkırtıcı ırklar arası cinsellik konusu üzerinden 
bir sis perdesi oluşturarak siyahın (erkek) haklarından yararlanma konusundaki 
gerçek sorunu bulandırdı. Siyah romancı Pauline Hopkins, Contending Forces’ta 
(Rakip Güçler) “linç”46 için uydurulan mazeretlerin maskesini düşürür: “Linç, 

görmesi	gereken	toplumsal	cinsiyetin	Batı	dışı	toplumlarda	da	öteden	beri	var	olduğu	ön	ka-
bulünü	eleştirir.	Bu	nedenle	de	Avrupa	merkezci	ve	merkezli	beyaz	feminizmin	sömürgeleş-
tirilen/beyaz	olmayan	kadınların	özgürleşmesi	açısından	gerçekçi	ve	işlevsel	bir	paradigma-
ya	sahip	olmadığını	savunan	Lugones’e	göre	toplumsal	cinsiyetin	kendisinin	sömürgeci	bir	
enstrüman	olduğunu	kabul	etmekle	işe	koyulmayan	hiçbir	feminist	teori	Batı	dışı	dünyadaki	
kadınlar	adına	konuşamaz	(ç.n.)

44	 Linda	Gordon	and	Ellen	DuBois,	‘Seeking	Ecstasy	on	the	Battlefield:	Danger	and	Pleasure	
in	Nineteenth	Century	Feminist	Sexual	Thought’,	Feminist	Review	13,	Spring	1983,	s.	43.

45	 Jacquelyn	Dowd	Hall,	 “The	Mind	That	Burns	 in	Each	Body”:	Women,	Rape,	 and	Racial	
Violence’,	 in	Powers	of	Desire,	op	cit,	p	332;	see	also	Jacquelyn	Dowd	Hall,	The	Revolt	
Against	Chivalry,	New	York,	Columbia	University	Press,	1979;	Angela	Davis,	Women,	Race	
and	Class,	New	York,	Random	House,	1983,	Chapter	11.

46	 ABD’de	köleliliğin	yasaklandığı,	Amerika	Birleşik	Devletleri’nde	siyah	ırka	mensup	kişilere	
okullarda,	kamusal	alanlarda	ve	işe	alımda	yapılan	negatif	ayrımcılığın	yasaklanması	konu-
sunda	dönüm	noktası	olan	1964	Medeni/Sivil	Haklar	Yasası’nın	imzalandığı	(The	Civil	Ri-
ghts	Act	of	1964)	“Yeniden	Yapılanma”	(1865-1967)	olarak	adlandırılan	dönemde,	kölelili-
ğin	kaldırılmasına	tepkili	olan	özellikle	Güney	eyaletlerdeki	beyaz	ırkçılar,	çeteler	halinde	
binlerce	Afro-Amerikalıyı	haksız	yere	suçlayıp	linç	etmiştir.	1950’lerin	başına	kadar	devam	
eden	rutinleşmiş	bu	linçlerin	yanı	sıra	binlerce	siyah,	taciz	ve	tecavüze	de	maruz	kalmıştır.
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hak tanınmış siyahların erkekliğini ezmek içindi. Tecavüz bir aile yaşamının 
kalbine saplanan bir bıçaktır… Bastırmak için linç yasasını yardıma çağırdıkları 
araçlarla rütbelerini her yıl yükselten melez ırkın yaratıcısı erkekler tecavüze 
uğramış kadınlığın acılarına yas tutuyorlar!”47

Alın size Odipus mitine rakip olabilecek bir cinsel senaryo; siyah kadın be-
yaz adam tarafından cinsel istismara uğradı ancak bu tecavüz gerçeği bastırıldı 
ve bakire beyaz kadına kaydırıldı ve böylece siyah adamın fiili hadımının gerek-
çesinde sembolik olarak kullanıldı. Bu, bir zamanlar beraberinde getireceği fiili 
hadım tehdidiyle karşılaştırıldığında kesinlikle azalması gereken cinsel bakışın 
cezası olarak sembolik hadımı konumlandırmamız gereken tarihî senaryoya 
terstir.

V.

O halde, oldukça basit bir şekilde, feministlerin biçimsel belirleyici olarak 
kuramsallaştırdıkları ataerkil senaryoyu geçersiz kılan Mahogany’nin herhan-
gi bir yorumuyla ilgili yapılar mevcuttur. Afro-Amerikan tarihinde beyaz er-
keğin siyah kadının bedenine sahip oluşuyla siyah erkeği zayıflatmış oluşunu 
ve toplumu baltalayışını hatırlamalıyız. Beyaz kültüre “geçen” ancak sonra si-
yah topluma dönmeye karar veren Afro-Amerikan edebiyatındaki yetenekli ve 
güzel melezlere dair kurguyu düşünmeliyiz.48 Melez, erotikleştirici bir değişim 
ve farklılık üzerine tuhaf bir oyun olarak “geçişi” hesaba katan bir siyah kadın 
temsil teorisinin zengin olasılıklarını içerir. Bu aynı zamanda hem siyah hem 
beyaz olarak görülebilen ve kendilerini aynı anda her iki ırk olarak da görebilen 
kadınların çifte bilincinin bir işaretidir. 

Ayrıca, kadının erkeğin lehine vazgeçtiği kariyerini siyah tarih bağlamında 
yeniden ele almamız gerekiyor. Tracy’nin seçimi, siyahların özlemini ve istikrar-
lı aile hayatıyla saygın beyaz orta sınıf modelini özetler ama onun kararı, beyaz 
toplum tarafından kabulü siyah topluluğun işbirliğine tercih ettiği için, beyaz 
kadının teslimiyetinden önemli ölçüde farklıdır. Sonuç olarak, Afro-Amerikan 
tarihi ve edebiyatının gündeme getirdiği en zor sorulardan biri, ırklar arası hete-
roseksüellik ve cinsel “bakış” ile ilgilidir. Mahogany, siyah bir erkek karakterin 
beyaz bir erkek karakter tarafından işgal edilen kontrol pozisyonundan ötürü, 
sinema dilinin inşasında ırkın bir faktör olabileceğini gösterir. Bakış/seyir ve ırk 
tabuları üzerine daha fazla çalışmayla ana akım sinemanın erkek izleyiciye be-

47	 Hazel	Carby’de	alıntılandığı	gibi,	Reconstructing	Womanhood,	op	cit,	s.	275.
48	 Örneğin	bkz.,	Jessie	Fauset,	There	is	Confusion,	New	York,	Boni	and	Liveright,	1924,	and	

Plum	Bun,	1928,	reprinted	New	York,	Routledge	&	Kegan	Paul,	1983;	Nella	Larsen,	Quick-
sand,	1928,	and	Passing,	1929,	reprinted	New	Brunswick,	Rutgers	University	Press,	1986.
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yaz bir kadın karaktere siyah bir erkek karakterin bakışından bakma zevkini 
sunup sunamayacağı belirlenebilir. Örneğin, açıktan “bakma/seyretme” hakkı-
nın bazıları için tarihsel olarak meşru olduğunu, diğerleri için ise gayrimeşru 
olduğunu göz önünde bulundurarak erkek ayrıcalığı sorununu çerçevelemek 
ve hazzı “bakma hakkı” olarak görmek, film teorisini daha materyalist çizgilerle 
yeniden düşünmemize yardımcı olabilir.49 Diğer bir deyişle, psikanalitik model, 
eşcinselliğe ve melezleşmeye karşı yasakları göz önünde bulundurmamıza izin 
verir mi?

Psikanalitik teoriyi kullanan feministler, “seyir/bakış” konumlarının sosyal 
gruplarla bağıntılı olmadığına ve ideolojik konumlandırmanın toplumsal dene-
yimle birebir örtüşmeyen bir temsil sistemine yerleştirildiğine dikkat çekerler. 
Bu yaklaşım, elbette, toplumsal grup düzeylerini umutsuzca ayrı tutar. Biçimin 
ideolojik olarak tarafsız olduğunu tartışmak istemesem de, metindeki çatışan 
anlamların diğer ideolojik içerimlerini göz önünde bulundurma pahasına “pra-
tiği işaret etmenin” ideolojik işlevini aşırı vurguladığımızı öne sürüyorum. Veya 
Terry Lovell’in dediği gibi: ”…yorum, yapıtın anlamlandırma pratiğinin anali-
zine dayanırken yapıtın anlam geçerliliği veya ideolojisi açısından değerlendi-
rilmesi ise başka bir söylem türünün dolayımıyla bu anlam yapıları ile referans 
nesnesi arasındaki karşılaştırmaya dayanır.”50

Kabul etsek de etmesek de Marksist eleştirinin arkasındaki itici güç, yaşadı-
ğımız toplumsal gerçeklik ile bu gerçekliğe tekabül etmediği için ideoloji ara-
sında karşılaştırmalar yapmaktır. Yapmaya çalıştığımız, post-yapısalcılıktan 
öğrendiğimiz gibi ne şimdide ne de tarihte ideolojinin tamamen dışında olan 
gerçek ilişkileri aramanın beyhudeliğini tam olarak bilmektir. Ve muhtemelen 
bu eleştiriyi, ataerkillikle ilgili şişirilmiş söylemleri çöpe atma gücüne sahip si-
yah kadın cinselliğinin anahtarı olarak ortaya çıkan “kölelik günleri” kavramına 
çevirmemiz gerekiyor. 

Bu nedenle, bu makalenin önceki versiyonunda yaptığım gibi, Mahogany 
hikayesini siyah kadın cinselliği araştırmasında bir metafor olarak görebileceği-
mizi tartışmaya hâlâ istekli olsam da geriye dönüp baktığımda başka bir şey gö-
rüyorum. Cinselliği, kültürün dışında ilan edip ataerkil sınırların dışına, anlam 
yaratan ana akım kültürden korunan “özsel benliği” olarak kalabileceği altkül-
türel yerleşim bölgelerinde, gizli ve güvenli bir şekilde yerleştirmeyi lezbiyen 
eleştirideki eski bir eğilime benzer olarak ortaya çıkmakta olan bir siyah feminist 

49	 Mulvcy,	 izleme	hazzı	 ile	erkek	gücü	arasındaki	bağlantıyı	bir	 ‘bakma	hakkı’nın	verilmesi	
olarak	yorumluyor.	Bunu	daha	ileri	götürmüyor	ama	ben	bu	terimi	anlamlı	ve	aynı	zamanda	
potansiyel	olarak	değişken	buluyorum.

50	 Terry	Lovell,	Pictures	of	Reality,	London,	British	Film	Institute,	1980,	s.	90.
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eleştirinin cazibesi olarak tanımlardım. O halde Mahogany nihayetinde anlaşıl-
ması zor ama güçlü bir şeyin efsanevi varlığıyla ilgilidir. Onu, Beyaz adamların 
onu korumak için yaptıklarıyla ve siyah adamların onsuz ne olduğuyla biliyo-
ruz. O, “izini” filme kaydetmeye çalışırken ölen kadınların fotoğrafçısının nihai 
arzu nesnesidir. En vahşi ve esrarengiz olan, fethedilemeyen veya boyun eğdiri-
lemeyen her şey kadın cinselliğinin son sınırı olarak bilinir. Siyah kadın cinselli-
ğinin hâlâ kültürü aşan ve bu nedenle anlaşılmamış ve kodlanmamış olabileceği 
önerisinin aksine, o, bariz belirsizliği nedeniyle ana akım kültürde tekrar tekrar 
işlenir ve bu bağlamda daha çok, özü, onu taşıyan kişi dışında herkese ilettiği 
düşünülen şişelenmiş kokuya benzer.

Temel vurguma dönecek olursak, feministler beyaz kadınların özel dene-
yimlerinden yola çıkarak kuramlaştırdıkları kadın cinselliğini evrenselleştirerek 
Hortense Spillers’ın “ölümcül metonimi” dediği şeyi gerçekleştirdiler.51 Beyaz 
feministler kadın görüntüsünü nesneleştirme, fetişleştirme ve sembolik yokluk 
açısından teorileştirirken, onların siyah meslektaşları siyah kadının “kadın” an-
lamına gelmediği Afro-Amerikan tarihindeki döneme atıfla bedeni sembolik 
direniş alanı ve “var olmama paradoksu” olarak tanımlar.52 Bu karşılaştırmada 
beni hâlâ şaşırtan şey, feminist söylem analizinin başa çıkılamayan terimleri-
nin inatçılığıdır; örneğin tarihsel olarak insan olmayan olarak adlandırılmanın 
ne anlama geldiği ve bedenleri yasal olarak kendilerine ait olmayan siyah ka-
dınların bu belirlemeye dayalı muameleye karşı nasıl mücadele ettiği. Ayrıca, 
kültürün ataerkil olarak feminist analizi, kadın imajı ile erkeği içeren sınıf veya 
ırksal sömürü arasında herhangi bir bağlantı tasavvur edemez. Tarihsel olarak, 
siyah erkekler ve kadınlar, eşit derecede tehlikede olmasalar da aynı anda ırklar 
arası vahşet olaylarına maruz kalmışlardır. Afro-Amerikan tarihinin iki farklı 
döneminde, “…siyah kadının çözebileceği direnişi fethetme çabasının simgesi” 
olarak cinsel saldırı tüm siyah topluma bir uyarıydı.53  Feministlerin iddia ettiği 
gibi, eğer kadınların cinselliği erkeklerde bilinçaltı bir terörü kışkırtıyorsa, siyah 
kadınların cinselliği de o halde patlak verme olasılığı bir bütün olarak siyah ır-
kın özlemlerini temsil eden beyaz ataerkilliğe özel bir tehdit oluşturur.

Dil düzeyinde değişimde ısrar eden feminist sese karşı hayal kırıklığım, bu 
konumun ancak yukarıda açıklanan tarihsel durumu söylem haline getirerek ele 
alabileceğidir. Ve bunu yazarken bile, temsili meseleleri tarihsel meselelerle ka-
rıştırmaya karşı teorik yasakların son derece farkında olarak, insanların müca-
delelerini daha söylemsel olarak yönetilebilir terimlere dönüştürmek için baskı 

51	 Hortense	J	Spillers,	‘Interstices:	A	Small	Drama	of	Words’,	in	Carol	Vance	(ed),	Pleasure	and	
Danger,	op	cit,	s.	78.

52	 a.g.e,	p	77.
53	 Angela	Davis,	‘The	Black	Woman’s	Role	in	the	Community	of	Slaves’,	op	cit,	s	11.
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hissediyorum. Bununla birlikte, analize tarih kategorisini dâhil etmenin yalnız-
ca uygunsuz değil, teorik olarak da imkânsız olduğu toplumsal oluşumun dü-
zeylerini ayıran bir ideoloji teorisi, Marksizm ile doğrulanamaz. Bu, söz konu-
su imkânsızlıktan hem Freud’da hem de Lacan’da mevcut “evrenselci eğilim”i 
sorumlu tutan, aralarında Stuart Hall’un da bulunduğu başkaları tarafından 
tartışılmıştır. Marksizm ile psikanalitik teori arasındaki uyumsuzluk şu anda 
aşılmazdır, çünkü “Freud tarafından detaylandırılan (ve Lacan tarafından yeni-
den işlenen) kavramlar, genel ve evrenselci biçimleriyle, tarihsel materyalizmin 
teorik alanına giremezler.”54 Feminist film teorisindeki tartışmalarda çoğu za-
man tarihsel materyalizmin psikanalitik kavramlara dayanan söylem analizinin 
kuramlaştırdığı alana giremeyeceği düşüncesine karşı çıkıldı. Bu analiz, teorik 
olarak doğrudan gerçek tarihsel özne kategorisini kavramayabilir, ancak kulla-
nımının o özne için her zaman çıkarımları olacaktır.

Mahogany Filmine Ait Bazı Görseller

54	 Stuart	 Hall,	 ‘Debate:	 Psychology,	 Ideology	 and	 the	 Human	 Subject’,	 Ideology	 and	
Consciousness,	October	1977,	s.	118-119.
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Okul Tıraşı Filmi:
Bir Biyo-iktidar ve 

Asimilasyon Kurumu Olarak 
YİBO’lar

Ramazan Kaya

“Kulak verdiğimiz seslerde artık susmuş olanların yankısı vardır.” 
Walter Benjamin

Fransız Devrimi’nin Kamusal Güvenlik Komitesi’nin en uçtaki ideoloğu 
sayılan Louis de Saint-Just, not defterine şöyle yazmıştı: “Çocuk, yani yurt-
taş, vatana aittir. Müşterek bir eğitimse elzemdir. Çocuklar, onları besledikleri 
(emzirdikleri) takdirde beş yaşına kadar annelerine ve daha sonra da ölene 
kadar Cumhuriyete aittir” (Darnton, 2020: 23). Bu kısa not, yeni bir toplumsal 
örgütlenmenin, farklı bir iktidar işleyişinin bir nevi habercisiydi. Biyo-iktidarın 
doğuşu, yani kaya gibi bir disiplin anlayışına dayalı bir toplumun ve bu disiplini 
yeniden üretecek kurumların (hapishane, tımarhane, hastahane, eğitim, fabrika, 
kışla) inşası demekti. 18. yüzyılın ortalarından itibaren varlığını hissettiren bu 
iktidar düzeneğine göre, bedene hâkim olunmalı, bedenin hareketleri ve kapa-
sitesi düzenlenmeli ve tasarlanmalıydı. Bedenin neleri yapıp neleri yap(a)ma-
yacağının kesin hatlarıyla tanımlanması sayesinde, bedenin tüm hareketlerini 
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yönlendirecek bir talim sisteminin kurulmasını öngörüyordu. Yararlılık kavramı, 
bu disiplinlerin varoluşunun temel gerekçesiydi. Toplumsal yararlılık veya top-
lumsal verim, 17. yüzyılın sonundan önce pek bir anlamı olmayan kavramladır. 
17. yüzyılın sonundan önce, iktidarın temel derdi, engellerle karşılaşmamak, 
bedenleri bağımlı kılmak, uyruklaştırmak ve cezalandırmaktan (bedenleri mey-
danlarda işkencelerle parçalamak, iktidarın gücünün görkemli bir sembolü ve 
suça yönelik caydırma törenleridir) ibarettir. Artık bedene itaat ettirmenin yanı 
sıra bedenden yararlanmak fikri de aydınlanma çağıyla birlikte önem kazanır 
ve bu doğrultuda disipline edici kurum ve uygulamalar adım adım hayata ge-
çer. Özneleri cezalandırmakla kalmayıp hizaya sokma, gözetleme ve toplum-
sal bütünün yararına denk düşecek hale getirme, bu disiplin kurumlarının en 
ayırt edici niteliğidir. Bu disiplinci iktidarın ve tekniklerin amaçladığı şey bir 
köleleştirme değildi, bedeni daha fazla uysallaştıran ve sağlıklı kılan süreçler 
sayesinde bedenden en yüksek verimi almaktı. Bedenin siyasal gücünü azaltan 
ancak itaatkârlaştırmak suretiyle verimini arttırmaya ve faydalı kılmaya yönelik 
bir tahakküm stratejisiydi. Foucault’nun tabiriyle “iktidarı bedenden koparıyor 
ve daha fazla yetenek ile daha fazla tahakkümü bedende kesiştiriyordu” (Ber-
nauer, 2005: 234). Bu yeni iktidar biçimi hiç bir kurumla özdeşleştirilmeyecek 
bir iktidardır. Çünkü bütün kurumlarda üretilebilmektedir. Disiplinci iktidar, 
hükümdarlığın akıldışı ve keyfi uygulamalarına artık tahammül edemez hale 
gelen ve kapitalizm gibi bir yandan bedenleri depolitize ederken aynı zaman-
da bunların verimini artıran bir aygıt icat eden modern bir çağın gökte ararken 
yerde bulduğu bir şeydi. Bireyselleştirme ve niteliklerine göre sıralama pratik-
leri, modern iktidarın bir seri üretim bandıdır. Bütünsel bir homojenlik ve öz-
deşlik temelinde üretilen seri bireylerden yasal düzene uymaktan çok hizmet 
beklenmektedir. Buradaki birey kavramı, kişi ya da insan ile eşanlamlı değildir. 
İktidarın ve disiplinlerin ürettiği bir kurgudur. İnsanın, deneyime dayalı top-
lumsal ilişkilerden koparıldığı, tekilliğin bastırıldığı, bir amaç doğrultusunda 
hayali cemaatlerin, görevlerin ve ödevlerin içine yerleştirilmiş yurttaş anlamın-
da soyut “birey”dir. Foucault’ya göre modern toplumun iktidar modeli hapisha-
neydi. Hapishane, onun çalışmalarının giriş kapısıydı. “Hapishanelerin, hapis-
hanelere benzeyen fabrikalara, okullara, kışlalara ve hastanelere benzemesinden 
daha normal ne olabilir?” diye soruyordu zaten (Akt. Bernauer, 2005: 234). Bu 
kapatılma kurumları, iktidarın kusursuz bir biçimde işlediği mekânsal düzlem-
dir. Foucault düşüncesinde biyo-iktidar ile biyo-politika arasında tarihsel bir 
fark vardır. Biyo-iktidar kavramı, özetlemeye çalıştığım disiplinler düzenine, 
kapatma kurumlarına dayalı dönemi kapsamaktadır. Bireyleştirme ve bedeni 
disipline etme bu dönemin ön plana çıkan temel özellikleridir. Biyo-politika ise, 
liberalizmin doğuşuyla birlikte ortaya çıkan ve artık bireylerin bedeni üzerinde 
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değil, nüfus adı verilen toplumsal beden üzerinde uygulanan politikadır. Bu po-
litikalar elbette keskin kategoriler olmayıp çoğu zaman iç içe farklı coğrafyalar-
da, özellikle sömürgelerde birlikte uygulanmıştır. Peki, biyo-politika ne anlama 
gelmektedir? 

Biyo-politika kısaca canlı varlık olarak insan üzerinde bir iktidar kurmaktır, 
biyolojik olanın devletleştirilmesidir. Foucault, Toplumu Savunmak Gerekir kita-
bında bu politikayı şöyle özetler: “Disiplinci olmayan bu yeni iktidar tekniğinin 
uygulandığı yer, bedenle ilgilenen disiplinden farklı olarak insanların yaşam-
larıdır. Doğum, ölüm, üretim, hastalık, vesaire gibi süreçler olan toplu süreç-
lerden etkilenen, global bir kitle oluşturması nedeniyle insanların çokluğuyla 
ilgilenir. Artık insan bedeninin anatomi-politiği olmayan, ama insan türünün 
biyo-politiği olarak adlandıracağım bir şeyin belirdiği görülür” (2002: 248). Dev-
letin, yaşamın sorumluluğunu üstlenmesi anlamına gelen biyo-politika; kamu 
sağlığı, hijyen eğitimi, doğum oranlarının düzenlenmesi, insan ömrünün uza-
tılması, salgın hastalıklarla, doğal afetlerle mücadele gibi birçok alana el ata-
rak, iktidarın müdahale zeminini güçlendirir. Kendisini bir “yaşatma iktidarı” 
olarak sunar. Biyopolitiğin işi nüfusladır, siyasal, bilimsel ve biyolojik bir so-
run olarak nüfus. “Yani bir yanda disiplinci bir iktidar vardır: beden üzerinde 
yoğunlaşır, bireyselleştirici etkiler yaratır, hem yararlı hem de uysal kılınması 
gereken güçlerin kaynağı olarak bedeni manipüle eder. Öbür yanda ise, bedene 
değil yaşama odaklanan bir teknoloji var. Bir nüfusa özgü kitle etmenlerini bir 
araya getiren, canlı bir kitlede meydana gelebilen tehlikeli olaylar dizisini de-
netlemeye çalışan bir teknoloji, bunların olabilirliğini denetlemeye, her koşulda 
etkilerini gidermeye çalışan bir teknoloji” (Foucault, 2002: 255). Bedene yönelik 
disiplinci mekanizmalar ve nüfusa yönelik düzenleyici mekanizmalar birbiri-
ne eklemlenmiş şekilde işler diyebiliriz. Kısacası iktidar yaşamı ele geçirdi, be-
denden nüfusa varan bütün yüzeyi kaplamayı başardı. İnsan hayatı, modern 
iktidarın bir nesnesi haline geldi. Peki, iktidar insan hayatını bu kadar kolayca 
yönetmeyi ve manipüle etmeyi nasıl başardı? 

Nüfusun tüm özellikleriyle bilinecek, tanınacak bir nesne haline gelmesi, 
kriminoloji ve psikiyatri gibi bilimlerin hangi koşulların ve ihtiyacın bir ürünü 
olarak ortaya çıktığını da aslında açıklamaktadır. Sorun normalleştirme sorunu-
dur, çağdaş pratik ve düşüncedeki normların işleyişi sorunudur. Bu disiplinci 
toplumun kalbi normdur. Bu toplumda dışarıdan yasaların dayatılmasının yanı 
sıra, doğalaştırılmış, meşrulaştırılmış değer ve yargılardan oluşturulan normlar, 
bu iktidarın varlığının temel sırrıdır. Tüm toplumsal disiplinler, “bilimsellik” 
iddiasıyla ve bilimsel uzmanlar aracılığıyla söylemler üretmektedir. Demogra-
fide, biyolojide, tıpta, psikiyatride, psikolojide ve pedagojide üretilen bu kadiri 
mutlak “bilimsel söylemler”, neyin akıl-akıldışı, normal-patolojik olduğunun 
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sınırlarını çizmektedir. Foucault’nun dediği gibi: “Bizler öğretmen-yargıç, dok-
tor-yargıç, eğitimci-yargıç, sosyal hizmet çalışanı-yargıç toplumunda yaşıyoruz. 
Normatifin evrensel hâkimiyetinin temelini bunlar oluşturur ve nerede olursa 
olsun her bireyin bedeni, hareketleri, davranışı, yetenekleri ve başarıları bu hâ-
kimiyete tabidir” (Akt. Bernauer, 2005: 47). Yaşadığımız toplumda cezalandırma 
ve yargılama mekanizması gücünü yasalardan çok, bu uzman söylemlerinden, 
bilimsel verilerden ve bu sayede toplumda kabul gören normlardan almaktadır. 
Bütün hücrelerimize sirayet eden bu iktidarın en büyük başarısı ve monarşiler-
den ayrılan tarafı, toplumu “suç ortağı” yapmayı başarmasıdır. Toplum denilen 
organizmanın sağlıklı işleyişinin belli kurallar gerektirdiği ilkesi toplum tara-
fından tasdik edilmiş, bu kuralların da toplumun “faydasını” gözeten uzman-
ların ve yöneticilerin bilgisine ve normalleştirme iktidarına bağlanmıştır. Bu 
kuralların, normların, bilimsel söylemlerin bizzat bir iktidar inşası olduğu ger-
çeği çoğunlukla gözden kaçırılmıştır. Oysaki böyle bir politika, tam da, hayat, 
tür, ırk, sınıf, cinsiyet ve genel nüfus yapıları üzerinde uygulanan bir iktidarın 
görünmeyen öteki yüzüdür. Nüfusun tüm özelliklerini bilinir kılmak, nüfusu 
hem disipline etmek, hem de nüfusu korumak bu biyo-politikanın vazgeçilmez 
ilkesidir. Hangi cinsel pratiklerin gayri-meşru, hangi eğitim modelinin verimli, 
hangi davranışların anormal, hangi ırkların köle, hangi ulusların tembel olduğu 
konusunda yaşanan söylemler patlaması ve uzmanlık bildirgeleri bir toplum-
sal denetim ve normalleştirme stratejisinin incelikli bir parçasıdır. Bu bilimsel 
söylemler, cezalandırma, işgal, yok etme, kapatma ve ötekileştirme mekaniz-
malarının işleyişini kolaylaştıran ve toplumun rızasını üreten bir iktidar ağının 
toplumun bünyesine nüfuz eden kılcal damarlarıdır. Tüm dışlama ve ayrımcılık 
pratikleri bu “bilimsel söylemler”den yararlanırlar, kendi politikaları için bir 
dayanak olarak görürler. Hayatın sorumluluğunu üstlenen bir biyo-iktidarın, 
hayatın işlemesi ve sağlıklı bir biçimde gelişmesi için normlar tesis etmesi ge-
rekmektedir. Bunun için de, hayatın doğal yasalarını keşfeden ve potansiyelini 
gerçekleştirmeyi arzulayan bir toplum projesine destek veren bilgi alanlarına 
ihtiyaç duyar. “Bu söylemler, ister nüfusun işgücü kapasitesiyle, ister eğitim di-
zeyi, ister sağlığı, isterse de servetiyle ilgilensin, burada ele alınan şey hayatın 
kendisi, yani temel gereksinimler, insanın somut özü, insan olasılıkların gerçek-
leştirilmesi, mümkün olanın tanımlaması biçimindeki hayattı. Bu iki ayrı akım, 
yani insan bedenine yönelik anatomisiyaset ve nüfusa yönelik biyosiyaset, 19. 
yüzyılda bir araya gelerek disiplinci toplumun temellerini sağlamlaştırdılar” 
(Bernauer, 2005: 247).  

Çağdaş toplumda hakikat bilimsel söylemlerle, bu söylemleri üreten kurum-
larla ve kendisini aktaran aygıtlarla yakından bağlantılıdır. Kısacası, bilimsellik 
statüsüne göz diken birçok bilgi üretimi sahası, aşikâr politik hakikatleri depoli-
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tize etmekte, her geçen gün yeni bir bilimsel söylem, adalet arayışına müdahale 
etmektedir. Biyo-iktidar aracılığıyla kurulan tıp ve psikiyatri hegemonyası, to-
taliter iktidar deneyimlerinde gördüğümüz gibi polis ve istihbarat birimlerine 
hizmet edebilmekte, normalleştirme iktidarını besleyecek şekilde toplumu ve 
dünyayı karşıt kategoriler biçiminde yeniden kurmakta ve tek başına “siyasi 
hakikat üretme” gücüne fazlasıyla sahiptir. Burada sorulması gereken can alıcı 
soru, yaşamı ve yaşam şanslarını çoğaltmaya, yaşam süresini uzatmaya, kazaları 
savuşturmaya, hastalıkları kontrol altına almaya çalışan bu yaşatma merkezli 
biyo-politika nasıl öldürebiliyor? Öldürme ve ölüme terk etme hakkını nereden 
alıyor? Foucault’nun bu sorulara verdiği net cevap: Irkçılıktır. Irkçılık elbette ya-
kın dönemde icat edilmiş bir mesele değildir, uzun bir tarihe sahiptir. Ancak bir 
devlet politikası haline gelmesi, devletin mekanizmalarını belirlemesi biyo-ikti-
dar sayesinde mümkün olmuştur. Irkçılık bir anlamda iktidarın sorumluluğunu 
yüklendiği o yaşam alanı içerisinde bir kopukluk yaratmanın yoludur, yaşama-
sı gerekenle ölmesi gereken arasındaki kesintidir. Aşağı türlerin yok edilmesi, 
anormal insanların ortadan kaldırılması, bazı ulusların veya nüfusların daha 
güçlü, daha uzun, daha arı ve sağlıklı yaşamasının koşulu olarak görülmüştür. 
Kimi ırklar, uluslar ve dini gruplar, nüfusun bünyesini kemiren, yozlaştıran bi-
yolojik bir tehlike olarak hedefe konmuştur. Tüm faşist ve totaliter iktidarlar 
tarafından en çok başvurulan düşmanlaştırma yöntemlerinin başında, hastalık 
ve hayvan metaforları geldiğini hatırlatmakta fayda var. Bu metaforlar, medeni-
yete uzak “barbarları” yok etmenin veya ıslah etmenin onayını kazanmaya yö-
nelik bir stratejidir. Bu durumda savaş, çoğu zaman bir askeri veya siyasi hedef 
olarak değil, nüfusu zararlı unsurlardan ve canavarlardan arındırma veya koru-
ma için yapılan bir sağlık operasyonu şeklinde sunulmuştur. Foucault’ya göre 
ırkçılıktan geçmemiş hiçbir modern devlet işleyişi yoktur. Çünkü ırkçılık, bir 
normlaştırma toplumunda dışlamanın, ölüme mahkûm etmenin kabul edilebi-
lirlik koşuludur. Yani biyo-iktidar, eski hükümran öldürme hakkını kullanmak 
istiyorsa yolunu ırkçılıktan geçirmek zorundadır. Kimileri için yaşama olasılığı-
nı arttırmak, kimileri için ölüm riskini çoğaltmak anlamına geliyor. Dolayısıyla 
ırkçılık ilkönce sömürgeleştirmeyle, yani sömürgelerdeki soykırımla başlamış-
tır. Evrimci bir biyolojik izleğin, homojen ve saf bir ırk yaratmanın stratejisi ola-
rak hayat bulmuştur. Temel hedef, bir ulusun veya ırkın yaşamını veya sağlığını 
tehdit eden ırkları, halkları ortadan kaldırmak veya medenileştirmek. Foucault 
elbette, ideolojinin, hammadde ve yeni pazarlar ihtiyacına dayanan ekonomik 
faktörlerin, köleleştirme sayesinde elde edilen ücretsiz iş gücü gibi birçok etke-
nin rolünü abartılı düzeyde dikkate almamıştır. Ancak söyledikleri ırkçılık ve 
sömürgecilik bağlamında Avrupa da bir başlangıç noktası itibariyle doğrudur. 
Afrikalılar ten farkından ötürü değil, Avrupalı sömürgecilerin onları tamamen 
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ilkel olarak görmesi nedeniyle mutlak ötekiler olarak konumlandırılmışlardı. Bu 
sömürgeci bakış açısında Afrikalı, insani değerler ortaya koyanlar olarak değil 
de, doğanın bir parçası olarak görülmekteydiler. Salt bu yüzden, öldürme eyle-
mi, rasyonel bir temele dayandırılmaktaydı. Bu inançla Avrupalılar cinayet iş-
lediklerinin dahi farkında olmuyorlardı. Tüm ulus devletlerde ve sömürge coğ-
rafyalarda uygulanan bir disipline etme modeli ve biyo-politika pratiği olarak 
örnek alınmıştır. Ortaçağda krallar, padişahlar tarafından meydanlarda idam 
edilen, parçalanan bir bedeni bile derin bir öfkeyle izleyen, haksızlık olarak gö-
ren kitleler, atılan atom bombalarına, toplama kamplarına, soykırımlara nasıl 
razı hale geldi? Foucault›nun peşinde olduğu, cevabını aradığı soru buydu. Ona 
göre bunun cevabı; modern bir bireyin varlığını sağlıklı, güvenli ve normal bir 
şekilde sürdürmesinin yolu, iktidarın başka halkları, grupları, sınıfları ve bi-
reyleri ölüme mahkûm edebilme, kapatma ve dışlama gücünden geçmektedir. 
Kontrol ettiği nüfusa bu “hakikati” kabul ettirmesinde, inandırmasında yatmak-
tadır. Biyo-politikanın zaferinin görünmez yüzü budur. 

Kürdistan’da Sömürgeci Eğitim 

“Bir beyaz adam size kendiniz hakkında sorular soruyorsa haksızlığa uğrayacaksınız 
demektir.”

Colson Whitehead - Nickel Çocukları

Modern eğitim kurumları başından itibaren homojen, disiplinli ve verimli bir 
ulus yaratmanın etkili araçlarından biri olarak görülmüştür. İlköğretimin zorun-
lu hale getirilmesi, modern ulus devletlerin doğuş tarihine tekabül eder. Resmi 
devlet ideolojisini kitlelere benimsetmek, kapitalist üretim çarkının kalifiye in-
san ihtiyacını karşılamak, farklı sınıfsal, dinsel ve etnik kimlikleri hayali ulusal 
cemaatin gövdesine dâhil ederek asimile etmek ve topluma ayak uyduramayan-
ları tespit etmek modern eğitimin vazgeçilmez ilkeleri olmuştur. İtalyan devlet 
adamı Massimo d’Azeglio’nun otobiyografisinde belirttiği “İtalya’yı kurduk 
şimdi sıra İtalyanlarda” sözü, tüm ulus-devletlerin eğitim politikalarının amacı-
nı özetleyen bir itiraftır (Topaloğlu, 2012: 145). 18. yüzyılın ortalarından itibaren 
kent merkezlerinin çeperlerinde çoğalan kalabalıkları disipline etmek, dağınık 
ve tehlikeli addedilen bu çokluğu homojen bir bütün haline getirmek, ulus ol-
manın önemli bir durağı sayılmıştır. Kısacası modern eğitim, birey icat etmenin 
toplumsal fabrikasıdır. Modern çağdan önce sadece çalıştırılan, cezalandırılan, 
iktidarın bir nesnesi konumunda olan beden, modern zamanlarda bir politik 
yatırım alanı haline gelmiştir. “Ulus-devlet de dâhil olmak üzere tüm modern 
ideolojilerde beden ancak özneleştirilmiş ve üretken bir beden işlevsel olabilir. 
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Çünkü ancak bu sayede denetlenebilir, yönlendirilebilir ve eğitilebilir hale gelip, 
bilginin nesnelerine dönüşebilirler” (Topaloğlu, 2012: 145). Temel hedefleri di-
siplin olan kışla, hapishane ve okul gibi kurumlar, farklı pratiklerde cisimleşen 
beden politikalarıyla ulus-devletin işlevsel özneler yaratmasına her daim hizmet 
etmişlerdir. Modern ulus-devlet, bir taraftan keskin farkları ortadan kaldırmaya 
yönelik bir örgütlenme modeli, ama aynı zamanda yeni ötekiler yaratmak po-
tansiyeli yüksek olan bir siyasal tahayyüldür.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne dek Kürdistan’daki eği-
tim kurumları, sömürgeciliğin ileri bir karakolu işlevine sahip olmuştur. Tayeb 
Salih, Kuzeye Göç Mevsimi romanında, ülkesi Sudan’da açılan sömürgeci İngi-
liz okullarına yönelik yerli halkın tepkisini şu sözlerle dile getirir: “İnsanlara 
kalırsa, okul, işgal ordularıyla gelen büyük bir kötülük yuvasıydı. Üniformalı 
atlı geldiği sırada, bazı çocuklarla oyun oynuyordum” (Salih, 2011: 28). Kür-
distan’da da çok farklı olmadı, tam teşekküllü bir sömürgeci asimilasyon ay-
gıtı olarak vücut buldu. Bu okullar pürüzsüz bir rızayla kabul görmedi. Okula 
geç kayıt yaptırma, okullardan kaçma, eğitim yaşına gelmiş çocukları gizleme, 
kimi öğretmen veya idarecilerin jandarma eşliğinde köy köy dolaşıp aileleri 
maddi cezalarla tehdit ederek çocukları okula kaydettirmeleri, halkın, devletin 
okullarına yönelik derin korkularının, doğal yaşam dengelerinin bozulacağına 
dair kaygılarının bir göstergesidir. YİBO’lar ilk kez 1939 yılında yoksulluk yü-
zünden eğitim sürecine katılamayan köy çocukları için açılmıştır. Daha sonra 
1962 yılında 222 sayılı kanunda yapılan değişiklik ile ülkenin birçok bölgesinde 
yaygınlaştırılmıştır. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra da hemen her il ve ilçede 
şehrin dışında ve askeri karakollarla iç içe ya da yan yana yapılmaya başlandı. 
“Yatılı okullar, modern zamanlarda, Batılı devletler tarafından ‘medenileşme-
miş grupların ve kent merkezlerinde uzakta yaşayan ailelerin, çocuklarını mo-
dernleştirmek’ için tasarlanan, yoğun bir eğitim programı olan ve öğrencilere 
yeni bir hayat tarzının disiplinli bir biçimde verilmesinin hedeflendiği eğitim 
kurumlarıydı” (Işık ve Arslan, 2012: 108). Türkiye Cumhuriyeti’nde, Türkleş-
tirilmesi ve modernleştirilmesi gerektiği düşünülen grupların başında şüphe-
siz Kürtler geliyordu. Bu amaç doğrultusunda Kürdistan’da kurulan YİBO’lar, 
ülkenin “geri kalmış bölgeleri”ne götürülmüş bir eğitim sistemi, bir fırsat eşit-
liği imkânı olarak sunulmuş, ulusal ve siyasal hedefler görünmez kılınmıştır. 
Oysaki 1934 yılında yayımlanan Dersim Raporu, gizli amacın ne olduğunu ayan 
beyan ortaya koymaktadır: “Dersim evvela koloni gibi nazarı itibara alınmalı, 
Türk camiası içinde Kürtlük eritilmeli, ondan sonra ve tedricen öz Türk hukuku-
na mazhar kılınmalıdır” (Dersim Raporu, 2000: 184). Dersim’e öncelik verilmesi 
de, Dersim’in nasıl bir tehlike, bir “çıbanbaşı” olarak görüldüğünü, bu kentin 
maruz kaldığı her şeyin önceden hazırlanmış bir devlet program doğrultusun-
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da gerçekleştiğini kanıtlamaktadır. YİBO’Iar Kemalist Cumhuriyetin bir toplum 
mühendisliği projesidir. Temel amaç, Kürt çocuklarını erken yaşlarda kültürel 
kozasından koparıp, militarist kurumları aratmayan bu yatılı bölge okulların-
da asimile edip, yararlı ve itaatkâr Türk vatandaşlar haline getirmektir. Kürde 
kendi tarihini, coğrafyasını, dilini, öfkesini unutturmaktır. Sömürgeci devletlerin 
eğitim politikalarından esinlenilerek kurulmuş bir eğitim sistemidir. YİBO’ların 
Kürdistan’da bilinçli bir şekilde yerleşim sahalarına uzak yerlere inşa edilmesi, 
bir mekânsal izolasyon politikasıdır, öğrencilerin kendi kültürleriyle, toplum-
sal hayatla olan bağını koparmayı amaçlamaktadır. Yani asimilasyon sürecini 
hızlandırma planının bir parçasıdır. “Bununla birlikte özelikle Kürdistan’daki 
YİBO’ların çoğu ya aktif karakolların içinde, boşaltılmış askeri alanlarda, ya da 
eski cezaevlerinden bozma mekânlarda bulunmaktadır. Örneğin; Dersim Pülü-
mür’deki Kızılköprü YİBO, Diyarbakır Kulp’taki YİBO aktif karakollarla aynı 
bahçeyi paylaşırken, Muş Kümbet’teki yarı açık cezaevi Adalet Bakanlığı›ndan 
Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilerek hiçbir değişiklik yapılmadan YİBO’ya 
dönüştürülmüştür” (Işık ve Arslan, 2012: 127). Bu da YİBO’larda aleni bir şe-
kilde militarist disiplin modelinin esas alındığının, militarist kültür ve beden 
politikalarının özümsetilmeye çalışıldığının somut bir örneğidir. Ayrıca Milli 
Eğitim Bakanlığı mevzuatında, YİBO’ların açılma nedeninin “coğrafyadan kay-
naklı dağınık yerleşme” olarak gösterilmesi de temelsiz bir iddiadır. 1962- 1973 
yılları arasında açılan 59 YİBO’nun 55 tanesinin Kürdistan illerinde bulunması, 
Kürdistan’dan daha engebeli ve dağınık yerleşmeye sahip Karadeniz Bölgesi’n-
de 15 yıl boyunca tek bir YİBO’nun bile açılmamış olması, hedefin ne ve kimler 
olduğunu tüm çıplaklığıyla ortaya sermektedir. Kürdistan’da köylerde yaşayan, 
çocuklarını kent merkezlerinde kendi imkânlarıyla okutma durumu olmayan 
yoksul birçok aile için şüphesiz YİBO’lar cazip bir tercih seçeneği olmuştur, 
çocukların geleceğine açılan bir fırsat kapısı olarak görülmüştür. Lakin bu Yİ-
BO’ların kuruluş mantığının, gerçek amacının ne olduğu gerçeğini değiştirmez 
ve bu kurumların ayrımcı, otoriter, militarist disipline dayalı uygulamalarının 
birkaç kuşağın benliğinde yarattığı tahribatları kolay kolay silemez. 

Okul Tıraşı 

“Aslında her şey söylendi, ama herkes tarafından değil.” 

Karl Valentin

Ferit Karahan’ın yönettiği Okul Tıraşı (2021) filmi, Altın Portakal en iyi film 
ödülünü kazanmanın yanı sıra, yarıştığı tüm uluslararası festivallerden ödül-
lerle döndü ve dönmeye devam ediyor. Van’ın Bahçesaray (Müküs) ilçesinde 
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çekilen film, bir YİBO hikâyesidir. Bir Yatılı Bölge Ortaokulu’nda yaşanan şid-
deti, asimilasyonu ve beden politikalarını çarpıcı sahnelerle gözler önüne ser-
mektedir. Filme dair ilgimin, yoğun merakımın asıl sebebi, beni de içeren bir biz 
hikâyesi olması ve yıllardır zamana yayarak yeni kuşaklara anlatmaya çalıştığı-
mız o yılların tüm cepheleriyle bilinmesini sağlayacak güçlü bir anlatıya duyulan 
yakıcı istekte yatıyor sanırım. Bölük pörçük hikâyeleri bir bütüne kavuşturma, 
fotoğrafı tamamlama isteği. Kürdistan’da birkaç kuşağı zihnen, bedenen, ruhen 
sakatlayan bir eğitim döneminin öznel ve toplumsal muhasebesini yapacak gör-
sel ve yazılı anlatıların eksikliği, filme yönelik yoğun ilginin en önemli sebebi 
olsa gerek. Binlerce insanın belleğini kemiren bu acı ve şiddet dolu anıların, söz 
konusu özneleri nasıl kurduğu, nasıl etkilediği, ne tür bir direnç yarattığı sorula-
rı, uzun zamandır sosyolojinin ve psikolojinin önemli bir inceleme sahası olmayı 
sürdürüyor. Aslında toplumsal anlatılardan sürgün edilmişleri yeniden anımsa-
mak, onlara hafızalarımızda yer vermek, bir nevi onlara söz hakkı tanımaktır. 
Tarihin ezeli mağluplarına ikinci bir şans vermektir. Berger’e göre: “Anımsanan 
şey hiçlikten kurtarılmıştır. Unutulan şeyse terk edilmiştir” (Berger, 2015: 73).  
Berger, hafızayı bir tür kurtarılma eylemi olarak görür. Hatırlamak, madunla-
rı, tarihin karanlık dehlizlerinde yutulmaktan kurtarmaktır. Dolayısıyla Okul 
Tıraşı filmi aracılığıyla YİBO’larda yaşanılanları yeniden hatırlamak önemlidir. 
Çünkü, YİBO; çocuk yaşta ailesinden, köyünden kopartılmış Kürt gençlerinin 
bir yalnızlık çetelesidir, şiddetle damgalanmış anılardır, kaydı tutulmamış sa-
hipsiz acılardır. Her gün “Tanrımıza hamdolsun, vatan millet sağ olsun, afiyet 
olsun” duası eşliğinde bir daha isminin bile anılmak istenmediği yemekleri ye-
meye çalışmaktır, eli yakan demir bardakta çay içmektir, verilen yarım ekmek 
dolayısıyla masadan hep yarı aç kalkmaktır, gecenin bir vakti polis baskını mi-
sali yapılan dolap aramaları esnasında ele geçirilen bir parça “çalıntı” ekmek 
yüzünden herkesin ortasında dayak yemektir, anne yemeklerine duyulan son-
suz özlemdir, kirli yataklarda yüzlerce nefesin, horlamaların ve ter kokusunun 
ortasında uyumaya çalışmaktır, gündüz okulda ders esnasında görülen kızla-
rın erotik hayalidir, bir mastürbasyon kuşağıdır, saatlerce banyo kuyrukların-
da yarı çıplak beklemektir, her türlü mahremiyetin yitimidir, kendinden yaşça 
büyük ve güçlü öğrencilerin çoraplarını yıkamak zorunda kalmaktır, her türlü 
“eşek şakasına” ve kimi zaman cinsel tacize maruz kalmaktır, gardiyan kılıklı 
öğretmenlerdir, üzerine oturmayan bir kimliğin ve dilin içine zorla sıkıştırıl-
maktır, seni sen kılmış tüm kültürel bagajın sistematik aşağılanmasıdır, ulusal 
gerçeklikle resmi ideoloji arasındaki derin çatlaktır, sömürgeci tedrisata direnen 
kırılgan bedenlerdir, adı konmamış soğuk ve gri bir kışla hayatıdır.

Film, öğrencilerin yıkanmak için sıraya girdiği banyo sahnesiyle başlar. 
Çocukların gürültüsü, tayin edilmiş banyo başkanı öğrencinin diğer öğrenciler 
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üzerindeki baskısı, belirgin bir çatışma ve gerilim kaynağıdır. Nöbetçi öğretme-
nin yaşanan kargaşa dolayısıyla banyo başkanı gözetiminde öğrencilere verdiği 
“banyo bitene kadar birbirinizi soğuk suyla yıkayacaksınız” cezası, daha filmin 
başlangıç sahnesinde bu mekânların nasıl bir eğitim idealiyle yönetildiğine dik-
kat çeker. Kara kış ortasında, karın uzun süre yerde kalması dolayısıyla Vanlıla-
rın tabiriyle, “On ay Allah’a, iki ay Van’a”, bağlı olan Bahçesaray ilçesindeki bir 
YİBO’da, çocuklar birbirlerinin başından soğuk su dökmeye mecbur bırakılırlar. 
Çocukların başında da en az öğretmenler kadar acımasız olan, öğrenciler ara-
sından seçilmiş bir banyo başkanı dikilmektedir. Banyo başkanın boynundaki 
askeri künye, mekândaki militarist disiplinin aşikâr bir sembolüdür. YİBO’lar-
da bir şeylerin başkanı olarak atanan veya ispiyoncu kılınan kimi öğrenciler, 
mekânda kurulan otoritenin, hiyerarşikleştirmenin önemli bir ayağını oluşturur 
her zaman. Bu öğrenciler, her şeyi gözetlemek ve kontrol etmek isteyen iktidarın 
iç gözüdürler. Sundukları hizmetler karşılığında elbette kimi imtiyazlara sahip-
tirler, idarenin ve nöbetçi öğretmenlerin ayak işlerini yapmalarından ötürü bazı 
görev ve disiplin uygulamalarından haliyle muaftırlar. Mehmet’in (Nurullah 
Alacı) ertesi sabah gözlerini açamayacak derecede hastalanıp yatağa düşmesi 
ve en yakıp arkadaşı Yusuf’un (Samet Yıldız) onu doktora götürme çabası, bir 
sömürgeci iktidarın bu ücra diyardaki kırılgan yapısını, çaresizliğini ve bürok-
ratik zincirin hantallığını, absürt boyutlara varan diyaloglar çerçevesinde gözler 
önüne serer. Öğrencilerin kayıtsız kaldığı, öğretmenlerin öğrencileri disipline 
etmekle meşgul olduğu bu canhıraş atmosferde, yatağından bir türlü kalkama-
yan, bir şey yemeyen Mehmet’in durumunu sadece koğuş arkadaşı Yusuf dert 
edinir. Mehmet’in durumu gittikçe ağırlaşır ve Yusuf’u tedirgin eder. Arkada-
şını omuzlayarak revire götürür. Kaloriferlerin yanmadığı, sağlık personeli ve 
işe yarar hiç bir ilacın bulunmadığı revirde Mehmet’in üzerini bir battaniyeyle 
örtmekle yetinir. Yusuf, arkadaşı için sürekli kaygılıdır, dersleri dinlemeye yo-
ğunlaşamaz ve her fırsatta Mehmet’in yanına gider. Buz tuttuğu için bir türlü 
açılamayan revir kapısı, kapı eşiğine döşenen kaygan fayanslar dolayısıyla her 
içeri girenin kayması, dışarıda durmadan lapa lapa yağan kar, çekmeyen cep 
telefonları, kapanmış yollar yüzünden gelemeyen ambulans, doğayla devletin 
işbirliği yaptığı bir zulüm tablosu gibidir. İmkânsız gibi görünse de bir süre 
sonra Yusuf kayıtsızlık duvarlarını deler, durumun vahametini öğretmenlere ve 
müdüre anlatmayı başarır. Revire gelin müdürle öğretmenler arasında, Meh-
met’in hastalığının ne olduğu ve bu hale nasıl geldiğinin sorgulanmaya baş-
lanmasıyla, olayın üzerini örten sis perdesi yavaş yavaş aralanır, gerçekler gün 
ışığına çıkar ancak hiçbir öğretmen ve idareci sorumluluk payını Kabul etmez. 
Kötülük, devlet kurumları tarafından normalleştirilmiş, sıradanlaştırılmıştır. 
Dolayısıyla Selim öğretmenin (Ekin Koç) görece vicdanlı, duyarlı çabaları da bu 



 S a y ı  7   K ı ş - B a h a r  2 0 2 2   1 7 3

K ü r d  A r a ş t ı r m a l a r ı

kurumsal kötülük tarafından yutulmaktadır. Yapılanlar, öğrencilerin iyiliği için 
yapılmaktadır. Vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirmenin bir gereği olarak ya-
pılmaktadır. Müdürün (Mahir İpek), iflah olmaz “nankör öğrencilere” yönelik 
bir konuşma sahnesi, devletin iyi niyetini, beklentilerini özetleyen bir bildirge 
gibidir: “Devlet size yatacak yer veriyor, yemeğinizi veriyor. Haftada bir banyo 
yapıyorsunuz, ayda bir harçlık alıyorsunuz. Hâlâ şikâyet ediyorsunuz. Biz sizin 
yaşınızdayken, on kilometre yol yürürdük, yine de şikâyet etmezdik. Saçınızla, 
başınızla, kılığınızla, kıyafetinizle, duruşunuzla, sizi gören biri yüz metreden bu 
okulun öğrencisi olduğunuzu şak diye anlayacak. Dışarıdaki adamdan bir far-
kınız olacak. Sizin yerinizde olmak isteyen binlerce çocuk var. Ne yapacaksınız, 
zamanında yemeğinizi yiyecekseniz, zamanında uyuyacaksınız. Dersini çalışa-
caksın, vatana, millete hayırlı birer ne olacaksınız, birey olacaksınız. Alkış”.

Filmde dikkat çeken diyaloglardan biri, coğrafya dersinde öğretmenin 
tahtaya çıkardığı öğrenciye, harita üzerinde, “Bu hangi bölge, biz hangi bölgede-
yiz?” sorusuna; öğrencinin “Kürt Bölgesi” yanıtı üzerine, öğretmen, “Kürt böl-
gesi diye bir şey yok” şeklinde cevap verir, bastıra bastıra Doğu Anadolu Bölgesi 
ismini söyletir. Kürt ve Kürdistan kelimeleri elbette yasak ve tehlikeli kelime-
lerdir, ideolojik ve politik güç ilişkilerinden bağımsız bir coğrafi sınıra işaret et-
mez. Klasik sömürgelere benzememekte, sınırları belirlenmiş bir mekân, statüsü 
kabul edilen bir toprak parçası değildir. Tüm Kürtçe il, ilçe ve köy isimlerinin 
Türkçeleştirildiği, kolektif bellekten silinmeye çalışıldığı, Türkiye’nin “doğuşu” 
olarak kalmak zorunda olan bir yok-ülkedir, bir kartografik endişedir. Coğraf-
yayı vatanlaştırma projesi; coğrafyanın ulusun siyasal kimliğinin zemini olarak 
kurgulanması elbette ulus-devletlerin tarihiyle başlar. Modern ulus-devletlerin 
tarihi, bir bakıma mekânın farklı kesitlere bölünerek düzenlenmesi, isimlendi-
rilmesi, sınırlandırılması ve yönetilmesi tarihidir. Ulus-devletlerle birlikte hü-
kümdarın malı olmaktan çıkarak “vatanlaşan toprak” bir ulusun ortak aidiyet 
zemini, “uğruna ölünecek” bir değer haline gelmiştir. “Coğrafya eğitiminin 
devlet tarafından toprağı vatanlaştırma pratiği olarak kullanılması önemli bir 
noktadır. Haritalar, komşu devletler, doğal kaynaklar, siyasi sınırlar konusunda 
gelecek kuşaklara dönük kalıpların yayılmasına hizmet eden bu pratik, ulusal 
kimlik oluşmasında başat rol oynar” (Durgun, 2011: 36). 1920’lerden itibaren Ke-
malist hareket, İttihatçı siyasetin pan-Türkçü vatan tahayyülüne sırtını dönerek 
Anadolu’ya odaklanan bir ulusal siyaset izlemiştir. Kısacası “Büyük Türkçülük” 
kaybederken, “Küçük Türkçülük” kazanmıştır. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte 
çeşitli, etnik, kültürel ve dini topluluğun var ettiği bir Anadolu kimliği yerine 
Misakı Milli sınırları olarak kabul edilen homojen bir “Türk vatana” tasavvuru 
hâkim kılınmaya çalışılmıştır. Hasan Ali Yücel başkanlığında yapılan 1. Coğrafya 
Kongresinde (1941) ülke yedi bölgeye bölünmüş ve “Türk realitesine uymayan” 
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yer adlarının ayıklanması ve dönüştürülmesi kararı alınmıştır. Anadolu ve Kür-
distan’ı Türkçeleştirmenin bir parçası olarak Kürtçe, Ermenice, Rumca, İbranice, 
Süryanice vb. dillerdeki yer isimleri coğrafyadan silinerek Türkçeleştirilmiştir. 
Cumhuriyetin kuruluş yıllarında geliştirilmesi ve ıslah edilmesi gereken bir coğ-
rafya ilan edilen Kürdistan, 1960’lardan sonra gelişen sol hümanizmin etkisiyle 
“orada da bir köy var uzakta, gitmesek de, görmesek de o köy bizim köyümüz-
dür” anlatılarına bulanmış otantik bir sığınak, bakir değerlerin temsilcisi bir di-
yar şeklinde kimliğinden soyularak romantize edilmiş, 90’lardan itibaren Kürt 
hareketinin kitlesel bir güç haline gelip, mekânsal hegemonyasını genişletme-
siyle birlikte “terör yuvası”, güvenlik politikalarının, sıkıyönetimlerin kontro-
lünde olması gereken tekinsiz bir “bölge” olarak kodlanmıştır. 

Filmde Kürt kimliğinin ve Kürdistan’ın temsili maalesef çok zayıftır. Flu bir 
siluetten ibarettir. Coğrafya dersindeki diyalog ve Yusuf’un annesiyle telefon-
daki Kürtçe konuşması da olmasa neredeyse Karadeniz veya İç Anadolu Böl-
gesi’nin dağlık bir kentinde çekilmiş bir film olarak düşüneceğiz. Van’ın Bah-
çesaray ilçesinde 2000’li yılların bir YİBO’sunu anlatan film, her köşesini askeri 
karakolların kapladığı, dağlarını ırkçı sloganların, kentlerini Türk bayraklarının 
süslediği, tarumar edilmiş bir coğrafyadan dışarıdaki yoğun kar dışında pek bir 
iz taşımamaktadır. Kürdistan yine çetin kışıyla, heybetli dağlarıyla sahne alan, 
tarihsel ve kültürel bağlamından kopartılmış bir “Doğu” olarak kalmıştır. Ayrı-
ca Kürdistan’daki YİBO’ların koparılamaz gerçekliklerinden biri de sistematik 
olarak aşağılanan Kürt kimliğiydi. “Hepiniz zaten böylesiniz, hırsızsınız, nan-
körsünüz, bunlara güven olmaz, bunlar her şeyi devletten beklerler zaten, hiç 
mi aile terbiyesi almadınız, önce düzgün Türkçe konuşmayı öğren” suçlamaları 
ve hakaretleri, sömürgeci bakışın esir aldığı misyoner öğretmenlerin dillerinden 
düşürmediği söylemlerdi. Birinin yaptığı şey, herkesin suçuydu. Albert Mem-
mi, “çoğulluk damgası kolonileştirilmiş olanın kişisellikten soyundurulmasının 
göstergesidir” der. “Kolonileştirilmiş olanlar asla bireysel bir tarzda karakterize 
edilmezler, onların yalnızca anonim bir kolektiviteye batıp gitmeye hakları var-
dır” (Memmi, 1967: 88). Kürtlük, medeniyet dairesine alınması gereken ancak 
tarihsel bir müdahalenin gerekli olduğu ilkel bir kimlikti. Film bu keskin gerçek-
liği de ne yazık ki atlamış, meseleyi otoriter bir eğitim modelinin saçtığı dehşet 
olarak yansıtmış, tüm kötülüğü bürokratik bir yapıda ve o yapıyı temsil edenle-
rin bedeninde cisimleştirmiştir. Bu bir yönetmenin özgür bir tercihi olarak geçiş-
tirilemez, çünkü Kürdistan’daki YİBO’ların en ayırt edici özelliklerinden biri de, 
bu sistematik aşağılanmalar ve sömürgeci bakıştı. Bunları çıkardığımızda geriye 
herhangi bir bölgede yaşanan, liberallerin diliyle “olmaması gereken” otoriter 
bir eğitim hikâyesi kalır sadece. Kürdistan’daki YİBO’larda şiddet ve asimilas-
yon bir istisna değil, kuraldı. Bir devlet politikasıydı. 
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Asimilasyon politikaları bağlamında dikkate değer diyaloglardan biri de 
Türkçe dersinde anlatım bozukluğu konusunda yaşanmaktadır. Öğretmenin, 
“Kar sayesinde tüm okullar tatil edildi” cümlesinde yanlış olan kelimeyi sorar? 
Öğrencilerden biri cümledeki yanlış yerine dışarıdaki kar dolayısıyla okulun ta-
til olma ihtimalini daha çok merak eder. Öğretmen de, “Burada zaten yılın altı 
ayı kar var, her kar yağdığında okul tatil olursa okumayı üç yılda zor öğrenir-
siniz” şeklinde cevaplar. Ardından Faruk (öğrenci), yanındaki bir öğrenciyi işa-
ret ederek “Bu çocuk zaten 5 yılda öğrendi” okumayı der. Sınıftaki gülüşmeler 
üzerine öğrenci haklı olarak, “Hocam ben okula başladığımda Türkçeyi bilmi-
yordum ki” şeklinde kendini savunur. Türkçeyi öğrenme çabası, Türkçe bilme-
yerek okula başlayan her Kürt öğrencinin kâbusu olmuştur, Türkçeyi öğrenme 
çilesiyle alakalı her Kürt bireyin unutamadığı birçok trajikomik hikâyesi vardır, 
bellekleri kolonyal eğitim yaralarıyla doludur. Yersiz Yurtsuz kitabında çocukluk 
ve ilk gençlik yıllarına dair anılarını aktaran Edward Said, “Arapçada sözgeli-
mi dayı ile amca arasındaki farkı belirtirken kullanılan sözcükleri İngilizcede 
ifade etmenin” güçlüklerine değinir ve dil farkının yaşamında derin bir çatlak 
yarattığını belirtir. “Herkes hayatı belli bir dilde yaşar; deneyimlerini bu dilde 
kazanır, bu dilde hazmeder ve yine bu dilde anımsar. Benim yaşamımdaki temel 
çatlak, anadilim olan Arapça ile, eğitim dilim ve eğitim sonrası akademisyenlik 
ve öğretmenlik kariyerim süresince ifade dilim olan İngilizce arasındaydı” diye 
ekler (Said, 2003: 16). Bu keskin gerçeklik, her Kürt çocuğunun yaşamında da ka-
panmaz bir çatlağa dönüşmüştür. Çünkü bir çocuk olarak sömürge iktidarıyla 
kurduğumuz ilk ve kapsamlı temas mekânı okuldu. Kaç kardeşsiniz sorusuna 
neredeyse her Kürt çocuk yanlış cevap veriyordu, çünkü Kürtçede eril ve dişil 
ayrımını kapsayan bir “kardeş” kelimesi yoktu. Bunu elbette bilmeyen ve bilme 
merakı da olmayan misyoner öğretmenler, kız kardeşleri dışarıda bırakan ce-
vapları ataerkil bir kültürün “gerici” kalıntıları olarak görüp dalga geçiyorlardı. 
Şüphesiz içinden geldiğimiz kültür, cinsiyetçiliğin baskın olduğu bir kültürdü, 
erkek kardeşler daha değerli bir konumdaydı, lakin basit kardeş hesabını bile 
yapamamanın, varlıklarını nicelik olarak belirtememenin kaynağı dil farkıydı. 
“Öğretmenim tuvalete gidebilir miyim?” sorusunu bile soramadığı için altına 
işeyen çocukların arkadaşlarına karşı yaşadığı utanç, yanlış kurulan her Türkçe 
cümle sonrasında sınıfın toplu alaylarına maruz kalmak çoğu çocukta yıllarca 
atlatılamayan ağır travmalar yaratmıştır. Yeni bir dilde eğitime başlamak, belli 
bir yaşa kadar anadilde öğrenilen her şeyin sıfırlanması demekti, bir kültürel de-
neyimin inkârıydı. Michael Foucault kendisiyle yapılan bir mülakatta: “Sonuçta 
tek gerçek vatan, insanın ayağını basabileceği tek toprak, başını sokabileceği, 
sığınabileceği tek ev çocukluğundan itibaren öğrendiği dildir” der (2014: 30). 
Kolonyal eğitim bir anadil kırımıdır. Anadille birlikte kazanılan doğal tepkile-
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ri, duyguların kendiliğinden gelen jestlerini ve ifadenin basitliğini yitirmektir. 
Yeni öğrenilen dil, kupkuru bir kabuk gibidir, içerideki duygu fırtınalarını, sınır 
tanımayan mizah yüklü kelimeleri, hazırcevap kalıpları iletmekten yoksundur. 
Uzun süre çeviri bir zihinle, bölünmüş bir benlikle yaşamaktır. Ki çoğu zaman 
birçok şey çevrilemez. Bu da zamanla derin bir değersizlik hissinin, “eksik in-
san” düşüncesinin filizlenmesine yol açar. Bir türlü telaffuz edilemeyen kelime-
ler, aksanlı Türkçeniz, toparlayamadığınız cümleleriniz her daim öğretmenle-
rin ve öğrencilerin alay konusu olur. Tüm kültürel farklılığınız, bu asimetrik 
ilişki düzleminde aleyhinize konumlanır. Bu travmatik deneyimlerde köklenen 
kolektif yaralar benliği parçalar, özgüveni eksik, silik, kendini gerçekleştirme 
idealinden vazgeçmiş karakterlerin şekillenmesine yol açar. Biriken öfke, hınç 
ya içeriye ya da dışarıya yönelen kanallar bulmaya çalışır. Bu siyasal ve kültürel 
baskılar kimi zaman da binlerce öğrencinin yaşamında bir politik kırılma nok-
tası olmuş, kendi kimliğini daha derinden keşfetmeye, güçlü bir anti-kolonyal 
uyanışa kaynaklık etmiştir. Sema Kaygusuz’un dediği gibi: “Kimlik bazen içine 
düştüğümüz, bazen üstüne sıçradığımız bir şeydir. Başkaları bize ne olup olma-
dığımızı dikte edinceye dek, kimliğin yaşamsal bir manası bile yoktur. Başkala-
rınca görünürlük kazandığımız dünyevi bir yuva, bir haysiyet tutamağı oldu-
ğunda ise, hem tutsağı hem de savaşçısı olduğumuz zapt edilemez birer kaleye 
dönüşebilir” (2012: 244-245). Kimi Kürt öğrenciler devletin nefes aldırmayan o 
asimilasyon ve şiddet kalelerinin içinden zapt edilemez bir ulusal kimlikle çıktı-
lar. “Kürt kalmak”, bir haysiyet tutamağına dönüştü.

Filmin sınırları üzerinden ilerlemenin verimli bir analiz kapısı araladığı ka-
naatindeyim. Çünkü, genel olamayacak kadar tikel, tikel olamayacak kadar da 
genel olan bir yakıcı meseleyi tüm boyutlarıyla verme şansına sahip bir filmin ıs-
kaladığı her ayrıntı, bu tarihi etraflıca tartışmanın ve yeniden konuşmaya açma-
nın önünü açacaktır. Bu tür okulların tedrisatından geçmiş, farkındalığı gelişkin 
her bireyin filmde fark edeceği en büyük eksiklik, direniş pratiklerinin zayıflığı 
hatta yokluğudur. Bir cam kırma sahnesi ve başvurulan bir iki yalan dışında 
elle tutulur bir direniş pratiği yoktur. Hikâyeyi bir de aşağıdan, yani ezilenlerin 
zaviyesinden dinleme seçeneğini ne yazık ki ortadan kaldırmış. Oysaki Kürdis-
tan’da, YİBO’lardaki uygulamalara karşı öğrencilerin geliştirdikleri direnme bi-
çimleri, bu kurumların kolektif hafızasında önemli bir yere sahiptir. Öğrenciler 
hiçbir dönem devlet ideolojisinin biçimlendirdiği uslu çocuklar, direnme kapa-
sitesi yok edilmiş kurbanlar olmamışlardır. Görünen ve görünmeyen her türlü 
direniş taktiğine başvurarak ayakta kalmaya çalışmışlardır. J. C. Scott’ın kendi 
saha çalışmalarından hareketle geliştirdiği “gizli senaryo” kavramı ezilenlerin 
dolaylı direnişlerini anlamak bağlamında sosyal bilimlerde yepyeni kapılar 
aralamıştır. (Scott, 1995). Ezilenler kamusal sahnede egemenlerin kurallarına, 
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beklentilerine uygun davranma rolü yapanlar, ancak J. C. Scott’ın tabiriyle, 
“Kamusal sahnede yalancılığın saltanatı” hüküm sürmektedir. Ezilenler yüzle-
rine itaat, saygı ve uyumluluk maskesi takarlar. Kendi görünmeyen sahnele-
rine çekildiklerinde maskelerini çıkarırlar, “gizli senaryolar” yazar ve anonim 
şekilde sahnelemeye çalışırlar. Kamusal sahnenin gerisinde ayrı bir kültür ve 
anlaşılmaz bir dil yaratırlar, intikam yeminleri ederler, besteledikleri şarkılar-
da, marşlarda, oynadıkları oyunlarda, yaptıkları esprilerde bu tahakküm iliş-
kilerini tersine çevirirler. Scott, devrimci olmayan bu pasif direniş biçimlerinin 
farklı zaman ve mekânlarda birçok grubun eylem repertuarında yer aldığına 
dikkat çeker: İş yavaşlatma, görmezden gelme, mizah ile eleştirme, dedikodu, 
arkadan sövme gibi eylemlerin çoğunu ezilenlerin baskı karşısındaki tepkileri 
olarak okumak gerekir. Görünürdeki kamusal senaryo, pürüzsüz, mutlak bir 
tahakküm hikâyesi gibi görünür, ancak bilindiği üzere hiçbir hikâye göründüğü 
gibi değildir, çünkü “kamusal senaryo aşağıdakilerin düşünceleri konusunda 
sağlam bir kılavuz değildir” (Scott, 1995: 26). Kimi insanlar şiddetli bir baskı ve 
veya acımasız bir tahakküm karşısında isyan, savaş ve devrim gibi doğrudan 
ve büyük çaplı eylemlere kalkışma gücüne ve ağır bedelleri göğüsleme kapa-
sitesine sahip değillerdir, mecbur başka silahlara başvururlar. Scott’ın “zayıfın 
silahları” diye isimlendirdiği bu gündelik direniş biçimleri, ezilenlerin özgürlük 
alanını kısmi düzeyde genişletme niteliğine sahiptir. YİBO’lardaki öğrenciler 
de bulundukları bölge ve kentlerin özgünlüğüne bağlı olarak bir dizi gizli veya 
aleni direniş pratikleri sergilediler. Milliyetçi şiir veya marşları tersyüz ederek 
okumak, öğretmenlerin anlamayacağı Kürtçe küfürler etmek, yemek sepetlerin-
den ekmek çalmak, idarecilere arkadaşlarını ele vermemek adına bolca yalan 
söylemek, bir türlü değiştirilmeyen kirli çarşafları yırtmak, yurt kapısının ka-
panış saatinden sonra gece geç gelen arkadaşlarını yatakların altında sakladık-
ları merdivenlerle pencereden içeri almak, çarşıda öğretmenleri halk arasında 
teşhir etmek, zaman zaman yumruk yumruğa kavga etmek, siyasi tehditlerde 
bulunmak şeklinde her zaman direnmişlerdir. 1990’lardan itibaren Kürt Hare-
ketinin kitleselleşmesi, önemli bir siyasal güç haline gelmesi öğrencilerin politik 
bilincinde bir sıçrama yaratmış, örgütlü öğrencilerin gün geçtikçe artması farklı 
direniş perspektiflerini de beraberinde getirmiştir. Dağ yolunu tutan ve politik 
meyden okuyan öğrenci sayısının gözle görülür şekilde artması öğretmen ve 
idarecileri tedirgin etmiş, bu da öğrenciler üzerindeki siyasi ve idari baskıyı kıs-
mi düzeyde azaltmış, katı disiplin kurallarını gevşetmiştir. Ayrıca YİBO’lardaki 
politik örgütlenme sayesinde kazanılan radikal kadrolar Kürt hareketinin tari-
hinde kilit roller oynamışlardır.

Film finalde başladığı yere geri döner, banyoya. Cezalandırılan, gayet kısa 
olduğu halde saçlarının ortasından makinayla yol açılan Yusuf kederli gözler-
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le bize bakar. Kazanan kurumsal kötülük olmuştur ve sömürgeci aygıtlar eski 
kudretine sahip olmasa da şimdiki zamanda da iş başında olduğunu hissettirir. 
Kemalist modernleşmenin şefkatli bir hamlesi, geri kalmış bir bölgenin yoksul 
çocuklarına sunulmuş bir fırsat eşitliği olarak mitleştirilen, idealist cumhuriyet 
anlatılarının örtbas ettiği gerçekliğin çıplak bir şiddet ve dikiş tutmayan bir asi-
milasyon politikasından ibaret olduğunu teyit eder. Okul Tıraşı, Kürt sineması-
nın “perdede olanlar kadar olmayanların, mevcutların değil de namevcutların 
tarihi” olarak da okunabileceğini bir kez daha bize gösterir. “Kolektif inkâr ve 
bastırmanın, hizaya sokulmanın ve terbiye edilmenin hikâyesinin nasıl aşındırıl-
dığını ya da aşındırılabileceğini görmek için de buna ihtiyaç var” (Barış ve Gö-
bel, 2015: 73). Okul Tıraşı, en karakteristik temaların göç, asimilasyon, faili meç-
hul cinayetler, işkence, siyasi baskılar, yasaklar ve kolektif bellek olduğu Kürt 
sinema geleneğinin bir devamıdır. Çünkü Kürt sineması açısından hatırlamak 
hâlâ en etkili silah konumundadır. Çünkü hatırlamak, egemen temsil düzeninde 
derin bir çatlaktır, hayalet misali sömürgeci “şimdi”ye musallat olmakta, homo-
jen, büyük tarihsel anlatıları eksiltmekte, kesintiye uğratmaktadır. Kürt sinema-
sı hem bir ifşa hem de bir inşa sinemasıdır. Hem bireysel ve kolektif bellekler 
aracılığıyla resmi tarihin büyük anlatılarını tersyüz etmekte, bu kolonyal anlatı-
ların görünmez kıldığı tüm gerçeklikleri ifşa etmekte, hem de sinematografik bir 
inşa yoluyla bir karşı-tarih yaratmakta, Kürdü tarih sahnesine davet etmektedir. 
“Kendine özgü biçimiyle bir hikâye anlatıcısı olan sinema, aynı zamanda sesle-
rin, yüzlerin, bakışların ve duyguların kaydedildiği bir hafıza mekânıdır. Kim 
olduğumuz sorusuna hafızamızda biriktirdiklerimizle yanıt veririz. Geçmişe ve 
bugüne dair görmeyi, hatırlamayı ve konuşmayı seçtiklerimizle bir hikâye yara-
tır, böylece dünya üzerinde kendinize bir koordinat çizeriz. Ancak bizi var eden 
hikâyeler sadece içeriye dâhil ettiklerimizden ibret değil elbette, görmemeyi, 
unutmayı, ya da susmayı seçtiklerimiz de hikâyelerimize dâhildir. En nihayetin-
de hikâyeler bize bir aidiyet ve kimlik verir, dünyayı anlamlandırma biçiminizi 
belirler” (Yıldız, 2021: 11). Neyi hatırladığımız veya neleri hatırlamak isteme-
diklerimiz, unuttuklarımız, bugünü ve bizi kurar, şekillendirir, kısacası hatır-
lamak dünün meselesi değildir, bugünle bağlantılı bir etik-politik meseledir. 
Dolayısıyla Kürt sineması sonuna kadar politik bir sinemadır. Çünkü bireysel 
ve toplumsal tarihler birbirine dolanır. Kimi zaman bireysel bir hikâye yakın 
dönem bir tarihin özeti olabiliyor. “Kürt sinemasını, Deleuze’ün “yeni politik 
sinema” diye nitelendirdiği filmsel bir uzama yakınlaştırmak pekâlâ mümkün-
dür. Buna göre yeni politik sinema kurduğu göstergeler rejimi itibariyle kişisel 
olanın aynı zamanda politik olduğu bir anlam dünyası yaratır. Yani özel alan ile 
kamusal alanı birbirinden ayıran klasik sinemanın aksine, bu iki alanı birleştire-
rek siyasallaştırma yoluna gider. Burada idealleştirilmiş birtakım devrimci olu-
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şum veya hareketlere ait devinimler yerine bireysel edimlerin siyasal nitelikler 
dolayımıyla sunulduğu bir yapı söz konusudur (Deleuze, 1997: 217-8). Başka bir 
deyişle, klasik politik sinemanın yanaşmadığı özel alanlarda ortaya çıkan bü-
tün ilişki biçimleri yeni politik sinemanın alanına dâhil edilir” (İpek, 2016: 314). 
Okul Tıraşı filminde olduğu gibi, birçok Kürt yönetmen kendi hayat hikâyesin-
den yola çıkarak veya etrafındaki insanların deneyimlediklerine tanıklık etme-
leri sayesinde bir anlatı oluşturmaktadır. Delal İpek’in yerinde tespitiyle, “Kürt 
yönetmenlerin niyetlendikleri temel şey, görmezden gelinmiş, yahut çarpıtılmış 
bir tarihi, sinemanın olanaklarından faydalanarak yeniden yazmaya çalışmak-
tır” (2016: 320). 

Kürtlerin içinde bulundukları siyasal, sosyal ve kültürel statüsüzlük ve bu-
nun kaçınılmaz sonucu olarak maruz kaldıkları her türlü kolonyal şiddetin 
Kürt sinemasını daha uzun süre tarihin ışığının değmediği karanlık köşeleri 
göstermek, tarihin arka odalarını eşelemek ve egemen anlatılarla hesaplaşmak 
zorunda bırakacak gibi görünüyor.
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Kürt Sinemasının Elli Yılı

Pauline Tucoulet*

Çeviri: Engin Sustam

Elli yılı aşkın bir süredir Türkiye, Irak, İran ve Suriye’de yer alan Kürdis-
tan’ın dört parçasında filmler yapılmaktadır. Resmî belgelerin ve istatistiklerin, 
uzmanlaşmış üretim veya dağıtım ağlarının onları koruyacak ve Kürt filmle-
ri olarak meşrulaştıracak kamu veya özel kuruluşların yokluğunda, bu eserler 
‘geleneksel’ olarak Türk, Irak, İran ve Suriye tarihlerine ait oluyor. Çeşitli böl-
gelere dağılmaları ve yöneten devletlerin zorlayıcı uygulamalarının yol açtığı 
siyasi, beşeri ve teknik koşulların belirsizliği, Kürt sinemasını bir bütün olarak 
anlamayı zorlaştırmaktadır. Ancak Yılmaz Güney’in ilk iki uzun metraj filmi 
‘Seyyit Han’ın-Toprağın Gelini ve Pire Nuri’nin çekildiği tarih olan 1968’den bu 
yana çekilen 630’dan fazla üretilmiş sinema filmi Kürtlerin temsillerini aktarıyor 
ve bulundukları yere göre ulusal hatta yerel referanslar içeriyor.  Bundan önce 
sadece birkaç Amerikan, Avrupa, Sovyet ve Ermeni filminde Kürt karakterler 
vardı. 1920’lerin sonu ile 1940’ların sonu arasında Celadet Bedirxan, Hoybun’un 
(Xoybûn) ve 1946’da Mahabad Cumhuriyeti’ni belgeleyenler hariç, siyasi ve dip-
lomatik kampanyaları sırasında sinematografik aygıtıyla Türk ve Arap toprak-
larına, Mısır, Lübnan, Irak ve Suriye’ye yaptığı gezilerle Kürt sanat pratiklerinin 
başlangıcına damgasını vurmuştu.1 Bu ilk kronoloji, Kürtlerin eserlerini Türk, 

*	 Pauline	Tucoulet,	Sorbonne	Nouvelle	Üniversitesi’nde	film	çalışmaları	alanında	sözleşmeli	
doktora	öğrencisidir	ve	1968’den	beri	‘Kürt	filmleri:	Tanım,	Tipoloji’	tarih	başlıklı	bir	tez	
üzerinde	çalışmaktadır.
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Irak, İran ve Suriye sinematografilerinde görünür kılmayı ve farklı coğrafya-
lardaki sanatsal ve sosyo-politik varoluşlarına tanıklık etmeyi amaçlamaktaydı. 
Hem ortak özelliklerini hem de farklılıklarını anlamak, ulusötesi bir yaklaşımı 
ve İstanbul’daki ve Avrupa metropollerindeki (Paris, Londra, Berlin) büyük 
üretim merkezlerinin (Duhok, Hewler ve Silêmanî; Istanbul, Amed, Elîh, Mer-
dîn; Kobanê, Sêrêkaniyê ve Qamişlo; Sinê) ve dağıtım alanlarının eteklerinde yer 
alan yaratıcı alanların keşfedilmesini gerektirir.

1968-1979 yılları arasında Yılmaz Güney, Ömer Lütfi Akad ve Atıf Yılmaz 
gibi birkaç meslektaşı ile Türkiye’yi gezdiler. Ülkelerindeki etnik ve sosyal azın-
lıkları temsil etmek için Türkçe konuşan Türkleri ve Kürtleri filme alıyorlardı. 
Güney’in bu döneme ait filmlerinden bazıları, kısmen Türkiye’nin Kürt bölge-
lerinde kristalize olan ve kısmen birbirini takip eden askeri darbelerden miras 
kalan şiddetli bir siyasi bağlamla birlikte ortaya çıkan bir Kürt aidiyet duygusu-
nun ortaya çıkışını yansıtıyor. Aç Kurtlar (1969), Umut (1970) ve Ağıt (1972) gibi 
filmler, Güney’in siyasi söyleminin kaplarıydı. Şerif Gören ve Zeki Ökten’in, 
daha sonra hapsedilen Güney’in kesin direktifleri üzerine yönettiği üç filmde bu 
söylemi devam etmekteydi: Endişe (1974), Sürü (1979) ve Yol. Bunlardan Yol filmi 
1982’de Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü aldı. Aynı dönemde, 
Fransız-Lübnanlı yönetmen Jocelyn Saab, Kürtlerin taleplerini Bağdat hüküme-
tine kaydettirmek için Irak Kürdistanı’na gitti. Fransız televizyonunda yayınla-
nan ‘Irak: la guerre au Kurdistan (Irak: Kürdistan’da Savaş, 1973)’ adlı belgeseli, 
Irak’ta Kürt bir aidiyet duygusunun ortaya çıktığını başka bir şekilde bildiriyor. 
Bu ilginç yapım, niyeti itibariyle Kürt Sadoun Younes’un, bugüne kadar hiçbir 
kopyası bulunamayan ‘Berew Xûr’ filminin yapımlarına da çok yakındır. You-
nes, 1970 ve 1974 yılları arasında zaman zaman peşmerge kamplarına yerleşerek 
Fethî Kerîm, Mêdhî Umêd ve Salman Fayîq gibi tiyatro arkadaşlarının da eşlik 
ettiği seyahatler ile Kürt halkının gündelik hayatını ve acılarını kaydetmek, bel-
gelemek için Hewler, Kerkük ve Süleymaniye şehirlerini gezmiştirler. 

1980’lerden itibaren, bu ülkelerin siyasi tarihlerine bağlı olarak, Kürt çalış-
malarının sayısı önce İran ve Türkiye’de, ardından Irak’ta ve hatta Suriye’de 
artıyor. ‘Naan va azadî’ filminde (1982), Tayfur Bathaii, Rojhelat sakinlerinin ve 
savaşçılarının günlük jestlerini ve kırsal uygulamalarını göstermek için İran 
Kürdistan Demokrat Partisi adına bir belgesel yapmıştır. Aynı zamanda Kürt si-
yasi grubu Fedayîn, Vietnam ve Sovyetler Birliği’nden haber görüntüleri içeren 
Farsça dublajlı montaj filmleri üretti ve yayınladı. Aynı bölgede, Sinê’de 1986’da 
birçok Kürt yönetmeni sinemada eğiten İran Gençlik Sinema Cemiyeti açıldı. 

1	 Tejel	Gorgas,	Jordi,	“Le	mouvement	kurde	de	Turquie	en	exil	:	continuités	et	discontinuités	
du	 nationalisme	 kurde	 sous	 le	mandat	 français	 en	 Syrie	 et	 au	Liban	 (1925-1946)”,	 Peter	
Lang,	Berne,	2007,	p.	147.
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Genç İslam Cumhuriyeti bu sanatsal ve finansal işlerin garantörüydü. Daha son-
ra başka şehirlerde, özellikle Urmiyê ve Kirmanşah’ta bu model üzerinde başka 
şirketler de açıldı. Onların çalışmaları, ki bazı filmler Kürt bölgesinde yer alan 
cepheyi gösterenlerdir, Irak ile savaş üzerine İran yapımlarının yanında yer alan 
ulusal ve milliyetçi bir yapımın parçasıydı. Bu siyasi ve sanatsal toplanma saye-
sinde birkaç yıl sonra bu dernekler bünyesinde filmler yapıldı. Türkiye’de ise 
sinema krizdeydi: salonlar boş ve film makaraları pahalıydı. Sanatçılar arasın-
daki dayanışma ağları sayesinde filmler hala çekilmekteydi. Bu bağlamda Kürt 
kültür dernekleri örgütlenmekteydi ve birkaç yıl sonra kalplerinde filmlerin ger-
çekleşmesine izin veren ilk siyasi ve sanatsal toplanma yerleri haline gelecekti. 
Irak ve Suriye’de sinema, rejimin hizmetindeydi; ama bazı filmler bu etkiden 
kaçıyordu.

1990-2000 yılları arasında Kürdistan’ın dört bölgesinden yönetmenler hafif 
ekipmanlar satın alarak sinemayı öğrendiler. Bu dönemde iki ana tür film ya-
pıldı: popüler efsaneleri uyarlayan antolojiler ve savaşların sonuçlarına dair ta-
nıklıklar. 1991 yılında Türkiye Kürdistanı’nda yapılan Ümit Elçi’nin ‘Mem û Zîn’ 
ve Şahin Gök’ün ‘Siyabend û Xecê’si’, çok eski zamanlardan beri Kürt evlerinde 
anlatılan ünlü trajik aşk hikayelerini içeriyor. Başka bir aşk romanı olan Ja’afar 
Ali’nin ‘Nêrgiz bûkî Kurdistan’ı’ benzersizdir, Irak’ın Kuveyt’i işgal ettiği ay olan 
Ağustos 1990’da başlayıp 1992’de sona eren çekim hikayesiyle idari özerkliği 
henüz yeni kurulmuş olan Irak Kürdistan’ının kalbinde bitti.2 Aynı zamanda, 
diğer filmler Kürt davasının insani tasvirleriyle dolu görünüyor. İran-Irak savaşı 
sırasında veya daha küçük ölçekte yerel siyasi gösteriler sırasında Kürdistan’ın 
farklı bölgelerindeki gazetecilik raporları veya insani yardım kuruluşları için 
kaydedilen görüntüleri yeniden kullanıyorlar. Bahman Ghobadi’nin 2000 yılın-
da Cannes Film Festivali’nde Camera d’Or ödülünü kazanan İran Kürt filmi ‘A 
Time for Drunken Horses’ (Dema Hespên Serxweş) gibi bazı eserler dünya çapın-
da tanındılar. Diğer yandan 1992 ve 1993 yıllarında siyasi nedenlerle göç etmiş 
Kürt sanatçı Nizamettin Ariç tarafından yönetilen ve Ermenistan’da çekilen bir 
Alman filmi olan ‘Kilamek ji bo Beko’ ile Yunanistan’da çekilen Hollanda yapımı 
Iraklı Kürt yönetmen İbrahim Selman’in ‘A Silent Traveler’ filmi Kurmancî konu-
şulan uluslararası dağıtıma sahip ilk iki film olma özelliğini taşıyor.

1991 yılı, Kürt kültürel girişimlerinin geliştirildiği Mezopotamya Kültür Mer-
kezi’nin (Navenda Çanda Mezopotamya) İstanbul’da kurulmasıyla bu sürekli-
liğin bir parçası oldu. Bu bağlamda 1996 yılında kurulan Mezopotamya Sinema 
Kolektifi tematik, uygulamalı ve teorik atölye çalışmaları düzenleyerek kırktan 
fazla Kürt’ü sinema mesleği konusunda eğitiyorlardı. Bu genç profesyoneller, 

2	 Hassanpour,	Amir,	“The	Creation	of	Kurdish	Media	Culture”,	dans	Philippe	Kreyenbroek	et	
Christine	Allison	(dir.),	Kurdish	Culture	and	Identity,	Zed	Books,	Londres,	1996,	p.	80.
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‘El Yordamıyla Renkler’ (1996) ya da ‘Ellerimiz’ (1996) gibi Türkçe ve Kürtçe ol-
mak üzere iki dilli filmleri toplu olarak üretip yönetmekteydiler. 1993 yılında 
Amed’de eşdeğer bir merkez açıldı. Nazmi Kırk orada dans ve tiyatro öğren-
di. İstanbul’daki Jîyana Nû grubuna katıldı ve uluslararası alanda tanınan bir 
oyuncu olmadan önce çok sayıda Kürt ve Türk film yapımında yer aldı. Kazım 
Öz, Özkan Küçük, Veysî Altay, Savaş Boyraz, Ahmet Soner veya Hüseyin Kuzu 
gibi az sayıdaki isimler de kolektif üyelerinin maddi ve insani desteğiyle kari-
yerlerine devam etmekte ve kendi adlarına eserler üretmektedir. Fotoğrafçı, ga-
zeteci ve o dönem gerilla üyesi olan Halil Dağ ise yer keşifleri sırasında Türk as-
kerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetmeden önce, Türkiye’de Kürdistan 
dağlarında filmlerinden birinin çekimini yaparken sinemayı iş başında öğrendi. 
Birkaç çekimde kendisine eşlik eden arkadaşı olan Jinda Baran, görevi devraldı 
ve Kürt savaşçılara dair ve bu savaşçıların günlük yaşamına dair kurgu filmler 
yapmaktaydı.3

2001-2010 yılları arasında Kürdistan’ın dört parçasında kariyerlerine baş-
layan yönetmenler, çalışmalarının dünyanın gözünde Kürt filmi olarak tanın-
masını dilediler. Beş Kürt-Irak filmi, Irak Kürdistanı’nın siyasi inşası sırasında 
yapıldıkları ve daha sonra festivaller ve hatta ticari sinemalar aracılığıyla ulus-
lararası olarak dağıtıldığından dolayı bu dönem için önemli durmaktalar. 2003 
yılından itibaren federe bir devlet şeklini alıp 2005 yılında gerçek bir sanatsal ga-
rantör olana kadar kendi yönetimleri tarafından çekimlerin finanse edilmesiyle 
bölgeyi kültürel olarak geliştirmeye çalışan Irak Kürdistanı bölgesel hükümeti-
nin desteklediği filmler arasında yer aldılar. Bu beş film, Jano Rosebiani’nin ‘Jî-
yan’ (2002), Bahman Ghobadi’nin ‘Kûsî jî Dikarin Bifirin’ (Turtles Can Fly, 2004), 
Shawkat Amin Korki’nin ‘Parinawa la ghobar’ (2006), Masoud Arif Salih ve Hus-
sein Hassan Ali’nin ‘Û Nêrgiz Biskivîn’ (2006) ve Shahram Alidi’nin ‘Sirta la gal 
ba’sıdır (2009). Bu filmler, olayların şiirsel olarak yeniden yazılmasıyla, İran-Irak 
savaşının ve Saddam Hüseyin hükümeti tarafından gerçekleştirilen Enfal katli-
amlarının (1988) sonuçlarını hatırlılatıyorlar.

Türkiye tarafında ise 2003 yılından itibaren Amed, Elîh, Mersin ve İzmir gibi 
diğer belediyelerde de İstanbul’dakine benzer Mezopotamya Kültür Merkezleri 
açıldı. 2010’ların başında, bölge genelinde yaklaşık altmış dört kültür merkezi 
faaliyet göstermekteydi ve bazıları da genç Kürtlerin yedinci sanatta eğitildikleri 
film kolektiflerinin ortaya çıkmasını sağlayan ve yapım, yönetmenlik ve yerel/
ulusal düzeyde Kürtçe ve Türkçe iki dilli filmlerin dağıtımına katılmalarına yol 
açmıştır. İzmir’de eğitim gören İlham Bakır, Türkçe ve Kürtçe birçok senaryo 

3	 Gündoğdu,	Mustafa,	“An	Introduction	to	Kurdish	Cinema”,	
https://www.academia.edu/5773023/An_Introduction_to_Kurdish_Cinema,	p.	9.
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ve oyun yayınladıktan sonra bu bağlamda sinemaya ilk adımlarını attı. 2008 ve 
2011 yılları arasında Irak’ta, iki Avrupalı -Fulvia Alberti ve Baudouin Koenig- 
Fransız AlterDoc ile Süleymaniye ve Bağdat’ta (Doku) yedi oturumluk belgesel 
film eğitim atölyeleri kurdu. Dört yıl boyunca Kürt ve Arap gençleri, bölgedeki 
Kürt ve Arap televizyon kanallarında işe alınmadan veya film yapımcısı olarak 
bir kariyere başlamadan önce film yapımcılığının, yönetmenliğinin ve kurgusu-
nun temellerini öğrendiler. Aynı şekilde ‘The Gypsie of March’ (2011) filminin yö-
netmeni Hakar Abdulqader, yerel sinematografik oluşuma dahil olurken, yine 
kendi bölgesinden Kültür ve Gençlik Bakanlığı ile belirli bir profesyonel statü 
talep etmek için Kürt Sanatçılar Sendikası’na da (Sindîkayî Hûnermendanî Kur-
den) üye olmaktaydı. 

İran Kürdistanı’nda, Sinê (Sanandaj) şehri de Kürt filmlerinin gelişimine katkı 
sunarken, bundan sonraki tanıtımlarda, Bahman Ghobadi’den sonraki promos-
yonlarda ‘Gençlik Sinema Derneği’ bünyesinde yetişen Bijan Zamanpira, Ashkan 
Ahmedi, Sattar Chomani Gol veya Tofiq Amani gibi yönetmenler için önemli bir 
sanat merkezi haline gelmekteydi. 1989’dan beri kariyerine başlayan Salem Sala-
vati ise diğerlerine göre farklılaşmaktadır, keza kendisi bir düzineden fazla kısa 
film, üç uzun metraj belgesel ve üç uzun metraj film yönetmiştir. Aynı zamanda 
görüntü yönetmeni olarak sınırları aşarak, özellikle Irak Kürdistanı’ndaki mes-
lektaşlarıyla ortak işler yapmıştır. Aynı zamanda aşağı yukarı tüm Avrupa’da, 
Fransa’dan Hiner Saleem, Almanya’dan Yüksel Yavuz, Norveç’ten Hisham Za-
man gibi yönetmenler daha profesyonel hale gelmekteydiler. Savaşlardan veya si-
yasi gerilimlerden kaçmak için Kürdistan’dan göç ettikten sonra, sinema icraatları 
için kendi imkânlarıyla tanınan okullarda eğitim gördüler. 1990’ların sonundan 
itibaren, sürgüne özgü bir aradalığı uyandırmak için ev sahibi ülkelerde filmler 
çektiler. Bazıları ise kendi doğdukları bölgelerde Kürtlere dair meselelere temayül 
eden filmler çekmek için geri döndüler. Ravin Asaf, ‘Gelbe Tage’ (2002) ile gerilla 
saflarına katılan genç küçük köy şeflerini konu alan bir Alman filmi yönetiyor, 
Miraz Bezar ise ‘Min Dît’ (2009) ile Amed’in yoksul mahallelerde genç yetimlerin 
dolaştığı bir Türk-Alman ortak yapımını organize ediyordu. 

2010’dan bu yana Kürtlerin siyasi tarihlerini temsil etme dışındaki sanatsal 
hırslar gelişirken çekilen Kürt filmlerinin sayısı sürekli artıyordu. Kürdistan’ın 
veya ait oldukları diaspora ülkelerinin sosyal ve kültürel gerçekleriyle yakın iliş-
kiler içinde olan yönetmenler ve dört Kürt bölgesinden yaptıkları filmler aidiyet, 
uyum ve tekillik duygularını harekete geçirmekteydi. Daha kişisel temsiller inşa 
etmek için, resmi veya gayri resmi Kürt grupları, dernek üyeleri veya siyasi par-
ti üyeleri, eğitim zamanını ve dağıtım alanlarını sağlamak adına film projeleri, 
atölyeleri, akademileri ve konservatuarları toplu olarak organize etme inisiyati-
fini almıştılar.
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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde yönetmenler kendilerini Kürt olarak 
sundukları için profesyonelleşme olgusu daha güçlü üretiliyor.4 Kentlerin her 
birinde, özellikle en önemlisi, Duhok Uluslararası Film Festivali ve Süleymaniye 
Uluslararası Film Festivali’ne tahsis edilen fonlar yoluyla, filmlerin yapım ve 
dağıtımını destekleyen bir film ofisi bulunmaktadır. Kürt filmlerinin yapımın-
da uzmanlaşmış kısa ömürlü veya uzun ömürlü yapım şirketleri kurulmuştu 
(Narîn Film, Evini Film) ve bunların çoğu, on yıl boyunca profesyonel yapımcı 
olarak tanınan Mehmet Aktaş’ın yönettiği Alman şirketi Mitos Film ile yakın ça-
lıştılar. Ayrıca Irak Kürdistanı’nda bir Kürt filminin yapım ve yönetmenlik eki-
binin karşılaşabileceği finansal düzenlemeler ve çekim zorlukları Shawkat Amin 
Korki’nin ‘Bîranînen li ser kevirî’ (2014) (Taşlar Üzerindeki Hatıralar) filminde 
olduğu gibi fark edilebilir. Enfal hakkında bir film çekmeye karar veren iki ço-
cukluk arkadaşı bu anlamda birçok engelle karşılaşıyor: yapımcıları kaprisli bir 
yerel yıldız, çekim ekipmanları Irak-İran sınırından gizlice kaçırılmış, başrolün 
ailesi oyuncunun projeye katılmaya ve filmde oynamasına rızası yok ve amcası 
ancak kuzeniyle evlenmesi şartıyla ona destek olmayı kabul ediyor.

İran Kürdistanı’nda ise genç film yapımcıları, yerel ve birleşik bir profesyo-
nel ağ oluşturmak ve film yapımına insani ve maddi destek sağlamak için Young 
Filmmakers Association of Sanandaj (Sinê) gibi dernekler etrafında örgütleni-
yorlar. Şehirlerinin üniversitelerinden mezun olmuşlar ve/veya Gençlik Film 
Topluluğu’nda okumuşlardı. Diğerleri, muhtemelen Avrupa şirketleriyle ortak 
yapımcılık yapmak istedikleri projeler geliştirmek ve projeler etrafında ekipler 
kurmak için veya Eurimages veya Doha Film Enstitüsü (Katar) gibi kamu veya 
özel kuruluşlardan hibe başvurusunda bulunmak için Sinê’nin kalbinde kendi 
yapım şirketlerini de kurdular. Shoresh Vakili ve Seyed Payam Hosseini sırasıy-
la Cut Company ve Priya Film Haghigat’ı kurdu. Zanyar Muhammadineko’nun 
2020’de Rêtawfilm’i yaratması gibi başkaları da bölgesel veya uluslararası festi-
valleri fırsat bilerek buralara filmleriyle katılıyor ve filmlerini dağıtıyorlar. Tür-
kiye’de ise uzmanlaşmış yapım ve dağıtım şirketleri ortaya çıkmaktaydı, hatta 
bazıları sadece bir film süresince var oluyordu. En uzun ömürlüler arasında 
Yapım13, 2016 yılında kurulan Mîtosfilm’in bir yan kuruluşu olan Pero Film 
Prodüksiyon ile birlikte bir otorite oluşturdular. Aynı zamanda, Türkiye’de ilk 
defa tamamen Kurmanci sanat eğitimi veren kuruluşlar olarak Tev-çand ve Me-
zopotamya Kültür Merkezleri tarafından düzenlenen kültürel etkinliklerin bir 
uzantısı olarak, üç sanat eğitim kurumu (sinema, tiyatro, müzik, resim, edebiyat, 
geleneksel danslar) kurulmuştur. Aram Tîgran Konservatuarı (Konservatuara 
Aram Tîgran), 2010 ve 2016 yılları arasında çeşitli eğitimler ve çok sayıda kon-

4	 Vincent	Malausa	tarafından	da	gözlemlenen	bir	fenomen,	“Le	cinéma	kurde,	parmi	les	dé-
combres”,	Cahiers	du	cinéma	no:	738,	Novembre	2017,	p.	67-68.



 S a y ı  7   K ı ş - B a h a r  2 0 2 2   1 8 7

K ü r d  A r a ş t ı r m a l a r ı

ser düzenledi. 2010 ve 2015 yılları arasında Cegerxwîn Akademisi (Akademîya 
Cegerxwîn), Türkiye’nin her yerinden ve Kuzeydoğu Suriye’den Kürt öğren-
cileri bir araya getirdi. 2015 yılının sonunda, kursların yapıldığı bu yer Türk 
hükümeti tarafından kapatıldı ve daha sonra akademinin artık Kürt kültürüyle 
hiçbir ilgisi olmayan başka bir versiyonunun kullanımına açıldı. 2021’de birkaç 
eski eğitimci ve öğrenci, şehirdeki bir alışveriş merkezinin bodrum katındaki 
bir alanda Türkçe ve Kurmanci atölyeleri düzenlemeye devam ediyorlar. Enfin, 
l’Académie du cinéma du Moyen-Orient (Akademîya Sînemaya Rojhilata Navîn), 
Fondée en 2012, participe activement aux sessions de formation en cinéma organisées 
par les anciens membres de l’Académie Cegerxwîn. Ayrıca FilmAmed (Amed Belgesel 
Film Festivali) veya Elîh’teki Yılmaz Güney Festivali gibi yerel festivaller dü-
zenleyerek film ve dizi yapım projeleri ve film dağıtım çalışmaları yapmaktadır.

Suriye’deki 2011 devrimi (Rojava değil), genç yönetmenlerin filmlerini sos-
yal ağlar aracılığıyla oluşturup dağıtmalarına olanak tanıyan yeni uygulamalar, 
yeni sinematografik biçimler başlattı. Filmlerin merkezinde ulusal varoluş, bir 
topluluğa ait olma ve kültürleşmenin sonuçları arasındaki gerilimler söz konu-
sudur. Aynı yıl Suriye Kürdistanı’nda, temelleri atılan fakat 2012’de açılan, Tür-
kiye’deki Tev-Çand’ın kardeş örgütü Tev-Dem adı altında Demokratik Toplum 
Hareketi’ni kuruyorlar. Tev-Dem, Suriye’nin Kuzeydoğu Özerk Yönetimi’nin 
toplumsal örgütlenmesinin kurumsallaşmasından bu yana, 2018’de nihayet sos-
yo-kültürel faaliyetlere geri dönmek için siyasi ve sivil tüm dernekleri, toplu-
lukları veya aktivistleri bir araya getirdi. Bu kapsamda 2015 yılında Rojava Film 
Komünü (Komîna Fîlm A Rojava) kuruldu. Bu sinematografik kuruluş hem pro-
fesyonel hem yönetmen hem de senaristlerin bulunduğu bir mecliste bir erkek 
ve bir kadın tarafından yönetiliyor. Özerk Yönetim filmlerin eğitimini, yapımını, 
üretimini ve dağıtımını sağlamaktadır. Üyeleri Sêrêkaniyê (2019 yılına kadar) ve 
Qamişlo şehirlerinden çalışmaktadır. 2016-2019 yılları arasında Rojava Ulusla-
rarası Film Festivali’nin (eski adıyla Kobanê Film Festivali) üçünü ve bölgedeki 
bir düzine köyde çocuklar için çok sayıda açık hava gösterimi düzenlediler. Son 
olarak 2016 yılında Efrîn Film Komünü (Komîna Fîlm a Efrîn) ve iki yıl sonra 
Kobanê Film Komünü (Komîna Fîlm a Kobanê) kuruldu.  Rojava Film Komünü, 
2015-2017 yılları arasında Tirbespiyê şehrinde bulunan ve Cegerxwîn Akademi-
si ile birebir eğitim veren ve Komün faaliyetlerine de katılan bazı yüksek lisans 
öğrencilerinin eğitim aldığı Herekol Akademisi’nin (Academîya Hunerê ya Şehid 
Yekta Herekol) faaliyetlerine de destek veriyor. Şêro Hindê’nin ‘Çîroka Bajarên 
Wêrankirî’ (2018) veya Ersîn Çelik’in ‘Ji bo azadîyê: The End Will Be Spectacular’ 
(2020) filmlerinin ardından, ki şu anda post prodüksiyon aşamasındalar. Ayrıca 
Özlem Yaşar’ın ‘Kobanê’; Sevînaz Evdîkê’nin listesinden ‘Berbû’ filmleri ise iki 
kadın yönetmenin iki uzun metraj filmidir ve silahlı çatışma bağlamında Kürt 
kadınlarının hikâyeleri ve direnişlerine odaklanmaktadır.
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Sinemada Cinsiyet Eşitsizliği

Zülfiye Akbulak 

 

Dünya sinemasında cinsiyet eşitsizliği günümüze kadar devam eden bir 
olgudur. Sinemada kadın yönetmenlerin ve yapımcıların sayısı erkeklere göre 
oldukça yetersizdir. Kadın oyunculara ise hep belli başlı roller verilmiş, hâlâ da 
verilmedktedir. Ayrıca kadın başrol oyuncuların erkek başrol oyuncularından 
daha az ücret aldığı,1 erkek yapımcıların projelerinin ise kadın yapımcıların pro-
jelerine göre daha çok destek aldığı görülecektir. 2003’ten başlayarak medyada 
‘gender equality’ yani “cinsiyet eşitliği“ konusunu gündemine alan ve  2018’de 
bu konuyu düzenli olarak araştıran, Avusturya kaynaklı ‘Österreichischer Film 
Gender-Report’ dergisine göre film teşvik fonlarından 2017-2019 yılları arasında 
başvurulan projelerden sadece %28’i TV projelerinde %18’i kurmaca film pro-
jelerinde olmak üzere ancak %25’i2 kadınlara verilmiştir. Sinemadaki bu eşitsiz-
lik Almanya’da da farklı değildir. Kadınların sinemadaki sayıları son yıllarda 
geçmiş dönemdeki oranlara göre %5 artsa da hâlâ erkek muadillerine göre çok 
azdır. Sözgelimi Rostock Üniversitesi’nde direktörlüğünü Prof. Elizabeth Prom-
mer’in yaptığı “Medya Araştırması Enstitüsü“nün 31 Ocak 2022 tarihinde yayın-
ladığı rapora göre 2017-2020 yılları arasında yapılan 390 Alman yapımı film pro-
jelesinin sadece %25’i kadınlar tarafından yönetilmiş, senaryoların sadece %24’ü 
kadınlar tarafindan yazılmıştır.3

1 https://www.forbes.com/lists/list-directory/#62c6db4db274
2 Zweiter Österreichischer Film Gender Report. Österreichisches Film Insti-

tut. Insbruck 2021. https://filminstitut.at/wp-content/uploads/2021/11/Gend
erReport2021_220x297_10-2021_FINAL_DP_Web.pdf

3 Prommer, Elizabeth; Stüwe, Julia; Wegner, Juliane: Sichtbarkeit und Viel-
falt: Fortschrittsstudie zur Audiovisuellen Diversität. Gender & Kino. Ro-
stock 2022. https://typo3.uni-rostock.de/storages/uni-rostock/Alle_PHF/

https://typo3.uni-rostock.de/storages/uni-rostock/Alle_PHF/IMF/Forschung/Medienforschung/Gender_Bericht/AV_Div_2_Kino_2020_Ergebnisse_Gender-Fokus.pdf
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Filmlerde cinsiyet eşitsizliğine dikkat cekmek için oluşturulan “Bechdel-Wal-
lace-Test” günümüzde daha çok “Bechdel- Test” adıyla bilinir. Üç sorudan oluşan 
bu testin amacı sinema ve televizyonda kadının nasıl yansıtıldığını ölçmektir. 
Böylelikle cinsiyet eşitsizliğine vurgu yapılma amacı taşımaktadır. Bu testin üç 
sorusu şunlardır:

1) iki ana kadın-karakter (mevcut mudur?) 

2) bu iki kadının karşılıklı diyalogları olmalı(dır) 

3) bu diyaloglardan en az bir tanesi erkekler hakkında olmamalı(dır) 

Söz konusu üç kriterden birinin cevabının hayır olması durumunda filmin 
testi geçemediği ve cinsiyet eşitsizliğine sahip bir film olduğu anlaşılmaktadır. 
Bechdel Testi çizgi roman yazarı Alison Bechdel (bkz. http://dykestowatchout-
for.com/) tarafından ortaya konulmuş olup ilk kez 1985 yılında “The Rule” adlı 
karikatüründe kullanılmıştır, bu nedenle onun adıyla bilinir. (bkz. http://bech-
deltest.com/) Bu testin Kürt sinemasına uygulanması çok zor gözükmektedir. 
Çünkü Kürt filmlerinde daha çok “konu“ ön plandadır, karakterler ise genelde 
konunun taşıyıcısı durumundadır. Yani filmler, karakteri yorumlamaktan daha 
çok filmin genel sorunsalı üzerinden ele alınmaya uygundur. Filmlerde güçlü 
kadın figürler filmin merkezinde yer almamıştır.

Kürt Sinemasına Başka Bir Bakış

Sinema ve Tiyatro Bilimleri / Alman Dili ve Edebiyatı öğrenimimden sonra 
sinemanın birçok alanında çalıştım. Son yıllarda da sadece yapımcı olarak çalış-
maktayım. Mesleğimden dolayı pek çok Kürt yönetmeni şahsen tanımaktayım, 
bazılarıyla da çalışma fırsatım olmuştur. Bazen izleyici, bazen de jüri üyesi ola-
rak bulunduğum festivallerde pek çok Kürt filmini seyredebildim. Çalıştığım 
kitap projesinde yapacağım, bu yazıda da bir tasvirini sunacağım şekliyle, bird-
en fazla kurmaca film üreten önemli “Auteur yönetmenler“ olan Bahman Gho-
badi, Hiner Salem, Yüksel Yavuz ve Kazım Öz’ün filmlerinde kadının ne kadar 
yer aldığını ve nasıl temsil edildiğini inceleyeceğim. Kürt sineması denildiğinde 
akla ilk gelen filmlerden biri olan Kazım Öz’ün 2008’de tamamladığı ilk kurma-
ca uzun metraj filmi Bahoz’u eleştirel bir bakış açısıyla aşağıda analiz etmeye 
çalışlacağım. Ancak Bahoz’a geçmeden önce Kürt filmlerindeki cinsiyet eşitsi-
zliğine kısaca değinmek gerekmektedir.

IMF/Forschung/Medienforschung/Gender_Bericht/AV_Div_2_Kino_2020_
Ergebnisse_Gender-Fokus.pdf.

http://dykestowatchoutfor.com/
http://dykestowatchoutfor.com/
https://typo3.uni-rostock.de/storages/uni-rostock/Alle_PHF/IMF/Forschung/Medienforschung/Gender_Bericht/AV_Div_2_Kino_2020_Ergebnisse_Gender-Fokus.pdf
https://typo3.uni-rostock.de/storages/uni-rostock/Alle_PHF/IMF/Forschung/Medienforschung/Gender_Bericht/AV_Div_2_Kino_2020_Ergebnisse_Gender-Fokus.pdf
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Kürtler, 125 yıllık bir geçmişe sahip olan dünya sinemasına ancak yüzyıllık bir 
gecikmeyle, yani yirminci yüzyılın doksanlı yıllarında dahil olmaya başlamıştır-
lar. O günden beri çekilen filmlerin çoğuna erkek yönetmenler imza atmış ve 
filmler genellikle kurmaca türünde olmuştur. Buna karşılık sayıca daha az olan 
kadın yönetmenler ise belgesel film çekmeye yönelmiştir. Bu yönelim içerisinde 
şu kadın yönetmenleri sayabiliriz: Kudret Güneş, Bingöl Elmas, Mizgin Müj-
de Arslan, Leyla Toprak, Özay Sahin, Kıvılcım Akay. Bu çekilen belgesellerin 
konuları ya yönetmenlerin kendi hikayelerinden oluşmuş ya da genel olarak 
Kürtlerin yaşadıklarını yansıtmaya yönelik olmuştur. Almanya’da yaşayan Kürt 
kadın yönetmenler Ayşe Polat, Soleen Yusef ve Nuray Şahin ise sinema destek 
fonlarından yararlanıp daha çok kurmaca türünde filmler çekebilmişlerdir.

Genelde Kürt Sinemasının Özelde Kadın Yönetmenlerin Finansman Sorunu

Kürt sinemasının bugüne değin en büyük sorunu, film projelerinin çok dar 
bir bütçeye sahip olmalarıdır. Özellikle uzun metrajlı filmler için kaynak bulmak 
pek güç olmuştur. Filmi tamamlayıp seyirciye ulaştırmak ancak akraba, eş-dost 
gibi özel sponsorların yardımlarıyla mümkündür. Bunun en temel nedeni de 
yapımcıların yaşadığı ülkelerde devletin ve kurumlarının Kürt yönetmenlerin 
film projelerine desteğini tamamıyla esirgemesi ya da çok ufak bir destek ver-
mesidir. Erbil, Duhok ve Süleymaniye’de film festivallerinin düzenlenmesiyle, 
mevcut hükümet yeterli olmasa da kendi yönetmenlerinin4 filmlerini görece 
desteklemeye başlamıştır. Fakat burada da filmlerin çoğu yeterli bir bütçeye 
sahip olamamıştır ve filmler ancak borçlanarak tamamlanabilmiştir. Özellikle 
filmin postprodüksiyon aşamasında özel kişilerin yardımı olmadan hemen he-
men hiçbir film nihayete erememiştir. Örneğin Yönetmen Miraz Bezar “Min 
Dit” filminin tamamlanması için ailesinden aldığı destekle ayakta kalmaya 
çalışmış, hatta çekim için annesinin evini satmak zorunda kalmıştır.5 Burada fi-
nansman sorunundan bahsederken kadın yönetmenlere ayrı bir parantez açmak 
gerekmektedir. Çünkü kadın yönetmenlerin belgesele yönelmelerinin en büyük 
nedenlerinden biri erkek yönetmenlere göre filmin finansmanını sağlama-
da daha fazla zorluklarla karşılaşmalarıdır. Sponsora gitmek erkek yönetmen 
için daha kolaydır. Çünkü özel sponsor da erkektir. Bir anlamda erkek yönet-
menin erkek sponsoru ikna etmesi yine daha kolaydır. Bir yandan da, herhangi 
bir sanat dalını maddi olarak desteklemek, özellikle yeni gelişmekte olan Kürt 

4 Bahman Ghobadi, Hiner Saleem, Shawkat Amin Korki, Hisham Zaman, 
Mano Khalil, Soleen Yusef.

5 Miraz Bezar: “Cezayirli bir yönetmen Fransa‘da bir film çekiyor ve bu be-
nim hikâyem oluyor“. Onur Günay. 2016.
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sinemasında bir filmi desteklemek erkek sponsor için de çok yeni bir alandır. 
Genç Kürt sinemasında hem kadın olmak hem de erkek sponsora gitmek kadın 
yönetmen/yapımcı için iki kat zor olmuştur. Çünkü bu defa “patron” olarak, 
başından itibaren çok büyük risklerle çekilen bir film için ve çok hassas olan 
“para” konusunda tanımadığı bir erkeğe gitmek kadınların işini çetrefilli hale 
getirmiştir. Kadın yönetmenler bu zorluklardan dolayı daha küçük bir ekiple ve 
çoğu zaman hiç var olmayan bir bütçeyle sınırlı sayıda belgesel çekmiştir. Yani 
belgesel çekmeleri sadece tür olarak tercih meselesi değildir kadın yönetmen-
ler için. Bu zorluklar sadece kadın yönetmenler için değil, aynı zamanda kadın 
yapımcılar ve hatta kadın oyuncular için de geçerlidir.  

 

Oyuncu Kadrosu ve Baskın Roller Açısından Kadınlar

Kürt sinemasında kadın oyuncuların yıldızlaşması erkek oyuncular gibi bir 
süreç izlememiştir. Ayrıca filmin arka planında pek çok kadın olmasına rağmen 
ön planda oyunculuk, yönetmenlik, yapımcılık gibi görünür mesleklere kadın-
lar çok yavaş dahil olmuştur. Günümüze kadar filmlerde sıkça rol alabilen, 
isimleri bilinen Nazmi Kırık, Feyyaz Duman ve Aziz Çapkurt gibi Kürt erkek 
oyuncular vardır. Erkek oyuncular daha görünür oldular açıkçası. Bunca zor-
lukla Kürt sinemasına yılmadan emek vermelerine rağmen, günümüze kadar 
filmlerde düzenli rol alabilen çok az kadın oyuncu vardır.

Yönetmenler filmlerine kaynak bulma sorununu aşmak için aşina oldukları 
mekânlarda film çekme yoluna gitmişlerdir. Yani mekânları seçmeleri sadece 
duygusal yakınlıktan değil, filmin finansal/lojistik konusunda kolaylıklar sağla-
masından kaynaklıdır. Çünkü yeniden hatırlatmak gerekirse, filmin çekildiği 
yerdeki tanıdık, akraba ve eş-dostun sağladığı yardımlaşmayla filmler tama-
mlanabiliniyordu bir nevi. Yaşanan finansman zorluklarını aşmayı oyuuncu 
kadrosuna akrabaları alarak gidermeye çalışmışlardır. Bu nedenle birçok filmde 
yönetmenlerin birden fazla akrabası ya da köylüsü yer almıştır. Çekilen film, 
bu özelliğiyle kendi şahsi hikayeleri oluyordu. Böylece geldikleri yerlerin bir 
nevi panoramasını çizmişlerdir filmlerinde. Bu durum Kürt sinemasına has bir 
özellik ve aynı zamanda Kürt yönetmenlerin de ortak özelliklerinden biridir. 
Tabi güçlükler sadece çekim aşamalarıyla sınırlı kalmamış; filmi izleyiciyle bu-
luşturmak da başlı başına bir problem olmuştur ki hâlâ da bu konu Kürt sine-
masının en büyük problemlerinden biri olarak varlığını sürdürmektedir. Kısa-
cası yönetmenlerin, yasaklanmalar gibi bilinen sorunlarının yanı sıra dağıtım 
gibi boğuştukları pek bilinmeyen başka önemli sorunları da vardır. Bu nedenle 
Kürt sinemasını her yönüyle ‘minimalist sinema’ olarak da adlandırabiliriz. 
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Erkek Bakış Açısı Sorunu

Kürt sinemasının üzerinde durulması gereken bir başka özelliği de erkek 
yönetmenler tarafından çekilen kurmaca filmlerin çoğunda ”erkek“ bakış 
açısının hâkim konumda olmasıdır. Çekilen sahnelerde kadınlar silik kalmakta 
ve daha çok konunun pasif özneleri olarak yer almaktadır. Hikayenin akışını 
değiştiren, baskın konumdaki kadın karakter yeterli sayıda görülmemiştir 
Kürt Sineması’nda. Kadınların diyalogları ve göründükleri sahne sayısı erkek 
oyuncuların yer aldığı sahne ve diyaloglardan olabildiğince daha kısa ve daha 
azdır. Bunu filmlerin afişlerinde bile görebiliyoruz, genelde erkek karakter ön 
plandadır çünkü. Neden bu kadar erkek ana karekter odaklı bir sinemadır Kürt 
sineması? sorusuna odaklandığımızda karşımıza çıkan cevaplardan birinin 
içeriğini, birden fazla film çeken erkek yönetmenlerin tümünün senaryolarını 
kendileri yazdıkları gerçeği oluşturur. Bu da filmdeki kadın oyuncuların kendi 
karakterlerine etkilerinin yetersiz olmasına yol açmıştır. Hatta birçok erkek yö-
netmen filmlerinin montajını da kendisi yapmıştır. Böylece fikrin oluşmasından 
filmin bitimine kadarki tüm aşamalar yönetmenin kendi bakış açısıyla şekillen-
miştir. Her aşamada söz erkek yönetmendedir bu sebeple. 

Bu açıdan genç Kürt sinemasındaki filmler aslında yaratıcı-sinema (auteur 
sinema) için iyi birer örnektir.  ”Auteur sineması“nın en büyük özelliği; hakim-
iyetin filmin ilk ortaya çıkış fikrinden, senaryo aşaması, çekim ve montajın biti-
mine kadarki tüm süreçlerin hep tek kişide olmasıdır. Özetle her aşamada asıl 
söz sahibinin tek bir kişide olması yaratıcı sinemayı tanımlayan karakteristik bir 
özelliktir. Kürt sinemasındaki yönetmenler bir adım daha ileri giderek, biraz 
da zorunlu olarak filmlerinin dağıtımını da üstlenmek zorunda kalmıştır. Hem 
ekonomik koşullarının yetersizliği hem filmin her alanında kendilerinin olması 
zorunluluğu, asıl uğraşıları olan yönetmenliğe odaklanmalarının önünde bir en-
gel teşkil etmiştir.  Aslında söz kounusu ”tek adamlık“ olgusu aynı zamanda bu 
yönetmenlerin kendileri için bir dezavantajdır. Erkek yönetmenlerin zaten çetin 
koşullarda, yani küçük bir ekiple çekilen filmlerde her alandaki varlığını da-
raltmış, her detayla yeterince ilgilenemeyecek konuma gelmişlerdir. Bu yüzden 
filmlerde çok güçlü karakterler ön planda olmamış, daha çok o karakterlerin 
etrafındaki konular ön planda görünür olmuştur. Yani aslında ”başrol“ oyuncu/
karakter değil, hikayenin kendisi başroldedir. 

Kürt sinemasının bir diğer ilginç tarafı da erkek yönetmenlerin kendi ailel-
erinden alıntıladıkları hikâyelerdeki karakterlerden birinin genellikle ”anne“ ya 
da ”baba“ figürü olmasıdır. Örneğin yönetmenliğini Zeynel Doğan ve Orhan Es-
kiköy’ün yaptığı Babamın Sesi yapımında ana hikâye anne-baba öyküsüdür. Erol 
Mintaş’ın yönetmenliğini yaptığı Annemin Şarkısı filminde temel hikâye Anne-
Oğul anlatısıdır. Yine yönetmenliğini M. Tayfur Aydın’ın yaptığı İz/Reç filminde 
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de ana karakter ”Anne/yaşlı Nine“dir. Ayrıca bu yönetmenler filmlerinde kendi 
ebeveynlerine rol vermiştir. Ama bu filmlerde işledikleri hikâyeler bildiğimiz 
anne/baba/çocuk hikâyeleri değildir, işledikleri daha çok anne/baba ekseninde 
gelişen politik konular olmuştur. Ancak yönetmenler bu kavramlar etrafında 
gelişen kendi iç çatışmalarına değinmemiştir filmlerinde. Böylece Kürt film-
lerinin hikayelerinde daha çok aile, anne-baba, savaşın etkileri, göç, yolculuk, 
ölüm gibi konular işlenmiştir. Özellikle göç/yolculuk konusu Kürt filmlerinde 
yönetmenlerin en çok üzerinde durdukları ve çok iyi bildikleri bir konudur. 
Filmlerde karakterler sürekli bir yerden bir yere gitmektedirler. Çünkü yönet-
menlerin çoğu kendi isteklerinin dışında bir yerlerde yaşıyorlar ve bu durum 
bir nevi zorunluluk olmuştur yaşamlarında. Böylece Kürt sineması kendi özgün 
konularıyla daha kişisel bir sinema oluşmuştur. Hep borçla çekilen Kürt filmleri 
buna rağmen ticari kaygılardan uzak, daha çok kendi derdini, kendi toplumsal 
sorunlarını anlatmak isteyen bir sinema olmuştur aynı zamanda. Ayrıca daha 
çok şahsi/ otogbiyografik filmler çekilmeye başlanmıştır. O hikayeleri de kendil-
erinin çok iyi bildikleri mekânlarda çekmişlerdir. 

BAHOZ
Senaryo & Yönetmen: Kazım Öz
Oyuncular (Afiş sıralamasına göre- 3 erkek, iki kadın): Cahit Gök, Havin Funda 
Saç, Selim Akgül, Asiye Dinçsoy, Ali Geçimli
Kamera: Ercan Gök
Yapım yılı: 2008

Afiş: Erkek karakter ön planda

Bahoz 90‘lı yılların ilk yarısında İstanbul‘da okuyan bir grup Kürt öğrenci-
nin, dönemin politik gelişmelerinin içerisinde yaşadıklarını anlatan, dönemin 
en önemli politik filmlerinden biridir. Sadece politik film olma açısından değil, 
aynı zamanda toplumsal cinsiyet açısından da önemli bir filmdir. Bahoz filminde 
cinsiyet eşitsizliğini daha iyi ortaya koymak için birkaç sahneye odaklanıp onu 
eleştirel bir bakış uygulamaya çalıştım bu kısımda Bahedilecek olan sahneler 
amfi sahnesi, üç kadının eril bir dille kendi aralarında konuştukları kafeterya 
sahnesi ve kadın vücudunun göründügü iki tezat sahnedir. 156 dakikalık sü-
resiyle olabildiğince uzun bir eser olan Bahoz filmindeki amatör oyuncuların 
hepsi oynadıkları karekterleri büyük bir doğallıkla izleyiciye yansıtırlar. Daha 
çok grup ağırlıklı sahneler halinde çekilen filmde erkeklerin çoğunlukta olduğu 
sahnelerde kadın oyuncular çok daha iyi oynar açıkçası. Özellikle Helin karak-
terini canlandıran oyuncu Asiye Dinçsoy baştan sona rolüne bir bütün olarak 
sahici bir şekilde sahip çıktığı, abartıdan uzak olduğu ve filme kendince tamam-



 S a y ı  7   K ı ş - B a h a r  2 0 2 2   1 9 5

K ü r d  A r a ş t ı r m a l a r ı

layıcı katkılar sunduğu söylenmelidir. Bütün oyuncuların bu filmde rollerinin 
hakkını verdiklerini bilhassa belirtmek gerekir. Filmde rol alan oyuncuların 
canlandırdıkları karekterleri çok iyi tanıdıklarını hissediyoruz. Özellikle grup 
halinde oldukları sahnelerde bu samimiyet oldukça bariz bir biçimde kameraya 
yansımıştır. Sinema filmerinde grup sahnelerindeki oyunculuk performansının 
genelde pek zor olduğu bilinir, ama Bahoz’da tüm oyuncular doğal bir oyun-
culuk sergiler. Yönetmen Kazim Öz’ün hem hikâyeye yetkince hakim olması 
hem de oyuncuları iyi tanıması filmin oyuncu seçimine ve performanslarına 
yansımıştır. Filmde konuşulan dil olabildiğince sade, samimi, kısa ve net di-
yaloglardan oluşur. Filmde isimleri bilinen birden fazla kadın karakter bulunur: 
Emel, Nilgün, Rojda, Helin, Leyla, Çiğdem, Seher. Adı bilinen en az iki kadının 
yer alması nedeniyle Bahoz filmi yukarıda bahsettiğim Bechdel Test‘inden 1 puan 
alır. Grup içinde aktif olan, aynı işleri yapan kadınların filmdeki konuşma sürel-
erinin erkeklerden daha kısa olması dikkati çeker. Asıl siyasi konuşmaları yap-
anlar genelde erkektir. Kadının en çok görünür olduğu yerde bile gidip danıştığı 
erkek karakter olmuş ve asıl karar mercinin erkek olduğu görülür. Bunu filmin 
afişinde de gözlemlemek mümkündür: Filmdeki Helin ana karakterlerden biri 
olmasına rağmen afişte dördüncü sırada yer almıştır. 

 

Bahoz’dan Sahneler

Filmin başrol oyuncularından Helin okuduğu üniversitede siyasi çalışma-
larda bulunan aktif bir öğrencidir. Helin her ne kadar grup içinde önemli bir 
fonksiyona sahip olsa da eylemlerinin sonunda gidip Halil’e rapor verir, Halil’in 
verdiği talimatlar doğrultusunda hareket eder. Bu durumda grup içi hiyerarşide 
asıl kararı veren yine erkektir. Kadın karakterlerin filmdeki aktiflikleri daha çok 
afiş dağıtmak, erkek tarafından verilen direktifleri uygulamak, organize etmek-
tir. Filmin amfi sahnesinde bir erkek ve iki kadından oluşan bir grup içeri girer. 
Erkek karakter, öğrencileri YÖK’e karşı yapılacak protestoya çağırırken uzunca 
ve bol ajitasyonlu bir konuşma yapar. İki kadından biri bildiri dağıtırken diğeri 
kapıda gözcülük yapmaktadır. Aynı grup içinde aynı derecede aktiflerdir.  
Ancak burada da asıl güç yine erkektedir. Sahneyi başlatan ve bitiren erkek 
olmuştur. 
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Yine başka bir sahnede okul kantinindeki öğrenci masalarından ‘sol masası’, 
‘ögrenci derneği masası’, ‘müslüman gençlik masasında’ erkekler kendi araların-
da siyasi konuşmalar yapmaktadır. Masalardaki grup temsilcileri erkek ve siyasi 
konuşma yapanlar da erkektir Kadınlar bu masalarda dinleyen konumundadır. 
Yurtseverlerin oluşturduğu masada oturan Helin, Halil’in gelmesiyle onun 
yanına gidip üniversiteye yeni kayıt yapmış öğrenciler hakkında onu bilgilendi-
rir. Evet, Helin aktiftir ama bu sadece Halil’in direktifleri ölçüsünde söz konu-
sudur. Filmde kadın vücudunun göründügü iki tezat sahne ve üç kadının eril bir  
dille kendi aralarında konuştukları bir sahne de bulunur. Kantinde farklı grup 
masalarında politik konuların konuşulduğunu görürüz. Sadece kadınların  
oturduğu masada politikanın konu olmadığı ve üzerinde konuşulmadığı 
görülecektir.

Üç kadından oluşan masada erkekler hakkında eril bir dille konuşmaktadırlar:
1. Kadın: Eee, ne oldu sonra? 
2.Kadın: Ne olacak, bu salak kesin onun altına yatmıştır!
3.Kadın: Yutmam o numaraları.., redettim ama, içim içimi yiyor.

Bu sahnedeki diyaloglarda kadınlar siyaset konuşmasalar bile konuştukları 
tek konu erkekler  hakkındadır. Bu açıdan kadın görünürlüğü tam olan sahne 
Bechdel testinden 0 puan alır. Kadınların politik bilincini ve önceliklerini erkeğe 
indirgeyen, kadınların hayatının merkezine erkeği koyan ve görünür olan 
kadın olsa da bu görünürlüğün sadece erkeğe hizmet ettiği, kadınların erkekler 
dışında kendi bireysellikleriyle ilgili dertleri olmadığı bir sahnedir çünkü. Poli-
sin geleceğini duyan tüm politik öğrenci grupları kantinden alelacele çıkarken 
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kantinde kalanlar ise hiçbir ”tehlike“ yaratmayan, sistemle bozuşmayan bu üç 
kadın öğrencidir.

Helin sevişme sonrası Ali ile sohbetinde bir ara yataktan çıkarken tamamen 
çıplak görünür. Ama Ali sadece yatakta göğüs hizasında çıplak görülür. Helin 
aslında herkesin bildiği; fakat Ali ile gizli yürüttükleri ilişkilerinde daha aktif, 
kendine güvenen, güçlü, toparlayıcı, siyasi ideallerini kendi hayatına uygula-
mak isteyen konumdadır. İlişkileri hakkında benzer düşünmelerine rağmen iliş-
kiyi bitirme konusunda Ali’den daha cesaretli davranan Helin’dir. Siyasi görüşü 
uğruna kendi ilişkisini gerektiğinde inkâr eder, hatta ondan vazgeçtiği ilerleyen 
sahnelerde görülür.

 İçinde aktif olduğu grup tarafından eleştiriye maruz kalırken ayakta 
uzun süre kaldığı için bayılmak üzere olan Ali’yi serinletmek için su kanalına 
götürürlerken köprünün altında sevişen bir çiftin yanından geçerler. Daha çok, 
erkeğin kadının göğsünü öptüğü, kadının hiçbir tepki vermediği bir başka sahne 
ise kadın bedeninin erotikleştirildiği, teşhir edildiği bir sahnedir. Erkek ise bu 
sahnede giyinik ve yüzünü bile görünmemektedir. Kamera kadının göğüslerini 
gösterirken kadın pasif bir nesne halinde sadece kafasını yana çevirmiş durum-
dadır. Aslında kendisinin istemediği bir sevişme olduğunu görür ve hissediriz. 
Kadın aynı zamanda oradan geçen üç erkeğin de bakışlarına maruz kalmak-
tadır. Filmin en rahatsız edici sahnesidir açık arayla. Neden bu sahne filmde yer 
alıyor dedirten ve hiçbir yere oturtulamayan bir karedir. Her ne kadar birinci 
örnekteki çıplak kadın vücudu ”normal“ iken ikinci örnekteki sahne bir o kadar 
rahatsız edicidir. 
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Sonuç olarak köklü bir geleneği olmayışı, finansman güçlüğü, kurumsallaşma 
sıkıntıları, yönetmen, oyuncu vs. her açıdan ayrı ayrı büyük sorunları olmasına 
rağmen Kürt sinemasında son yıllarda az da olsa çok iyi filmler çekildiği gör-
mezden gelinemez. Bu yazıda temenni edilen şey, tartışılmaya çalışılan bu kadın 
bakış açısı noktaları; kadın karakterinin/hikâyelerinin daha görünür olduğu, cin-
siyet eşitsizliğinin, eril dilin olmadığı, toplumda kadın mücadelesinin yarattığı 
büyük değişikliklerin yeni filmlere yansıması düşüncesidir. 
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Di Sînemaya Kurdî de 
Anîmasyon û Tunebûna 

Miyazake 

Mesut Alp

Bingeha bêjeya anîmasyonê ji Latînî tê. Di zimanê Latînî yê Îndo-Ewropî de 
wateya ‘anîma’, bêhn standin, ruh an jî giyan/merg e, wateya ‘anîmare/anîmetê’ 
jî ‘zindîkirin an jîyan dayîn’e. Ji ber vê yekê, mirov dikarê bibêje ku bingeha bê-
jeya anîmasyonê ihtimaleke mezin ji zindîkirin an jî ji afirandinê hatiye. Bes îro 
anîmasyon ji bo wêneyên li pey hev tên û di dawiyê de dibin kompozîsyonek tê 
gotin. Bi sedan an bi hezaran wêne li pey hev tên, di navbera xwe de tevgerînekê 
çêdikin û ew wêne mîna risteke fîlmekê xwe nişan didin. Ji ber ku fîlmên anî-
masyonî tenê li ser wêneyan tên afirandin di lîteratûra sînemayê de wek fîlmên 
jayandarî an fîlmên zindikîrî tên bi navkirin.  

Di dîroka sînemê de çîroka fîlmên anîmasyonê heta sed sal berê diçe. Cara ye-
kem di sala 1908’ê de xêzkarê fransî Émile Cohl bi navê ‘Fantasmagorie’ fîlmeke 
anîmasyonê çêkir. Piştî sînema derketî demeke dirêj li tevahiya cîhanê hem fîl-
mên asayî û hem jî fîlmên anîmasyonî reş û spî, demkurt û bêdeng bûn. Anîmas-
yona pirreng, cara yekemîn di sala 1932’an de bi navê ‘Flowers and Trees’ (Kulîlk 
û Dar) ji alîyê Walt Disney’ê ve hat çêkirin. Piştî pênç sala yanî di sala 1937’an de 
jî dîsa jî alîyê Walt Disney ve anîmasyona yekemîn a dirêj hat çêkirin. Bi vî awayî 
di dîroka sînemê de deriyeke din ê bêsînor, fantastîk û xeyalî vebû. Piştî vê demê 
sînorê derhêner û nivîskaran tenê bû bêsînoriya xewn û xeyalên wan. 
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Di nav vê kontekstê de meseleya sinemaya kurdî û anîmasyonê bi şêwazeke 
cûda xwe nîşan dide. Gele kurd zêdeyî çarsed sal e bindest û bêstatû ne. Her 
karê ku di van şert û mercan de derkeve holê, bi destûr û qebûlkirina serdestan 
ve girêdayî ye. Lewra her pirtûk, rojname, kovar, fîlm an jî belgefîlm gor sansûra 
serdestan teşegirtiyê û sînorên xewn û xeyalan jî bi destê deshilatdaran vê hatiyê 
xêzkirin. Her çiqasî çend îstîsna hebin jî, bi gelemperî rewş bi vî rengî bû. Gelek 
caran derhêner û nivîskarên ku li gorî sînorên ku serdestan xêz kiribûn tevnege-
riyan, rastî xezeba serdestan hatin. Setên fîlman gelek caran hatin qedexekirin û 
Hunermend û derhêner hatin qewirandin. Vê heqîqeta gelê Kurd weke di gelek 
warên jiyanê de di warê pêşveçûna Hunerî de jî xitimandineke mezin çêkiriye. 
Lê belê tişta herî balkêş ew e ku çêkirina fîlmên anîmasyonê ne girêdayî pejiran-
dina serdesta ye! 

Têkiliya Sînema Kurdî û Fîlmên Anîmasyonê

Wek tê zanîn di lêkolînan de li aliyekê hebûna çavkaniyan rê li ber lêkolînan 
vedike li aliyê din jî tunebûna tomar û çavkaniyan astengiyên mezin derdixe 
holê. Mixabin ji bo dîroka anîmasyona kurdî jî rewş bi vî rengî ye.  Dema em li 
lîteratûra fîlmên anîmasyonê geriyan yek çavkanî jî me ne karî em peyda bikin. 
Ne kurtenivîsek, ne peyamgehek, ne jî nîşeyek li ser vê mijarê nehatiye nivîsan-
din. Ev rewş bi tena serê xwe têkiliya Kurdan û fîlmên anîmasyonê derdixe holê. 

Gelo çêkirina fîlmên anîmasyonê tenê bi hebûna sînemayê ve girêdayî ye? 
Gelo ev fîlm tenê di hundurê pîşesaziya sînemayê de têne hilberandin? Û gelo 
divê tenê em bi vê çarçoweya teng li meseleyê binêrin? Na ne xêr! Her çiqas zindî-
kirina wêneyan li gel sînemê destpêkiribe jî, îro televîzyon xwedê hêz û derfetên 
mezin e. Di dawîya salên 90’ê de di Medya TV’yê de (1995-1999) çend nimûneyan 
anîmasyonên Emrîki bi kurdî hatibûn dûblaj kirin. Lê mixabin ji destpêkê heta 
dawiye tu anîmasyonên kurdî nehatin çêkirin. Ev pirsgirêk pirseke din di tîne 
rojêvê: Gelo di nav Kurdan de animator an jî xêzker qet tunebûn?  Belê hebûn 
û yên gelekî serkeftî û jêhatî jî hebûn. Di destpêka salên 90’an de di rojnameyên 
wek ‘Özgür Gündem û Özgür Ülke’ de karîkatûr û karîkatûrîstên balkêş hebûn. 
Qırıx yek ji mînakên herî naskirî ye. Di sala 1999’ê kovara pêkeniyê ‘Pîne’ derket. 
Her çiqas ev kovar rastî gelek astengiyan hatibe jî heya sala 2001’ê weşana xwe 
domand. Em dikarin bibêjin hêz û derfetên çêkirina anîmasyonên kurdî hebû û 
ev bêdengî heta sala 2015’an berdexam kir. 

21’ê Adara 2015’an di dîrokê de yekem car kanaleke zarokan ya bi sedan sed 
kurdî (Zarok TV) dest bi weşanê kir. Ji ber ku naveroka bernameyan gor zarokan 
dihatin amadekirin gelek çîrok û bernameyên dîrokî bi anîmasyonên kurdî hatin 
çêkirin. Bêgûman ev tişteke pir girîng û bi taybet e. Her çiqas şêwaza bername-
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yan bi zarok û xeyalên zarokan ve jî hatibe sînorkirin Kurdan cara yekem bi 
zimanê xwe anîmasyon çêkirin. Bi saya Zarok TV, me ev valahiya mezin careke 
din dît. Gelo bi rastî jî tunebûna fîlmên anîmasyonê valahiyeke mezin e? An em 
meseleyê li ber çavên xwe mezin dikin? An jî çêkirina fîlmên anîmasyonê tena 
serê xwe dikare bibe bersiva pirsgirêkên mezin û bibe xwedê roleke girîng? Ber-
siva vê pirsê divê em li ser sinemaya Hayao Miyazakî û Studio Ghîblî careke din 
niqaj bikin û kur û dûr lê binêrin. 

Sînemaya Miyazakî û Studîo Ghîblî

Anîmator û derhêner Hayao Miyazakî û Takahata Isao, li gel derhêner (pro-
ducer) Toshio Suzuki, Studdio Ghîblî’yê di sala 1985’an de li Tokyo’yê ava dikin. 
Miyazakî û Isao demên berê jî bi hev re xebitîbûn û armanca wan ew bû ku 
Studyoya Ghîblî’yê ji bo xêzker û Hunermendan bikin wargeheke Hunera azad, 
Huner nebe qurbana pereyan û ji bo gerdûna anîmasyonê nêrîneke nûh ava bi-
kin. Miyazakî û Isao di vir de tişteke pir balkêş di tînin ziman: ‘Heremek sedî 
sed azad ji bo hunermendan’. Her du anîmator gor min bi vê manîfestoya xwe 
bang li hunermend û derhênerên ne azad dikin. Dibêjin ‘gerdûna anîmasyonê ji 
gerdûna fîlmên asayî azadtir e û derfet zêdetirin’. Îro, rê, rêbaz û armanca NFT 
(Non Fungible Toke) ya Hunera dijital jî di milekê de wisa ye. Di şert û mercên 
îro de hunermend dikarin hunera xwe li pêşengehan nîşan bidin û ne mecbur in 
xwe li benda destur û pejirandina galeriyan an jî rêveberên muzexaneyan bigi-
rin. Mînak dema hunermendek berhemên xwe li ser platformên NFT’yê çêbike 
hewce nîne ji cihekê destûr an jî erêkirinê bistîne.  Her çiqas nokiyên mezin di 
nav pergala NFT’yê jî hebin îro wek platformeke azad û bênavend xûya dike. Em 
dîsa vegerin mijara Miyazakî:   

Navê Miyazakî û hevalên wî yên ku li studyoyên xwe kirî, armanca wan pir 
zelal eşkere dikir. Navê studyoyê ji gotineke İtalî û ji Erebiya Libyayê dihat. Wa-
teya Ghibli’yê di zimanê erebî de bayê çolê yê germ e. Studio piştî vebûnê di 
demek kurt de dibe stûdyoya herî sereke û naskirî ya cîhanê. Filmên ve studyoyê 
di warê anîmasyonê de dibin mînakên bingehîn. Studyo Ghîblî, li ser xeteke 
kevneşopiyê anîmasyonên 2D çêdike û qelîteya xêzkan, pêwendiyên bi heqîqetê 
ve girêdayî, hestên war, wargeh û karakteran bala gelekî temaşevanan dikşîne. 
Bi min ev jî ji çîrokbêjiya anîmatoran tê. Her çiqasî di fîlman de naverok li ser 
çîrokên Japonî be jî, çand û herêmên ji hev cûda jî xwe di nav wan çîrokan de 
ditîtin û xwe bi wan çîrokan ve girêdidan. Lewra van fîlman ne tenê li japonyayê 
li her derê cîhanê li ser mirovan bandoreke mezin çêkir û ji xwe re eko-sîstemeke 
berfireh ava kir. 
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Ghibli ew qas pêş ket ku ji 10 fîlmên li Japonyayê hatine çêkirin qezanca 5’an 
ketibû kaseya studyoyê. Ghîblî îro bil ji xeynî Hollywood ê di cîhanê de studyo-
ya anîmasyonê ya herî dewlemend e.1 

Em çend mînakan ji Ghîblî bidin;  

Nausicaä of the Valley of the Wind (Kaze no Tani no Naushika, 1984 (salekê berî 
avakirina studyoyê hatiye çêkirin);

Kiki’s Delivery Service (Majo no Takkyūbin, 1989) çîroka pîrebokek biçûk e; 

Only Yesterday (Omoide Poro Poro, 1991) Nêrîneke jinek 27 salî di warê jîyan, 
mezinbûn, bîr û zeftkirina gumanên jîyanê;

Porco Rosso (1992) Çîroka pîloteke Îtalî yê nîvmirov û nîvberaz (antropomor-
fik) û yê bi dîrok û fantezîyan hatiye hûnandin;

Pom Poko (Heisei Tanuki Gassen Ponpoko, 1994) Li ser karakterên kevneşopi-
ya çanda Japonyayê bi navê tanukî û berxwedana wan ya li hemberî çêkirina 
avahîyên li ser warê wan e;

Spirited Away (Sen to Chihiro no Kamikakushi, 2001) naveroka vê fîlmê bi esasî 
mîtos û çirokên tomarkirî ne. Em ê demeke din behsa vê fîlmê bikin lê tiştê di 
fîlmê de herî balkêş ew e ku vê fîlme li sala 2003’yan de xelata Oscarê standiye û 
di dîrokê de yekane fîlma ne İngilîzî ya ku xelat standî ye. 

Rexnegirên sînemayê yên navdar Colin Odell û Michelle Le Blanc di lêkolînên 
xwe yên li ser Studyoa Ghîblî’yê de dibêjin ku di fîlmên studyoyê de reng û nave-
rok her çiqas hatibin guhertin jî di hemî fîlman de mijar û şêwazên hevpar hene. 
Firîn, ekoloji, zarok, jinên jîr û bi hêz, antromorfîzm, zoomorfîzm, metamorfoz, 
ba, hewa, bandora Ewropayê, têkilîyên civakî, dadmendiya civakî, dinyayên di 
hûndira dinyayan de hwd. naverokên hevpar în.

Taybetmendiyeke din ya Ghîblî jî ew e ku her tim referansên olî ji ola Shîn-
to’yê, referansên çand û mîtolojiyê jî ji Japonya’yê dide.2 Weke mînaka vê mijarê 
mirov dikare li filma Spirited Away (derûnên/ruhên hatine revandin) vegere. Fîlm ji 
serî heta dawiyê li ser kevneşopî, folklor, bawermendî, sembolîzm û mîtolojîya 
Japonya ava bûye. Karektera sereke Chihiro ji vê dinyayê tê revandin û di dinya 
ruhan/cinan de asê dimîne.  Çîrok, li ser çend astên cûda diherike û mirovan ber 
bi rêwîtiyeke surreel ve dibe. 

Miyazakî, di hevpevînek xwe de dibêje; di çêkirina vê fîlmê de ji armancê min 
yek jî min dixwest bawermendîyên kevnar û kevneşopîyan bi çanda hemdemî ve 

1	 Colin	Odell	and	Michelle	Le	Blanc,	Studio Ghibli: The Fîlms of Hayao Miyazakî & Isao 
Takahata	(Kamera	Books:	2010),	11.

2	 Ibid.,	19-38.
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girêbidim û wan bi hevdû re bidim nasîn û lê zede bikim. ‘Di dema bapîrê min 
de me bawer dikir ku kamî li her derê hene -li nav daran, di çeman de, di kêzikan 
de, di çal û bîran de û li her derê… Qirnê min ji vê bawernakin, lê ez ji wê fikra 
ku di beje di hundirê her tiştî de ruhek dijî bawer dikim û qedir didim vê fikre 
û jê hezdikim. Divê em ji her tiştî hezbikin ji ber ku di her tiştî de jîyan heye.’3

Dema em li serkeftina Miyazakî û Ghîblî’yê dinihêrin em dibinin ku bi saya 
wan hemû cîhanê çand û mîtolojiya Japonî nas kirin e.  

Bi rastî jî Miyazakî û Ghiblî bi serê xwe mijara nivîs û lêkolînen berfireh in. 
Lê ji bo pirsa me ya esasî ev naveroka demkurt û kin baştir e. Pirsa min ev e: ‘Mî-
yazakiyeke Kurdan çima tune?’ Ji Girê Mirazan bigirin heta Gilgamêş, ji Mîrza 
Mihemed bigirin heta Ristemê Zal bi sedan û hezaran çîrok û destanên Kurdan 
hene. Armanca fîlmên anîmasyonê di sînema Kurdî de divê ne tenê kevneşopî, 
mitos û dîrok be. Li alîyê din anîmasyonên li ser rewşa aborî û sîyasî jî divê bên 
afirandin û di vî warî de derfetin mezin hene. Di nav civaka Kurdan de baweri-
yek heye ku gelemperî anîmasyonên 2D tenê ji bo zarokan e. Ji ber vê jî qedr û 
qimeta fîlmên anîmasyon pir tune ye. Dema mirov li sînemaya Hollywood ê jî 
mêze dike, bi rêyekê çand, folklor an jî mîtolojîya hezar salan bi awayek postmo-
dern bi fîlmên fastantîk ve tên girêdan. Ji ‘The Matrix’ bigirin heta ‘Superman’ bi 
sedan, mirov dikare mînakên wiha bide.

Rewşa fîlmên anîmasyonê di sînema kurdî niha çawaye gelo? Mîna li serê ni-
vîsê jî me anîbû ziman, 2015’an de Zarok TV dest bi çêkirina anîmasyonan kiribe 
jî, di sala 2012’a de ji alîyê derhêner Reber Dosky ve anîmasyonek kurte-belge 
fîlm bi navê ‘Mijn Geluk in Auschwitz’ (Dilxweşîya min li Auschwitz) hatiye çê-
kirin. Fîlma ku 12 deqqe û 54 saniyeyan didome her çiqas derveyî pirsgirêken 
sîyasî yên Kurdistanê be jî bi rastî balkêş e. Fîlm qala serpêhatiyeke Cihûyên li 
Kampa Naziyan Auschwitz’ê dike.

Di sinemaya kurdî de sala 2017’an de yekem car fîlmek anîmasyonê ya met-
raja dirêj tê çêkirin. Fîlmê ku Bihnam Babazade, bi navê ‘Aga’ çêkiriye 60 deqqe 
ye û li ser Enfal û qirkirina gelê Kurd e.4 

Li Rojavayê Kurdistanê filma yekem ya Evîn Berazî ya bi navê ‘Start Over’ 
(Dîsa Destpêkirin) 2021’ê hatiye çêkirin û 4 deqqe ye. Fîlm li ser wêneya dîktato-
rekî bi dîwar ve hatî daliqandî ye. Hemû gel vê weneyê her roj silav dike û rojekê 
ev wêne li ser dîwarê ku lê hatî daliqandî dizivire. Fîlm bi awayekî pêkeniyê 
behsa mijara dîktatoriyê dike.5 

3	 Kieran	Fisher,	‘The	Folklore	That	Inspired	Studio	Ghibli’s	‘Spirited	Away’,’	FSR,	18	July	
2020.	https://fîlmschoolrejects.com/spirited-away-folklore-inspirations/

4	 https://www.rudaw.net/turkish/culture/07092017
5	 Festîvala	fîlmên	Kurd	ya	Hambûrg	ê
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Mohiuddin Arslan sala 2021’arn de bi navê ‘Convoy’ (Kerwan) filmeke anî-
masyonê çêkiriye û fîlm 6 deqqe ye. Mijara fîlmê dagirkeriye Tirkan û dagirki-
rina bajarê Efrînê ye.6 

Derhêner Samî Kaka, bi navê Free (Azad) 2021’ê de anîmasyonek 3 deqqa 
dirêj çêkiriye. Fîlm piranî li ser hêza mirov, bîranîn û azadiyê ye. 

Ji Rohilatê Kurdistanê Baran Mohammad Reihani bi navê ‘Heritage’ (Mîrat) 
2019’an filmeke 5 deqqe çêkiriye. Mijara fîlmê ew e ku jiyana malbateke bex-
tewar piştî demekê çawa serûbin dibe û zarokek ji bo jiyanê çawa têdikoşe.

Azad Jannati derhênerek ji Rojhilatê Kurdistan’ê ye. Fîlma wî ya bi tîpa anî-
masyonê û bi navê ‘The Pattern’ (Neqşe) 2019’a de çekirî ye û 7 deqqe ye. Fîlm li 
ser bûyerek rastî avabûye. Mesele li ser êrişa kîmyewî ya Helepçe û bandora wê 
rojê li ser mahfûr çêkerekê ye.

Fîlma bi navê ‘Rojava’ 2019’a ji alîyê derhêner Emmanuel Temps, Hugo Voi-
sin, Marion Bideplan, Guillaume Montoya, Noumi Thiriet ve hatiye çêkirin. Der-
hêner her çiqasî ne Kurd bin jî zimanê anîmasyonê Kurdî ye. Fîlm 8 deqqe ye 
çîroka fîlmê çîroka bavekî ye ku di şerê li dijî DAIŞê de jiyana xwe ji dest daye.

Derhêner, Yunus Yildiz  ‘The Hands’ (Dest) 2019’a de çêkirî ye. Fîlm 3 deqqe 
ye û travma zilamekî ku dixwaze ji şer bireve kiriye mijar. 7

Fîlma Sardar Zangana bi navê ‘القطیع’ (kerî/garan) 2 deqqeyan didome û bi 
awayek cûda nijarperestîyê rexne dike.8

Derhêner Iraj Mohammadi Razini fîlma bi navê ‘پادشاه	باغ’ (Bexçê Keya) 2021’an 
çêkiriye û 7 deqqe ye. Mijar li ser evîndareke ku zivistanê dixwaze çeng kulîlkan 
ji bexçê Keya bidize û serpêhatîyên wî ne.9

Ji Rojhilata Kurdistanê Baran M.Reihani fîlma ‘The Paintings’ (Wêne) 2018’an 
de çêkiriye. Di fîlmê de wênesazek heye di rewşa Guernica’yê de, cîhanê bi ren-
gên ji hev cüda dibine û bi dixwaze bi renga rewş û portreya şer çêbike. 10 

Azad Jafarpur û Morad Haghparast fîlma ‘Director’ (Derhêner) sala 2018’an 
bi hev re çêkirine. Fîlm behsa çîroka derhênerekî dike ku dixwaze fîlmekî çêbike 
lê nikare xwe ji tengasiyan û teşqeleyan rizgar bike.

Em bawerin ku di warê pêşveçûna sînema Kurdî de, fîlmên anîmasyonê di-
karin bibin hêz û motîvasyoneke mezîn. Mîna ku me di serê nivîsê de jî anîbû 

6	 https://www.slemanifest.com/#/
7	 Arşîva	Ferhan	Sterk	û	LKFF
8	 https://www.slemanifest.com/#/movie?id=195
9	 https://www.slemanifest.com/#/movie?id=207
10	 Arşîva	Ferhan	Sterk	û	LKFF
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ziman çêkirina van fîlman ne girêdayî erêkirin an jî destûra dagirkeran e. Bi awa-
yek azad û bêhtir nêzîkî xewn û xeyalên derhêneran derfet hene ku bên çêkirin. 
Lê hinek mînakên balkêş jî hene! Ango fîlmên anîmasyonê jî sedîsed ji polîtîka 
û sîyaseta qirêj ne azad in. Derhêner Ziba Arzhang bi fîlma xwe ya bi navê ‘Sky 
Sun, Tile Sun’ (Roj Ezman, ferfûr Roj-2020) tevlî 12’emîn Festîvala Fîlmên Kurd 
a London’ê bibû û di dawî de bi sedemek pir polîtîk xwe ji festîvalê vekişand. 
Revebirê festîvalê Arzhang wek ‘Derhênerê Kurdistan’a Rojhilat’ tê bi nav kirin 
lê Arzhang vê binavkirinê mîna navkirineke cihêkarî dibîne. Dibêje ‘Hûn çima 
min wek Îraniyeke bi nav nakin?’11 Em îro jî nizanin ku ev biryar ya Arzhang 
bixwe bû an jî bi zora dewleta Îranê ev tişt gotibû? 

Li aliye din divê bazirganên xwedî hêz alikariyê bidin derhêner û anîmato-
ran. Mixabin rewşa nerîna me ya li hember anîmasyon û xêzkan ji nêrîna kovara 
‘GOG’ê derbaz nabe. Em dixwazin li ser nameya dawî ya GOG’ê çend hevo-
kan bi we re parve bikin. Îmam Cîcî wiha xatirê xwe ji hemû xwendevanên xwe 
dixwaze:

‘123 abone û 63 hebên yeko yeko hatine firotin. Di 4 hejmaran de, bi giştî ev qas ha-
tine firotin... Ji ber vê ez ê nikaribim weşana GOGê bidomînim û mixabin ez ê bi dilekî 
keder, weşana dîjîtal a GOGê rawestînim... Min dît ku di van şert û mercan de, ne mim-
kun e ku bi karibim GOGê bi awayekî dîjîtal bidim xwendin. Ji lew re, ji bo vê ne şertên 
aborî ne jî yên çandî tune ne. Lê çendî ku şert û merc ev bin jî, bi ya min GOG di çanda 
Kurdî de îşaret bi kêmasiyeke mezin kiriye...’12

Helbet ev bêçaretî ne tenê bêçaretiya anîmator an jî derhênerekê ye! Di gava 
yekemîn de sekinandina meşa dilxwazekê ye! Her çiqas qada anîmasyonê qade-
ke azad û serbixwe jî şert û mercên aborî yên guncaw hewce dike.

Gelo kî dizane ku îro çend senaryo û proje li benda alikariyê man e? Bê gu-
man anîmasyon di serdema ‘metavers’ û ‘Web3’ê de dikare bibe rêyeke nû ji bo 
Kurdan. Ji ber vîzyon û nêrînen teng û tirsa afirandinên marjînal televizyon û 
platformên dijîtal yên Kurdan di nav xetimandineke mezin de ne.  Helbet her tişt 
ne girêdayî afirandina hûnera civakî ye. Pirsigirêken civakê ne tenê bi hûnerê tên 
çareserkirin. Lê belê divê kêm jî neyê dîtin. Li nav Kurdan keseke wek Miyazakî 
derkeve dikare Kurdan li gel hemû pirsgirêkên Kurdistanê bi cihanê bide nasîn. 
Çîrokên şer, berxwedan, zilm û têkoşînê ji bo gelên cîhanê ne mijarên hêsan û 
sivik in. Di nava van çîrokan de gelên cûda jî wê xwe û dîroka xwe bibinîn. 

11	 https://www.tehrantimes.com/news/460293/Iranian-movies-pulled-from-London-Global-
Kurdish-Fîlm-Festival

12	 https://www.gog-weneroman.com
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Em dîsa dubare bikin: Hunermend nikare xwe ji pirsgirêkên civakî dûr bixe; 
ji aliyê ontolojîk ve jî ev ne mimkûn e! Divê bibin çav û zimanê civakê. Ez bawe-
rim xebatên li ser xweza, mîtos, destan û çîrokên Kurdewar di karin xwe li nav 
warê animasyonê ji ava bike û rê û rêbazên nû derbixe holê. Lewra çîrok û mitos 
bi saya qalkirin û hevparkirinê dijîn û li tevahiya cîhanê belav dibin.   
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Bir Karşı-Bellek Mekânı Olarak 
Kürt Sineması:

Kilama Dayîka Min Üzerine

Fatih Duman

Geçmiş, insanın kendini içinde bulduğu toplumu anlamlandırabilme ve insanın 
varolmasında önemli süreçlerden biridir. Geçmişi nasıl hatırladığımız, ne kadarını 
hatırladığımız ya da unuttuğumuz, hatırlama/unutma edimlerinin geçmişe yöne-
lik pratikleri, geçmiş ve bellek arasındaki temel noktalardır. Ricoeur’ün Aristoteles 
üzerinden belirttiği, “Hafızanın konusu geçmiştir” belirlemesi, bellek kavramının 
geçmiş zamanla ilgili, geçmiş zamana içkin deneyim ve algıların hatırlanması ola-
rak değer kazanır (2017: 34). Belleğin, yeni bir zaman anlayışıyla geçmişin geçmişte 
kalmadığı, belleğin geçmiş izlenimler üzerine kurulan bir mefhum olması görüşü; 
Bergson’da farklı bir zeminde ifade bularak geçmişin şimdide yaşamaya devam 
eden bir süreç olarak tasarımlanması söz konusudur. Bergson’un düşüncesine göre 
zaman, başka deyişle süre ve bellekle olan ilişki çerçevesinde, geçmiş ve şimdiki 
zamanın birbirini kucaklaması olarak var olur. İnsanın bilinçli bir varlık olmasını 
belleğe sahip olmasında gören Bergson, insanın içinde geçirdiği süreyi bu bilinçli 
hal bağlamından değerlendirir. Gerçekten de, algımıza öznellik katan şeyin özel-
likle belleğimiz olduğunu söyleyen Bergson, ortaya koyulan ilkenin sonuna dek 
izlenerek, maddenin hissedilir niteliklerinin kendinde, içerden bilinebileceğine 
vurgu yapar (2007: 52). Dolayısıyla Bergson’da zaman, mekânsallaşan bir kavram 
olarak tasarımlanmaz ve bellek de zihinsel bir eylem ve oluş biçimi olarak zamanın 
süreklilik hali üzerinden kesintiye uğramayan, akış halinde olan bir zamanın ölçü-
lemeyeceği, ancak sezilelebileceği hakkındaki bir olgu olmasıyla ilgilidir. 
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Erol Mintaş, Kilama Dayîka Min, 2014.

Durkheim’ın öğrencilerinden Fransız sosyolog Maurice Halbwachs, Hafıza-
nın Toplumsal Çerçeveleri (2016) ve Kolektif Hafıza (2017) adlı çalışmalarıyla top-
lumsal bellek alanında ilk çalışmaları yapan ve toplumsal belleğin kavramsallaş-
masında önde gelen isimdir. Halbwachs başlarda belleği felsefesinin merkezine 
yerleştiren Bergson’un öğrencisi olmuş, daha sonra Durkheim ile çalışmıştır. 
Halbwachs’in, felsefe ve sosyolojinin bu iki önemli isminin yanında çalışmış ve 
öğrencilik yapmış olması ve bunun yanında bu iki düşünürün bireyi, toplumu 
çözümleme noktasındaki farklı felsefi ve sosyolojik anlayışları, Halbwachs’in 
toplumsal bellek kuramının gelişmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Durkhe-
im’in (2005: 271) bir toplumda yaşayan bireylerin inanç ve duygularının, o top-
lum içerisinde bir toplumsal yaşam dizgesi oluşturduğunu söylediği kolektif 
bilinç kavramı, Bergson’un (2007: 52) mekânı ve zamanı sübjektif bir bağlamdan 
okuduğu felsefi anlayışını aşmasına yardımcı oldu ve bu noktada bellek, top-
lumsal bir olgu olarak Halbwachs’in çalışmalarının temellerini oluşturdu. Ber-
gson’un bireyin içselliği ve bir süreklilik anlayışıyla kesintiye uğramayan içsel 
zamanına karşılık Halbwachs, zamanı mekânsallaştırarak ve belli bir kolektivite 
bağlamında değerlendirerek grupların bu zaman ve mekân dâhilinde belirleni-
şi üzerinden bir kolektif bellek kuramı geliştirir. “Durkheim kolektif temsilleri 
işleyiş biçiminde, ayrımları ve çatışmayı göz ardı eden bir organizmacılığa düş-
mesi nedeniyle eleştirilmiş, buna karşın Halbwachs, sosyal farklılıklara referans 
verir biçimde kolektif belleğin çoğulluğunu temel almıştır” (Olick, 2014: 178). 
Kolektif temsiller Durkheim’de, sosyolojinin konusu ve doğrudan “Toplum”u 
imlerken, Halbwachs daha ihtiyatlı davranarak “gruplar”ı merkeze almış ve 
kolektif belleğin oluşumunu gruplar çerçevesinde incelemiştir. Bu anlamda 
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Halbwachs, toplumsal bellek yaklaşımını, hatırlamanın belli bir toplum, grup, 
kolektivite içerisinde sağlandığını, hatırlamanın toplumsal yönüne vurgunun; 
hatırlama ediminin her ne kadar bireysel bir yeti olduğu düşünülse de belli bir 
sosyal çerçeve nezdinde sağlandığı ve işlerlik kazandığı görüşünü ileri sürer. 

Belleğin; bireyin bir tür zihinsel faaliyeti ya da toplumsal olarak şekillendiği 
görüşleri bir yana, egemen yapı ve kurumların politik müdahaleleri ile üretilen 
bir geçmiş kurgusunun hem ulus devlet mantığına içkin bir süreç olduğu hem 
de egemen toplumsal yapının ve kültürel formasyonun kendisini var etmesi 
ve yeniden üretmesinin başat süreçleri olduğu görülmektedir. Buradaki ayırıcı 
noktalardan biri de, ulus devletin dolayısıyla iktidarın, tarih ile olan ilişkisinde 
yatmaktadır. Tarih, Foucault’nun deyimiyle iktidarın mantığı üzerinden işlediği 
için burada başka geçmişlerin görülmemesi ya da sistematik olarak yok edilmesi 
devletin faili olduğu bir gerçeklik zemini üzerinden işler (Foucault, 2002). Tam 
da burada bir karşı-tarih pratiğinin mümkün olması, iktidarın tarih yazıcılığına 
bir karşı müdahale alanı olarak resmi tarihin tekelleşmiş bilgi üretim biçimleri-
ne, boyun eğdirilmiş bilgilerin bir başkaldırısı olarak bakılabilir. Tarih ve bellek 
arasında şekillenen bu ayrım, tarihle olan ilişkimizin değiştiği ya da değişmesi 
gerektiği yönlü epistemolojik bir vurguyu da içinde barındırır. Bu bakımdan 
nesnel olduğu varsayılan, resmi arşiv ve belgeler üzerinden sabit bir geçmiş in-
şasıyla, çizgisel ve pozitivist bir hatta ilerleyen dayatmacı bir tarih anlayışına 
karşı toplumsal koşullar ve deneyimle ilişkilendirilebilecek bir hafıza denklemi 
bu epistemolojik vurgunun önemli süreçlerinden biridir (Kaya, 2020: 404). Bu 
bakımdan ulus devletin dışında kalan azınlık ya da alt kültürlerin, en genel an-
lamıyla öteki ve madun kesimlerin kendi geçmişleri ile olan ilişkileri, egemen 
anlatıların kapsam dışı bıraktığı bu farklı geçmiş tezahürlerinin, kendi varlık ve 
epistemolojik koşullarını belirleyebilmeleri ve bunun üzerinden bir mücadele 
hattı gerçekleştirmeleri önemli kaçmaktadır. 

Sinema, geçmişe ilişkin temsillerle ötekine ilişkin belleği perdeye aktarabilir 
ve bu anlamda resmi belleğin kapattığı alanların görünür kılmasını sağlayarak 
başka bir tarihin mümkünlüğünün sesi ve “karşı-sinema” olarak kavramsallaş-
tırılabilir bir alanın varlığını inşa edebilir. Marc Ferro Sinema ve Tarih (2017) adlı 
kitabında sinema ve tarih ilişkisine; iki ana eksenden, filmin tarihsel okunuşu 
ve tarihin sinematografik okunuşu üzerinden yaklaşır. Ferro’ya göre tarihin 
sinematografik okunuşu, daha önce Foucault’nun Cahier de Cinema dergisinde 
savunduğu fikirlerde olduğu gibi, “tarihçi-sinemacı halka özgü bellek ve sözlü 
gelenek yoluyla, kurum tarafından ele alınan Tarih’i topluma iade ediyor” nok-
tasında temellenir (Ferro, 2017: 22). Bu bağlamda tarihin sinematografik oku-
ması, tarihçiyi kendi geçmiş yorumuyla yüzleştireceği gibi iktidar tarafından 
gaspedilen geçmişin topluma iade edilmesini sağlamaktadır. Bu anlamda, tarih 
ve sinema ilişkisine dair asıl belirleyici nokta, toplumlara yönelik bakış açısında 
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yenilikçi, bağımsız bir bakış öneren filmleri birer belge olarak incelemek ve top-
lumun bir tür karşı-okumasını yapmaktır. Dolayısıyla, sinema tarihinin farklı 
yapımlarla ürettiği görüntü arşivleri, farklı bir tarihyazımının ve karşı-tarihin 
oluşturulmasında önemli bir kaynak biçimidir. Nitekim sinema tarihi, bunun 
film örnekleri ile dolu olmakla birlikte, özellikle politik, muhalif bir kanattan 
gelişen sinema, yer altına inen geçmişleri gün yüzüne çıkararak anaakım sine-
ma anlayışına karşı-söylemsel bir alan oluşturmuştur. Bu bakımdan Ferro, film-
lerin karşı-tarih pratiğine nasıl etkide bulunduğunu şöyle açıklar: “Film, gayrı 
resmi ve çoğu kez kurumlarımızın saklı anılarından başka bir şey olmayan ya-
zılı arşivlerin bazılarına bahşedilmiş bir karşı-tarihin oluşturulmasına katkıda 
bulunuyor. Aynı zamanda resmi Tarih’in karşısında da etkin bir rol oynayan 
film, bir bilinçlilik halinde payı olduğu sürece, Tarih’in temsilcisi konumunu 
almakta” (Ferro, 2017: 12). Tarihi bir dönemi, farklı süreç ve sinematografik 
biçimler üzerinden ele alan film, geçmişte yaşanılan olayların günümüzde bir 
temsilini sunması, egemen temsil rejimini kırması ya da temsilin kendisini so-
runsallaştırması, geçmişin şimdiyi tekrar inşa edici yapısını ön plana çıkaran 
tartışmaların yapılmasına zemin oluşturmuştur. Fakat burada, Ferro’dan farklı 
olarak vurgulanması gereken önemli bağlamlardan biri; sinemayı bir tür kar-
şı-tarihyazıcılığına olan etki/katkı üzerinden okumak bir indirgeme ilişkisine 
vardırabileceği noktasını göz önünde bulundurarak, sinema ve tarih arasındaki 
etkileşimli yüzeylerden hareket eden bir bağlamın göz önünde bulundurulması 
gerektiğidir. Özellikle, geçmişe ilişkin sinemasal imajların nesnelere, olaylara, 
simgelere, sese, diyaloglara yüklediği anlamların toplumsal ve kültürel boyutla-
rının oluşturduğu çoğul ve etkileşimli düzlemlerin farklı alanlarla kurulabilecek 
ilişkilenmeleri çerçevesinde bir anlayış ortaya koyulabilir. Nitekim bu çerçeve, 
sinema(cı)nın bir tür konumlanma tarzı olarak tarihle nasıl ilişkilendiği nokta-
sından çok, geçmişle kurduğu ilişkinin ortaya çıkarmış olduğu çoğul anlam kat-
manlarının ilişkisel -sinematografik boyutlarını aşındırmaktır. 

Kilama Dayîka Min: Geçmiş ve Şimdinin Kıskacında 

Kilama Dayîka Min (Annemin Şarkısı, 2014) filmi, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesin-
de bir öğretmenin bir köy okulunda, karga ve tavus kuşunun öyküsünü anlattığı 
açılış sahnesiyle başlar. Sınıfta; tahtada, Ders: Türkçe yazılıdır, fakat öğretmen, 
öğrencilerine bir nasihat öyküsü olan; karganın, tavus kuşlarının arasına katıl-
mak için girdiği çabayı konu edinen öyküyü Kürtçe anlatmaktadır. Bu esnada, 
kamera sınıftan çıkar, okulu gösterir ve okula yanaşan beyaz Toros1 içerdeki 

1	 90’lar	döneminin	zorla	kaybetme	fenomeni	olarak	ve	“ölüm	arabaları”	denen	araçların	faili	
meçhul	cinayetlerle	bezeli	hikâyeleri	Press	(Sedat	Yılmaz,	2010),	Ben Gördüm	(Miraz	Bezar,	
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öğretmeni arabaya bindirir ve uzaklaşır. Öğretmenin peşinden koşan öğrenci-
lerden birinin, asılı olan bayrağı yarıya indirdiği görülür. Bir sonraki sahnede, 
geniş bir ovanın ortasından geçen yolda ilerleyen bir araç geniş plandan gös-
terilir. Bu sahne; Beyaz Toros’a bindirilen öğretmenin, nereye götürüleceğinin 
belirsizleştiği, faili meçhul bir cinayete, zorla kaybedilmeye gönderimde bulu-
nur. Film, tam da bu faili meçhul cinayetten sonra İstanbul’un Tarlabaşı semtine 
taşınan Nigar ve oğlu Ali’nin öyküsünü konu edinir. Seydoyê Silo adlı bir deng-
bêje ait olduğu varsayılan, fakat kayıp olan bir “kilam”ın2 peşine düşülmesinin 
hikâyesinden hareket eden; Kilama Dayîka Min dengbejliğin geçmiş ve şimdiyi 
ortaklaştıran, Kürtlerin kolektif hafızasının şimdinin anlam kurucu yapısından 
hareketle tarihin, anadilinin, faili meçhul cinayetlerin, göçün, boşaltılan köyle-
rin siyasal anlatısıyla donanır. Bu anlamda, kaset; kaybolmuş, yerinden edilmiş 
bir geçmişin, coğrafyanın peşine düşülmesinin metaforu olur. Filmde konusu 
geçen kilam, dengbêj; bir nevi Nigar’ın belleğidir, fakat aynı zamanda, yazılı 
bir edebiyat ve resmi tarihin yerine ikame edilmiş Kürt sözlü kültürünün, bir 
halkın uzun siyasal mücadeleleri etrafında çok farklı biçimsel ve tematik anla-
tıların peyzajına da dönüşür. Bu anlamda Kürt sözlü kültürünün önemli ifade 
edici karakteri olan dengbêjliğin filmsel anlatıyı sarmalaması diegetic dünyanın 
dışından şu bilgiyle tamamlanmış gibidir: “destanların, stran ve kilamların an-
latı ve söylencelerin o sade ve yalın sözcükleri bir yer, yurt, mekânla ilgili en 
güzel duyguları veriyor, bir kültürel kimliğe, bir tarihsel, ulusal aidiyete ilişkin 
en doğru, en tarafsız bilgileri içeriyor” (Uzun, 2020: 72).

Nigar için ev; Bachelard’ın deyimiyle, insanın dünyadaki köşesidir, ilk ev-
ren ve gerçek anlamda bir kozmozdur ve koru(n)maya dair anıları yeniden ya-
şayarak insanın kendisini avuttuğu mekândır (2018: 34-36). Ve aynı zamanda 
Kürtçe’de ev’in karşılığı olan mal; ev, yurt, ülke gibi topoğrafik gönderimleri de 
karşılamasıyla yurdundan koparılan Nigar’ın özlemini duyduğu ve bu özlemin, 

2009),	Kayıp	 (Abdullah	Yaşa,	M.	 Sait	 Korkut,	Ali	 Kemal	 Çınar,	 2010),	Kayıp Özgürlük 
(Umur	Hozatlı,	2011),	Cennetten Kovulmak	(Ferit	Karahan,	2013),	Bahoz	(Kazım	Öz,	2008),	
Gelecek Uzun Sürer	(Özcan	Alper,	2011)	filmlerinde	de	görmek	mümkün.	Beyaz	Toros’un	
imlediği	devlet	şiddetinin	zorunlu	göç,	faili	meçhul	cinayetler	ve	zorla	kaybetmelerle	ilgili	
kolektif	bellekte	yer	edici	boyutuyla	ilgili	Bkz.	Çelik,	2015.

2	 Kilamın	sözlük	anlamı;	1.	şarkı,	 türkü.	2.	müzikli	hikâye.	Dengbêj;	halk	ozanı,	halk	şairi.	
Stran;	 şarkı,	 türkü.	Bkz.	 Farqînî,	 2013.	Burada	 kilam;	 dengbêjlerin	 icra	 ettiği,	 “kuralları,	
stili,	 geleneği	 iyi	 bilen”	 kişiler	 tarafından;	 aşk,	 kahramanlık,	 tarihi	 olaylar,	 destanlar	 gibi	
birden	 fazla	 konuda	 enstrümansız	 bir	 şekilde	 söylenen	müzik	 türüdür.	 Bkz.	 Uzun,	 2006.	
Stran,	kilamdan	farklı	olarak	biraz	daha	türkü,	şarkı	biçimine	yakın	ve	enstrümanla	yapılan	
bir	 türdür.	 Dengbêjlik,	 içerdiği	 farklı	 konularla	 Kürt	 sözlü	 geleneği	 ve	 folklorunun	 ana	
temellerinden	biridir.	Assmann’ın	da	yazılı	kültüre	geç	erişmiş	 toplumlarda,	 toplumun	bir	
nevi	kültürel	bellek	taşıyıcıları	olan	kişilerin	halkın	ortak	olaylarını	aktardıklarını	söyler.	Bkz	
Assman,	2018.
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arzunun dengbêj kilamları üzerinden karşılık bulması, mekânsal bir izdüşümü 
katetmenin ifade boyutu olurlar. Nitekim filmde, yer yer Ali ve Nigar üzerin-
den belleğin süreksiz, kesintiye uğrayan, hayal eden yapısıyla malül flashback’le-
re (geçmişe dönme) yer verilmesi, geçmişte yaşanılmış şiddetin mekânsallaşan 
hali şimdide hüküm sürmeye devam eder. Bu bakımdan bir arzu nesnesi olarak 
ev, Berger’in deyimiyle, “yalnızca fiziksel bir korunak değildir; kolay kırılabilir 
olmasına rağmen, tarihin acımasızlığına -aynı tarihin sıklıkla içerdiği vahşilik, 
adaletsizlik ve sefaletten ayırt edilmesi gereken bir acımasızlığa- karşı teleolojik 
bir korunaktır da” (Berger, 2020: 96).  

Nigar’ın belleği Kürt sözlü geleneğinin önemli bir icra pratiği olan dengbêj 
kilamları eşliğinde varlığı belirsiz Seydoyê Silo’nun sesine duyulan arzunun, öz-
lemin belirtisi olur. W. J. Ong’un (2007: 46) da belirttiği gibi, sözlü kültürlerde 
kelimeler, sesten ibarettir ve Nigar’ın aradığı ya da hatırlamaya çalıştığı kilam; 
sözlerine, kaydına bakılacak bir kaynaktan yoksun olduğu gibi “sözün ne odak 
noktası, ne bir izi ne de ağızdan çıkmasıyla vardığı yer arasında elle tutulur bir 
yörüngesi vardır. Kelimeler başlı başına bir olay, eylemdir.” Nigar için Seydoyê 
Silo’nun kilamı, sesin insanı merkezleştiren, insanı saran, uyumlulaştıran, bü-
tünleştiren yapısıyla kurduğu ilişkidir. Nitekim deng/bêj, ses ve bunu icra eden 
kişi arasındaki ilişki olarak sesin Kürt sözlü kültüründeki merkezi bağlamı, bu-
nun en iyi ifadelerinden biridir. Kürtçe’de sese karşılık gelen ve aynı zamanda 
anlatıyı kuran bir janr (tür) olarak -deng sözcüğü ile sese ifade veren, onu biçim-
lendiren, sesi söyleyen kişi olarak -bej kelimesi; sesin bir tür mekânsallaşan ve 
insanın bu ses mekânı içerisinde kat ettiği düzlemlerin içerisinde yol almasıdır. 
Bu anlamda, görmenin parçalayan, görüntünün parçalı yapısına karşılık sesin 
işiteni merkezileştirme özelliği; insanı, algısının ve varlığının çekirdeği, insanı 
saran ses dünyasının merkezi yapar. Nigar, dengbêj kasetlerini dinlerken sesin 
bu uyumlulaştıran, bütünleştiren, bir nevi sesin içine gömülme hali belleğindeki 
imge-anıların canlanmasına ve yurduna/evine dönme arzusuna kapı aralar. Tıp-
kı, Mehmet Uzun’un Evdalê Zeynikê üzerine yazdığı denemede, ülkelerinden 
kopartılan Kafkas Kürtlerinin Evdal’ı dinlerken hissettikleri gibi: “Evdal, onların 
ancak uzaktan, aşılması olanaksız sınırların ötesinden görebildiği ama hiçbir za-
man ziyaret edemedikleri dağların, yaylaların, nehirlerin, köylerin sesiydi. Ev-
dal onlar için, savaş ve kırımlardan dolayı terk etmek zorunda kaldıkları kutsal 
mekânlardı. Evdal’ın sesi, aradaki aşılmaz sınırları, uzaklığı aşan, yok eden ilahi 
bir nefesti”  (Uzun, 2020: 38). Bu anlamda film, hafızada olduğu gibi geniş bir 
tahayyül gücü, zamansal ve mekânsal düzlemi kat etme, bir tür hafızanın geniş 
alanlarında gezinme bakımından anlaşılabilir. Sinema, bu anlamda ürettiği imge 
ve imajlarla, insanın içinde haritasız olarak gezebileceği bir mekân yaratır. Öz-
demir’in (2012: 160) yerinde deyimiyle: “Sinema, geniş temsiller ve imgeler alanı 
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olması ve tam da bu niteliğinden dolayı, insanı sürgün durumunda bırakan, aynı 
zamanda birden çok mekânı işgal etmenin ve farklı zaman alanlarını tahayyül 
etmenin yollarını arayan bir alan açılması sebebiyle bir taşkınlık mekânıdır.”

Film, açılış sahnesinden sonra, 1992 senesinin Doğubeyazıt’ından günümüze, 
2013 İstanbul’una gelir. Pencere kenarında oturmuş Nigar’ın elindeki fotoğrafla-
ra baktığı sahneyle, filmin konu edindiği öykü başlamış olur. Kilama Dayîka Min, 
hem açılış sahnesiyle hem de şimdiye zamansal bir sıçrayışıyla; iki zamansal düz-
lem arasında gel-gitlerin olacağını bu sahnelerle fark ettirir. Nigar; evi toparlar, 
İstanbul’un Tarlabaşı semtinde kalan Nigar ve Ali’nin kentsel dönüşüme uğraya-
cak olan yerden taşınmak üzere oldukları anlaşılır. Nigar taşınma sırasında ev-
deki eşyaları toparlarken evine gelen tanıdığıyla, komşusuyla (Sanem) vedalaşır. 
Filmde, Nigar, Tarlabaşı’ndan otuz küsur yıldır kaldığı yerden göç etmektedir, 
bir nevi ikinci göçüdür bu; komşularıyla, tanıdıklarıyla vedalaşır. Bu, filmdeki 
birinci vedalaşma sahnesidir. Bir diğeri, Ali’nin, annesini film boyunca köyüne, 
toprağına gitme arzusunu yerine getirmeye karar verdiği yerde, yine 90’larda göç 
ettirilmiş diğer köylüleriyle, tanıdıklarıyla vedalaştığı sahnede görülür. Fakat ve-
dalar bir türlü ayrılmaya, gitmeye yol açmaz. Nigar için kentsel dönüşüme uğra-
yacak olan Tarlabaşı’ndan ayrılmak, yıllardır göç ettirildikleri köye dönmek ola-
rak anlaşılır. Nigar, komşularıyla arasında geçen diyalogda, 1990’larda yıkılmış, 
yakılmış köylerine döneceklerini düşünür. Ziyaretine gelen tanıdığına, “Allah’ın 
izniyle, köyde birbirimize kavuşuruz” der. Bu esnada Ali eve gelir, annesine acele 
etmesi gerektiğini söyler. Nigar, oğlu Ali’ye Seydoyê Silo kasetine ne olduğunu, 
evdeki eşyaları toplarken kaseti bulamadığını söyler. Filmin, bir kilamın peşine 
düşüleceğinin ilk işareti burada, filmin başında verilir. Nitekim bir sonraki sah-
nede, taşındıkları site dairesi evlerinde Ali, var olan kasetler içerisinde annesinin 
istediği kaseti, kasetçalarda dinleyerek bulmaya çalışır. Nigar; sitemkârca “Bilmi-
yorum siz gençlerin aklı nerde? Seydo’nun sesi çok güzeldi” der. Bu sahne, Nigar’ın 
belleğinin geçmişin hatırlamaya konu olan anılarıyla dolu ve şimdiki kuşağa 
sitemde bulunduğu ilk yerdir. Nitekim filmde, Ali karakteri; Türkçe ve Kürtçe 
öğretmenliği yapmaktadır, öykü kitapları yazmaktadır, bir öyküsü Kürtçe’den 
Fransızca’ya çevrilme aşamasındadır. Bu yönüyle Ali, şimdide; yaptığı meslek, 
edindiği arkadaşlıklar ve yaşamsal döngüsüyle bedenen, ruhen şimdide ve yüzü 
geleceğe dönük bir şekilde yaşamaktadır. Nigar ise peşine düştüğü kilamın im-
geledikleriyle beraber, yüzü geçmişte olan, boşaltılan köye dönmek isteyen, sü-
rekli dengbêjleri/kilamları dinleyen, evde tıkılıp kalmış ve hatırladıklarının şim-
diyi esir aldığı bir bağlamda var olur. Nigar’ın, artık taşındıkları yerdeki gibi 
tanıdıkları, komşuları yoktur, yalnızdır ve Ali’nin okula, işe gitmesi dolayısıyla 
evde tek başına kalıyordur. Nigar, evde yalnız kaldığı zamanlarda elindeki bü-
tün kasetleri dinlemeye çalışır fakat istediği, aradığı dengbêj kasetini bulamaz. 



K ü r d  A r a ş t ı r m a l a r ı

2 1 4   S a y ı  7   K ı ş - B a h a r  2 0 2 2

Film kayıp, varlığı-yokluğu belli olmayan bir kilamın peşine düşülmüş anlatısıy-
la donanır. Ama yoktur, tıpkı göç ettikleri köyün varlığının imgesel düzeyde bir 
olmayan yere dönüşmesi gibi. Nigar, belleğindeki yerin izdüşümüyle, şimdinin 
mekânının çatışması, gerilimini yaşar. Aynı gerilim; Ali ile olan ilişkilerinde de 
açığa çıkar. Annenin sürekli köye dönmek istemesi, evde sıkışıp kaldığını sürekli 
vurgulaması, gittikleri tanıdıklarının yanında kalamaması, Ali’nin gittiği yerlere 
gitmek istemesi gibi durumlar, Ali ve annesi arasında bir tür çatışmaya, gerilime 
neden olur. Bu gerilim, geçmiş ve şimdinin çatışmasıdır; Kürtçe ile Türkçe’nin, 
iki farklı kuşağın, kent ile kırın, kaydedilen ile kaybolmuş olanın, modern ile 
gelenekselin, sözlü ve yazılı kültürlerin birbirine eklemlendiği, birbiri içerisine 
yoğrulduğu bir tarzda varlık bulur. 

Tarlabaşı’ındaki sosyal çevre/çerçeveden kopartılan Nigar, geçmişe ilişkin 
hatıraların kendisini daha fazla hissettirdiği bir mekânda yaşamaya başlar. Alış-
tığı, bildiği, gündelik yaşam ilişkilerinin oluşturduğu “alışkanlık belleği”nden 
ikinci kez kopartılan Nigar; kapalı, herhangi bir insan etkileşiminden izole bir 
evde, geçmişin bir tür şimdileşmesinin tutsağı olur. Toplumsal belleğin belli 
bir zaman ve mekân dolayımıyla sosyal bir grubun, topluluğun insan ilişki ve 
etkileşimleri üzerine kurulu yapısının oluşturduğu hatıralar, Nigar özelinde, 
sözlü kültürün kolektif yapısının tezahürleri olurlar. Artık hatıralar, hatta en 
kişisel olanların art arda gelişi, çeşitli kolektif ortamlarda olan ilişkilerimizde 
meydana gelen değişikliklerle, her biri ayrı olarak bu ortamların ve oluşturulan 
bu kümelerin dönüşümleriyle ilgilidir (Halbwachs, 2017: 40). Halbwachs biri-
nin içsel, diğerinin dışsal olduğu kişisel ve toplumsal hafıza biçimlerini ayırt 
etmek gerektiğini vurgular. Bu içsellik ve dışsallık mantığı, bireysel ve kolektif 
hafızaların zamansal ve uzamsal olarak birbirini kapsayan ve içerimleyen bir 
düzlemde işlev görür. Dolayısıyla içsel olarak belirlenen ve dışa bağımlı bir 
olgu olarak tanımlanan “otobiyografik hafıza” ve dışsalın, içseli kapsadığı bir 
biçim olarak “tarihsel hafıza” iki hafıza biçimi olarak tanımlanacaktır. Halbwa-
chs otobiyografik hafızayı, zaman ve uzamla sınırlı, bireysel geçmişin bir tür 
özetlenmiş ve şematik biçimi olarak, tarihsel hafızayı ise, bireysel yaşamların 
içine dâhil olduğu tarihsel panorama, geçmişin bir tür tarihselleşen ve bu tarihin 
bir parçası haline gelen bireysel geçmişlerin bir kapsanması olarak değerlendi-
rir. Nitekim filmde Nigar karakteri, sahip olduğu bireysel, otobiyografik hafıza 
ile içinde büyüdüğü, toplumsallaştığı çerçeve nezdinde tarihsel hafızaya dâhil 
olarak hatırladıklarının tam da içinde bulunduğu sosyal organizasyon nezdin-
de şimdiyi kurucu bir ifadeye sahip olur. Dolayısıyla taşındığı site dairesindeki 
yeni evinde geçmişin şimdi üzerinde kurduğu tahakküm, bir tür şimdiye rapti-
yelenme; Nigar’ın alıştığı, gündelik alışkanlıklar üzerinden kurulan belleğinin 
bir yapı-bozuma uğramasına neden olur. Bu anlamda Nigar’ın daha aktif bir 
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şekilde geçmişi geri çağırması; duvarlardaki fotoğraflarla, elbiselerle kurduğu 
ilişki, fotoğrafların tozunu alması, geçmişin hatırlatıcı değerleriyle bezeli sim-
gesel araçlarla kurduğu ilişki, köye dönme isteği ve kilamlara olan ilgisindeki 
arzusunda görülebilir.

Film, politik olanın tam da kişiselin dolayımında gerçekleşen, gündelik ya-
şam pratiklerinin ve bunun vuku bulduğu mekânların bedensel halleri üzerin-
den işler. Bu mekânlarda icra edilen her bedensel pratik ve söz edimi, özel olanla 
politik olanı iç içe geçiren bir tarza sahiptir. Nitekim Kilama Dayîka Min filminin 
politik gönderimleri de, kamusal ve özel alanın birbiriyle iç içe geçtiği bir düzle-
mi varsayar. Sadece bu film özelinde değil, Kürt sinemasının politik bağlamların-
dan biri, klasik olarak politikanın kamusal alanla sınırlandığı bir durumun geçer-
sizliğini vurgular. Nitekim politika, sadece kamusal alanda icra edilen bir pratik 
olarak değil, kamusal ve özel alanların birbiri içerisine yoğrulduğu ve bedensel 
yaşam pratikleri üzerinden varlık kazanır. “Bu yüzden söyleyecek sözü olan her 
film, bir politikayı performe eder ve politik sinema kategorisi içeriye aldığı film-
ler kadar dışarıda bıraktığı filmlerle de sorunlu bir alanı işgal etmiş olur” (İpek, 
2016: 313). Ryan ve Kellner’ın vurguladığı gibi, filmler toplumsal alanın söylem-
lerini şifreleyerek sinemasal anlatılar biçiminde aktarırlar. Bu bakışla sinema, 
toplumsal gerçekliği yeniden inşa eder ve bu yolla kültürel temsiller sisteminin 
içerisinde varlık kazanır. Sinemanın politika ve ideolojiyle olan önemli bağlan-
tılarından biridir bu. Ryan ve Kellner’ın (2016: 35) deyimiyle: “Temsiller, içinde 
yer alınan kültürden de devralınır ve içselleştirilerek benliğin bir parçası haline 
getirilir. İçselleştirilen bu temsiller, benliği söz konusu kültürel temsillerde içkin 
olan değerleri de benimseyecek şekilde yoğurur. Bu nedenle, bir kültüre ege-
men olan temsiller aslında can alıcı politik önem taşırlar.” Bu durum, ana akım 
filmlerin kültür endüstrisi yollu pratiklerinin, insanı; toplumsal, politik, kültü-
rel etkileşimlerden koparan, aynı zamanda insanı düşünümsellik süreçlerinden 
uzaklaştıran ve normatif değerleri üreten filmler için de söylenebilir. Bu makale 
açısından önemi daha bir ön planda olan sosyal tematik bağlamların nasıl temsil 
edildiğini, politik ve özel alanların birbiri üzerinde konumlanışlarını bu açıdan 
görmek mümkündür. Ali’nin dernekte Kürtçe ders anlatırken polisin sınıfı bas-
ması; Türkçe ders anlattığı okulda okul müdürünün Ali’nin bir greve katılması 
dolayısıyla hakkında işlem yapıldığını söylemesi bedensel edimlerin nasıl da po-
litik nitelikler taşıdığının tezahürleri olurlar. Nitekim Kilama Dayîka Min filmi, 
kişisel olanın politik olduğu minör bir kavramsallaştırmanın dolayımı üzerinden 
işler. Sözgelimi, Ali’nin kız arkadaşıyla birlikte yemek yediği ve kız arkadaşının 
“hamileyim” dediği ve Ali’nin bunu şaka olarak anladığı sahnede, annesi arar 
ve tanıdıklarında kalamayacağını söylediğini anlarız. Bir anlamda, kafalarımızın 
içine yerleşmiş olan ‘huzurlu ev’ imgeleri de basmakalıp klişelerden soyutlana-
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rak yeniden müzakere edilecek bir ortamı yaratır. Bu bakımdan Kilama Dayîka 
Min filmi; özel alanın politik alanla olan münasebetini açık eden, majör düşünce-
nin bu alanların steril, huzurlu yapılarını bozan bir işleyişi açık eder. 

Bu anlamda, Kürt sinemasının kimi boyutlarını, Deleuze’ün “yeni politik 
sinema” kavramsallaştırması üzerinden düşünebiliriz. Deleuze, Zaman-İmge II 
kitabında klasik ve modern politik sinema arasında iki fark belirler. Ona göre 
modern politik sinema, Alain Resnais ve Straub’un orada olmayan, noksan olan 
şey olarak halkı nasıl göstereceklerini bilmeleridir. Bu iki yönetmen, klasik poli-
tik sinemada; orada olan, ezilmiş, kandırılmış, tabiiyet altına alınmış ve kitlelerin 
sanatı olarak onları özneleştiren bir veçhe yerine; halkın noksan, orada olmayan, 
yok olan sinematografik imajlarıyla ilgilenirler. Vertov ve Dovçenko’da farklı 
halkların geleceği doğuracak olan bir biçimde ele alınmasının fikir birliği vardır. 
Amerikan sinemasında da King Vidor, Capra ya da Ford’la birlikte ekonomik 
krizler üzerinden gelişen ahlaki önyargı, demagog ya da fırsatçılara karşı iyileşen 
ve kendini keşfetme yolunda bir halkın farkındalığına işaret ederler. Bu bakım-
dan Amerikan ve Sovyet sinemalarında halk oradadır, vardır, gerçektir ve sinema 
da bu bakımdan, kitleleri özne yapan, onların bilinçlenmesini ve ayağa kalkması-
nı sağlayan devrimci, demokratik bir sanat formu olarak işlev edinir. Fakat “mo-
dern politik sinema”da; bu etmenin zayıfladığı, kitlelerin özneleşmesini değil de 
kitlerin tabiiyet altına alındığı Hitlerin yükselişi; kitlelerin fikir birliğinden ziyade 
partinin zorbalığını koyan Stalinizm ve Amerikan halkının kendini gelecek olan 
bir halkın tohumu olduğuna inanmaması gibi saikler, sinemanın halkın noksan, 
orada olmayan yapısı üzerinden temellenir (Deleuze, 2021: 265). Bu durum, ezi-
len ve sömürülen ulusların azınlık durumunda ve kolektif bir kimlik krizi içinde 
olan üçüncü dünya ülkeleri için de apaçık bir durumdur. Deleuze, üçüncü dünya 
ve azınlıkların kendi uluslarına ve o ulus içinde kendi durumlarına ilişkin “nok-
san olan halktır” söylemini dile getirecek olan yazarları ortaya çıkardığına vurgu 
yapar. Bu bakımdan Kafka’nın metinleri tam da, daima parçalanma sürecinde 
olan ulusal bilincin ve Prag Yahudilerine yazı yolunu tıkayan ve edebiyatlarını 
olanaksız kılan; yazmama olanaksızlığı, Almanca yazma olanaksızlığı, başka tür-
lü yazma olanaksızlığı söyleminde olduğu gibi, kolektif sorumlulukların bir hal-
kın yokluğunda ortaya çıktığına vurgu yapar. Artık sinematografi, orada olduğu 
varsayılan bir halka işaret etmek değil, bir halkın icat edilişine katkıda bulunmak 
üzerinden hareketlenir. Bu anlamıyla, modern politik sinema, sürekli bir kültürel 
kimlik krizi içinde bulunan üçüncü dünya ülkelerinin maruz kaldığı sömürüde 
ifadesini bulur. Dolayısıyla modern politik sinema; varlığı askıya alınmış, azınlık 
durumuna düşürülmüş halkların var olma mücadelelerini konu alır. 

Klasik ve modern politik sinemadaki ikinci fark, politik olan ile özel olan 
arasındaki farktır. “Kafka ‘majör’ edebiyatların politik ile özel arasında, ne ka-
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dar hareketli olsa da, bir sınırı daima koruduğunu ifade etmişti, hâlbuki minör 
edebiyatta ise özel yaşantı dolayımsız bir şekilde politik olup ‘yaşam ya da ölüm 
hükmüne’ götürür” (Deleuze, 2021: 266). Klasik politik sinema; ailevi, kişisel 
meseleler ile kamusal, politik durumlar arasında bir sınır, fark gözetir. Özel ve 
politik alan arasında asgari hiçbir ayrım ve farkın gözetilmediği modern politik 
sinemada Deleuze, bunun en iyi ifadesinin Yılmaz Güney’in filmlerinde görül-
düğünü şöyle ifade eder: 

Güney’in Yol’unda aile zümreleri ile bir ittifak ağı, bir ilişkiler dokusu teş-
kil eder ve bu kumaş öylesine sıkı dokunmuştur ki bir karakterin ölmüş 
olan erkek kardeşinin karısıyla evlenmesi gerekirken diğerinin suçlu ka-
rısını bulup uygun şekilde cezalandırmak üzere bir kar çölünden geçerek 
uzaklara gitmesi gerekir; Yol’da olduğu gibi Sürü’de de en ilerici kahra-
man daha başından ölüme mahkûm edilmiştir. Burada söz konusu olanın 
arkaik pastoral aileler olduğu söylenebilir. Halbuki aslında önemli olan 
artık “genel bir çizgi”nin, yani Eski’den Yeni’ye bir evrim çizgisinin ya da 
birinden diğerine sıçramayı meydana getiren devrim çizgisinin söz konu-
su olmamasıdır (Deleuze, 2021: 266-267).

Güney’in sineması bu bakımdan kendi kişiliği ile bağlantılı olarak -on dört 
yaşından beri politik meselelerle içli dışlı olması ve yaşamının uzun bir dönemi-
ni “içerde” geçirmesi- Umut, Sürü, Yol filmleri nezdinde, politikliğin tam da gün-
delik meseleler üzerinden işleyen bir yapıya sahip olmasında etkili olmuştur. 
Güney sineması; kamusal ile özel, dışarı ile içerisi, eski ile yeni gibi tüm ayrım-
ları yok ettiği, askıya aldığı için özel hayatı; toplumsal ve siyasal hayatın bir eki 
haline dönüştürür. Umut, Endişe, Düşman, Sürü ve Yol filmlerinde kocasından, 
babasından, kardeşinden dayak yiyen bir kadın sahnesi hep vardır (Ergül, 2018). 
Dışarıda yolunda gitmeyen ve sorun olan bir durum daima ev içinde bir şiddet 
etkisi yaratır. Bu şekilde dışarı, evin içini kuşatarak; özel alan kamusal alan ile iç 
içe geçer, özel alan yıkılır ve kamusalın özeli ortadan kaldırdığı, kendi eki haline 
dönüştürdüğü ve anlamsızlaştırdığı ortaya çıkar. “Umut’ta Cabbar, atını zengin 
bir adam ve karakolun işbirliğiyle kaybedince, bunun ilk etkisi evde herkesin 
yüzünde patlayan bir tokat olur; dışarıdaki şiddet, evin içinde yeniden üretilir” 
(Ergül, 2018: 39). Sürü’de babasıyla anlaşamayan ve kavga eden Şivan’ın sözü, 
bağırması, tepkisi, şiddeti Berivan’a karşı yönelir. Devlet şiddetinin ikiz mantığı 
törede varlık bulur; Yol’da sekiz ay bir ahırda tutulan Zînê, törenin mahkûmu-
dur ve hükmü yerine getirecek olan yine devletin mahkûmu olan Seyit Ali’dir. 
İktidarın; devletin, törenin mantığı mahkûmları hükmün iki tarafına, katil ve 
maktul olarak yerleştirir (Ergül, 2018: 39). Fakat katil de maktul de kendilerin-
den güçlü özneler karşısında karlı fırtınadaki cılız ağaçlar gibi güçsüzdürler. 
Güney sinemasının politik gücünün kaynaklandığı yer, yaşamsalın siyasal ve 
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toplumsal olanla kurduğu ilişkidedir. Nitekim “filmleri doğrudan hiçbir slogan, 
politik gönderme içermemesine rağmen yıllarca devletin sansürüne ve yasakla-
masına maruz kalabilmiştir” (Baker, 2015: 155). 

Bu anlamda, bu yazının önemli bağlamlarından biri; bellek ve sinema ara-
sında kurulan dolayımın nasıl şekillendiği, kültürel-sanatsal bir form olarak si-
nemanın belleği ele alış biçiminde hangi iktidar pratiklerinin kanalize edildiği 
ve tüm bunlarla ilişkili olarak Kürt sinemasının -daha spesifik düzlemde Kilama 
Dayîka Min filminin- bellek ve süreçlerini nasıl sorunsallaştırdığını ortaya koy-
ma çabasıdır. Dolasıyla buradan yola çıkarak, Kilama Dayîka Min filmi üzerin-
den, Kürt sinemasının sosyal tematik evreninin sinema dolayımıyla kurduğu 
ilişkinin bir karşı-bellek diline dönüşmesi esas bağlamdır. Bu bağlam; Kürt si-
nemasında, Kürt yönetmenlerin kendi/Kürt geçmişlerine yönelik bir tür “tarih 
kolonyalizmi”ne karşı durdukları konumu sinematografik imajlarla nasıl kar-
şı-bellekleştirdikleri, yönetmenlerin kendi öznel hikâye ve tutumlarının da filme 
eklemlenmesini ve tüm bunların açığa çıkardığı geçmişe yönelik görünmeyenle-
rin görünür kılınmasını sağlayan sinemasal bir dil ve imajın tartışılmasını gerek-
tirir. Kürt sineması, özellikle Türkiye’de 1990’ların başlarından itibaren gelişe-
rek, Türkiye’de cereyan eden farklı dönemlere yönelik resmi tarihin görmediği, 
ilgilenmediği, bastırdığı ya da ulus devlet ve egemen yapıların faili oldukları 
birçok katliam, yerinden etme, göç gibi olguların sinema perdesine aktarmasını 
sağlamıştır. Geçmiş dönemlerde yaşanan birçok travmatik sürecin öznel hikâye 
ve tanıklıklar üzerinden sinemaya konu olması, egemen anlatılar üzerinden iş-
leyen resmi bellek ve anlatılarına bir karşı müdahale alanı olarak bir karşı-bellek 
ve karşı-tarih pratiğini somutlaştırdığını söyleyebiliriz.

Michel Foucault, Toplumu Savunmak Gerekir (2002) adlı kitabında tarih ve 
tarihçi söyleminin iktidarla olan ilişkisini irdeler. Buna göre tarih; iktidarın ve 
iktidarın boyun eğdirmek için yapıp ettiği tüm eylemlerin söylemidir. İktida-
rın büyüleyen, korkutan, devinimsizleştiren hali, düzenin kurucusu ve teminatı 
olarak var olur ve tarih de bu anlamıyla iktidarın sürekliliğini sağlayan bu iki 
bileşeninin işleyebilmesini sağlayan söylemdir. Bu bakımdan tarihin ve tarihçi-
nin söylemi, gerçeklik içerisinde iktidarın hem doğrulanmasını hem de iktidarın 
güçlendirilmesini sağlayan sözlü ve yazılı bir tür seremoni olarak düşünülebilir 
(Foucault, 2002: 78). Tarih; kralların, güçlülerin ve tarihin zaferlerle dolu yapı-
sını konu edinerek, iktidarın oluşumu ve işleyişi içerisinde iktidarın hukukunu 
dile getiren bir düzlem üzerinden insanları hukuka ve aynı zamanda iktidara 
bağlar. Bu noktada, böyle bir tarihsel söylem, resmi tarih söyleminde olan geç-
mişin ihtişamlı, zaferlerle dolu tarafının tek hakikat olarak görüldüğü ve kabul 
edildiği üzerine kurulur. Bu yönüyle resmi tarih; kurumsallaşan tek sesliliğin 
bir süreklilik anlayışıyla tarihi olayların neden sonuç ilişkisi etrafında birbirine 
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bağlandığı, günün meşruiyetinin ivedilikle geçmişte arandığı bir tarihtir. Tru-
oillot’nun deyimiyle resmi tarih, bir olaylar dizisi etrafında birbirine bağlanan 
şanlı bir geçmiş kurgusunun ve bunun ifade ettiği normatif bir geçmişin söyle-
mi olur ve tahakküm ilişkilerinin sürekli yenilenmesini şart koşarak (Truoillot, 
2015: 177) şimdiki zamanın resmi ideoloji ve söylemini üretir. Resmi ideoloji, 
kitlelerin bilincinde bir boşluk yaratarak azınlıkta kalanın geçmişleriyle bağını 
koparmak, iktidarın ve dolayısıyla resmi tarihin çıkarına hizmet edecek bir en-
formasyon ağı yaratmakla mümkün olur (Başkaya, 2018: 48). Tarih ve iktidarın 
birbirine içkinliği üzerinden şekillenen bu söylemsel inşa, hakikati sunuyormuş 
gibi aktarılır ve resmi tarih de hakikatin tek boyutlu bir biçimiymiş gibi değer-
lendirilerek sunulur (İpek, 2016: 76-77). Fakat bu tarih ve sunulan hakikat aslın-
da kimin hakikatidir? Ona hakikat payesini atfeden ve onu üreten kimlerdir? 
Tam da burada Foucault (2002: 82), birilerinin hakikat olarak gördüğünün başka 
birilerinin hakikati olmadığını; birilerinin zaferi, ötekilerin boyun eğmesi olarak 
ve egemenin, baskın olanın tarihinin azınlıkta olanın, Ötekinin tarihi olmadığını 
vurgular. Benjamin de tarihçinin kiminle özdeşleştiği sorusunun açık olduğu-
nu, belli bir dönemin iktidar sahiplerinin daha önceki bütün galiplerin mirasçısı 
olduklarını ve bu anlamda tarihçinin de bu mirastan pay aldığını ve iktidar sa-
hiplerinin yere serilmiş olanların üstünden geçiren zafer alayıyla birlikte yürü-
düklerini ifade eder (Benjamin, 2014: 40-41). 

Karşı-tarih, bu anlamıyla resmi tarihin tekelleşmiş bilgi üretim faaliyetlerine 
bir karşı çıkıştır. Ötekine ilişkin görülmeyen, duyulmayan ve yok sayılan tüm 
bastırılmış biçimlerin görünür olmasını sağlayan bir karşı-geçmiş denklemin-
den hareket eder. Resmi bellekte, devletin kurumsallaştırdığı ve gündelik pra-
tiklerde bedenselleşen geçmişe yönelik tüm anma biçimleri gündeme gelirken; 
tarihsizleştirilen, yok sayılan ve bu bakımdan da ifade bulamayan, sessizleştiri-
lenlerin belleği olur karşı-tarih. İktidarın toplumsal yapının bir bölümünü sade-
ce sessizleştirmekle kalmayıp onu tahrip ettiği, karanlıkta bıraktığı bu durum, 
bir yetersizlikten kaynaklı değil, bile isteye yaptığı sistematik bir faaliyet üze-
rinden işler. Buna karşılık karşı-tarih, resmi tarihin hegemonik yapısına bir di-
renme gücü yaratarak, resmi ideolojinin normatif değerleriyle yüklü bu kurucu 
faaliyeti karşı bir bakışla istikrarsızlaştırma potansiyeli yaratabilir. Foucault, bu 
bağlamda “bilgi üretim pratiklerinin tekelleşmesine karşı olan bu mücadeleyi 
boyun eğdirilmiş bilgilerin başkaldırması olarak karakterize eder” (2011’den ak-
taran İpek 2016: 77). Daha somut bir ifadeyle tarihin bu şanlı, ihtişamlı yapısı-
na alternatif bir söylem alanı yaratan karşı-tarih pratiği, resmi tarihin yaratmış 
olduğu hakikatin tek yönlü biçimini bozar ve bu ihtişamın devamlılığını kırar. 
Karşı-tarih bu anlamıyla kurumsallaşan, kamusallaşan ve dayatılan bütüncül 
bir geçmiş duygusunun karşısına bu anlatı içerisinde olmayan bellekleri çıkarır. 
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Resmi anlatının dışında kalan, yasaklanan, yer altına inen bellek biçimleri sesini 
duyurmaya, kendine belli bir alan yaratarak tarihsel bir süreksizlik yaratır. Bu 
anlamda gelişen karşı-tarih, Foucault’nun (2002: 84) tabiriyle şöyle ifade bulur; 
“bu tarih, iktidarın yalnızca eleştirisi değil ona karşı bir saldırı ve bir hak id-
diasıdır. İktidar haksızdır, en yüce örneklerinden aşağıda kalmış olduğu için 
değil çok basitçe bize ait olmadığı için.” Bu bakımdan, mevcut tarihsel anlatılar-
la uyuşmayan belleklerin görünürlük kazanması, karşı söylemlerin varlık bul-
masına yol açarak başka bir yorumlamanın mümkün olduğunun ve yasaklanan 
belleklerin özgürleşmesinin yolu açılır.

Kürt Sineması: Kolonyal Geçmişin İzinde

Türkiye’de, 1990’larla başlayan dönemle birlikte yakın tarihe bir ilginin oldu-
ğu ve bunun da bellek çalışmaları üzerinden hareketlendiği söylenebilir. Yakın 
tarihe ilişkin bu ilgi, unut(tur)ulmuş olan bir geçmişin tekrar ele alınması ve gay-
rimüslim azınlıklara, Kürtlere, Alevilere ilişkin travmatik dönem ve olayların bir-
çok alanda gündeme gelmesi söz konusu olmaya başlamıştır. Bu bakımdan; 1915 
tehciri ve olayları, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi, Dersim 1937-38, Varlık 
Vergisi ve sonrasındaki 1955 olayları; 1960, 1971 ve 1980 askeri darbeleri, 1984’ten 
sonrası Kürdistan’da süren savaş ve tüm bu tarihsel döneme yayılan toplumsal 
bellekte yer edici şiddet katmanları, bellek çalışmalarının merkezi bağlamını 
oluşturmaktadır. Türkiye’de resmi tarih anlayışının ve bunun dayandığı kuruluş 
sözleşmesinin, Ünlü’nün (2019: 17) deyimiyle “Türklük sözleşmesinin” dışında 
kalan tüm öteki kesimlere yönelik görülmeyen, ilgilenilmeyen, duyulmayan bir 
alanın yaratıldığı, inşa edildiği temel bir gerçekliktir. Nitekim Türkiye’deki farklı 
alanlar üzerinden gelişen bellek çalışmalarının önemli bir bağlamı da yakın tari-
hin toplumsal bellekte yer edinen olay ve dönemlerine ilişkin tanıklıklar, kişisel 
deneyimler, öznel hikâye ve travmatik bir geçmişin bireyde, toplumda yarattığı 
etkiler oluşturmaktadır. Dolayısıyla bellek çalışmalarının böyle bir veçhesi, resmi 
tarihe karşı alternatif bir geçmiş okumasını hesaba kattığı kadar bunun yarattığı 
bir karşı-bellek ve karşı-tarih alanının ve direniş hattının oluşturulmasıdır. Bu 
anlamda, bu direniş hattı ve karşı-tarih pratiği, ihtişama sahip olmayanların ya 
da onu yitirmiş, fakat şimdi karanlıkta bırakılan, sessizleştirilen ya da sessiz ka-
lanların söylemi olmaktadır (Foucault, 2002). 

Türkiye’de devletin faili olduğu toplumsal kırılmaların, toplumun geniş bir 
kesimini travma, çaresizlik, korku içerisinde bıraktığı, bu kesimlerin acılarını, 
kayıplarını kamusal alanda değil de kendi iç alanlarında yaşadığı bir gerçektir. 
İktidar tarafından devlet eliyle uygulanan bilinçli unutturma, bazı olayların yok 
sayıldığı ve hatırlanması istenmeyenlerin saklandığı, buna karşın tarihin kahra-
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manlık sayfalarında yerini alacakların hatırlanıp öne çıkarıldığı bir “bellek kur-
gusu” söz konusudur. Bu anlamıyla, bellek üzerinden bilinçli yönlendirmelerin 
en az ‘tarihi yeniden kurma pratiği’ olarak görülebileceği, buna en uç örnek ola-
rak devletin yurttaşların belleklerini sistemli olarak yok ettiği totaliter rejimler 
örnek verilebilir (Sönmez, 2015: 57). Sinemada devletin faili olduğu kırılgan hat-
lara yoğunlaşan, kendi geçmişlerini hatırlama, unutma pratikleri üzerinden öz-
nel hikâyeler yaratarak resmi belleği kurcalayan bir karşı-bellek momenti vardır. 
Bu anlamda, resmi tarih anlatısının dışına itilmiş olan farklı geçmişlerin yeniden 
keşfi, alternatif toplumsal hafızaların açığa çıkarak siyasal söyleme eklemlen-
mesine vesile oluyor (Tokdoğan, 2018: 65). Bu bakımdan, Türkiye’de 1990’larla 
birlikte Kürt meselesi, hem yeni Türkiye sineması kuşağından bazı yönetmen-
lerin üzerine eğildiği tematik bağlam hem de yine aynı dönemde yetişen Kürt 
yönetmenlerin sinema alanında açık bir şekilde Kürt meselesine içkin süreçleri 
işlediği bir sinema evreni mümkün olmuştur. Bu anlamda, 1990’ların sonlarıy-
la beraber serpilecek olan Kürt sineması, bağımsız bir sanat olarak sinemanın 
kendi deviniminden ziyade, bir tematik bağlam olarak Kürt sorunu tarafından 
kuşatılmış ve buna göre biçimlenmiştir (Özdil, 2017: 220). Kürt sinemasının ilk 
dönemini Yılmaz Güney’le başlatırsak, politik bir ontolojinin üzerine kurulu bir 
siyasal dil ve imajın yaratıldığını ve bunun günümüze kadar devam eden sine-
matografik bir anlayış olduğunu belirleyebiliriz. 

Bu sinema; tek bir düşüncenin, hâkim anlatıların ya da belli bazı bakış açıları 
yaratmak üzerine değil, düşüncelerin çoklu ve diyaloğa açık yapısı üzerinden 
şekillenir. Bu anlamda, klasik politik sinemanın dokunmadığı özel alanlarda 
üretilen ilişki(sizlik)ler modern politik sinemanın temel bağlamlarından biri 
olur. “Böyle bir kavrayış, olayları egemen politikanın yoğun etkileri altında işle-
yen medyatik süreçlerin uzağında konumlanmış bir alana taşıyarak, meselenin 
daha etraflıca ve bireylerin yaşam pratikleri üzerindeki etkileriyle birlikte tar-
tışılmasını olanaklı bir hale getirir” (İpek, 2016: 314). Böyle bir sinema anlayışı; 
Kürt sinemasıyla bağlantılı olarak kimlik, bellek, sözlü kültür, tarih gibi kav-
ramlar üzerinden işleyen ve bunların salt kamusal alandaki tezahürlerini değil 
de birey üzerindeki etkilenimleri konu edinen ve bu anlamda öznel tanıklık ve 
hikâyeleri de bağlama alan bir sinemasal evreni varsaymıştır. Bu bakımdan film-
lerin bu tematik şekillenişinin yanında, film yapım ve üretim biçiminin dâhil 
olduğu evren, klasik sinemadan farklı olarak kendi olanakları ölçüsünde var 
olmaya çalışan bağımsız film yapımına örnek teşkil ederler. Nitekim genel çer-
çevedeki Kürt filmleri; küçük bütçeli, yönetmenin kişisel hikâyesinden izler ta-
şıyan, özel ve politik alandaki sınırları ters yüz eden, kurmaca-belgesel karışımı 
filmsel anlayışa sahip yapıdadırlar. Özellikle 2000’li yıllarla üretilen, kurmaca ya 
da belgesel türüne girmeyen, gerçeğin temsili noktasında kategorize edileme-
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yen ve bir arada kalmışlık olarak şekillenen Kürt filmlerinde, son dönemlerde 
bir artışın yaşandığı söylenebilir.3 Akçalı bu özellikleri barındıran filmleri Laura 
Rascaroli’nin tanımladığı şekliyle “deneme-film alanında” değerlendirir ve en 
genel anlamıyla “deneme-film”in yapısı: “muğlak, değişken ve tanımlanamaz 
yapısı, çoklu okumalara izin verirken, neden-sonuç ilişkisi kurarak yargılamak 
yerine bir durumun gözler önüne serilmesine ve gözlemlenebilmesine imkân 
tanır” (Akçalı, 2018: 82). Dolayısıyla bu filmsel yapı; yönetmenlere yeni söz söy-
leme, yorumlama, düşünme olanakları tanırken toplumsal ile kişisel, gerçek ile 
kurmaca, şimdi ve geçmiş zaman arasında müzakere yolu açan ve çoğul okuma-
lara yer veren bir anlayışa sahip olurlar.

Bunun yanında Kürt sineması, bütün bir Kürt coğrafyasında hüküm süren 
devletin sistematik şiddet dilinin görünürleştirildiği, politik bir ontolojinin üze-
rine kurulu siyasal bir dil ve imaj üzerinden hareketlenen bir sanatsal pratiğin 
dışavurumu olarak okunabilir. Dolayısıyla, üretilen filmler ve Kürt yönetmen-
ler; geçmişin politik, toplumsal sorunlarıyla hemhal tematiklerin işlendiği, este-
tik kaygılardan bağımsız olmayan bir anlayışla, yeni bir geçmiş ve tarih kurgusu 
üzerinden bir karşı-bellek momentine işlerlik kazandırmaya çalışmaktadırlar. 
Kürtlerin tarihsel, toplumsal konumlarının özgünlüğüyle ilişkili olarak Kürt si-
neması, Kürt meselesinin içine doğmuş, Kürtlerin Arap, Fars, Türk ulus-devlet-
lerinin egemenlikleri altında dilleri, kültürleri ve coğrafyalarının baskı, şiddet ve 
inkâr politikalarına maruz kalması ve tüm bunların sinemada temsil edilmesi, 
filmlere fazladan bir politik varlık yüklemiştir (Şen, 2019). Kürtlerin ontolojik 
düzeydeki bu politikliği, yani varlığın politikliği, sinemasal bir politik ontolo-
jiyle bütünleşmekte, birbirlerine içkin süreçler halini almaktadır. Bu politiklik, 
daha önce Yılmaz Güney sinemasında işlendiği gibi politik olanın yaşamsalın 
tam da içinden, özel ve kamusal/politik alanın birbirine eklemlenmesi üzerin-
den işler. Yönetmenin buradaki ayırıcı konumu, kişisel hikâyesinin filmsel evre-
ne dâhil olması, bir nevi yönetmenin sahip olduğu yaşamsal alanının filme olan 
etkisidir. Nitekim özel ve politik alanın birbirine yedirildiği bu bağlam, yönet-

3	 Bahsedilen	 türe,	yönetmen	ve	filmlere,	örnek	olarak;	“Kazım	Öz	(Son	Mevsim:	Şavaklar,	
2008;	Fırtına,	2009;	Uzak,	2005;	Bir	Varmış	Bir	Yokmuş,	2014),	Orhan	Eskiköy	ve	Zeynel	
Doğan	(İki	Dil	Bir	Bavul,	2008;	Babamın	Sesi,	2012),	Hüseyin	Karabey	(Gitmek:	Benim	
Marlon	 ve	 Brandom,	 2008;	 Sesime	 Gel,	 2014),	 Mizgin	 Müjde	Arslan	 (Ben	 Uçtum	 Sen	
Kaldın,	2012),	Dilek	Gökçin	(Bûka	Baranê,	2013)	gösterilebilir.	Bu	sinemacılardan	bazıları,	
belgesel	sekansları	kurmaca	anlatıların	içine	yerleştirmeyi	tercih	ederken,	bazıları	gerçeğe	
dayalı	öyküleri	yeniden	yazıp	yeniden	oynamayı	ya	da	oynatmayı	seçtiler.	Ya	da	belgesel	
görüntüleri	montajlayarak	kurmacavari	bir	görüntü	verdiler.	En	önemli	özelliklerinden	biri	
de	 yönetmenlerin	 bu	 meselelerle	 ilgili	 kişisel	 bağlarının	 ve	 dahiliyetlerinin	 paylaşıldığı	
film	anlatılarının	geçmiş,	 şimdiki	 zamana	 ait	 veya	güncel	 olayların	yeniden	okunması	 ve	
yorumlanmasına	izin	vermesi.”	Bkz.	Akçalı,	2018.
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menin politik konumundan bağımsız okunmadığı bir sinema evrenini varsayar.  

Kürt sineması bu anlamıyla hem sanatsal bir ifade şekliyle hem de üzerine 
inşa edilen gerçeklik zeminiyle birbirini bütünleyen, iç içe geçebilen bir yapıya 
sahiptir. Burada, yönetmenin hayata ilişkin olgu ve olguları gördüğü yer ile si-
nemasını inşa ettiği zeminin yaratmış olduğu bir bakış, görme biçimi söz konu-
sudur. Görünmeyeni görünür kılmak; birbirine eklemlenen birden fazla sürecin 
içerilmesi üzerinden işler. Yönetmenin kendi kişisel hikâyesi, toplumsal bellekte 
yer edinen ve üstü örtülen geçmiş bir olayın filme konu edilmesi ve filmin anlatı 
ve tematiğini oluşturan bu iki etkenin olabildiğince politik bir ontolojinin üze-
rine kurulu olması, Kürt sinemasının temel konumlarından biridir. Bu anlamda 
hayatın ve sinemanın politikliği kendi konumlu düzeyleri üzerinden işler. Do-
layısıyla hem yönetmenlerin hem de yaptıkları sinemanın konumlu düzeyleri-
nin bu anlamdaki rolü; ortaya çıkarmakla, görünmeyeni, konuşulmayanı ifşa 
etmekle kendine has bir hakikat rejimi inşa etmekle ilgilidir. Ayrıca, Kürt filmle-
rinin kendi iç anlamlarından, söylemlerinden, gramerlerinden önce, bu filmlerin 
yalnızca ve yalnızca varlıklarının ne anlama geldiğini analiz etmekle başlamalı 
ve varlıklarıyla bir boşluğu dolduran, bir boşluğu yıkan ya da bir boşluğa işaret 
eden bu filmlerin içsel anlamı, diegetic dünyanın dışından bir bilgiyle tamam-
lanmak zorundadır (Çiftçi, 2017: 269). Filmlerin tipik temalarının işlendiği; göç, 
asimilasyon, faili meçhul cinayetler, işkence, baskı ve yasakların konu edildiği 
görsel bir coğrafyanın izdüşümleri sinemada doğrudan kendisine varlık bulur. 
Bu filmler, tam da filmsel evreni taşıran, toplumsal ve siyasal olanın filme mu-
sallat olduğu bir dışarıdanlıkla birlikte oluşur. Şen (2019: 321) Kürt sinemasının 
oluştuğu diegetic dünyanın dışındaki manzarayı şöyle tasvir eder: “Geçmişi ça-
tışma, savaş ve direnişlerle yüzyılı aşan bir tarihe uzanan, farklı zaman ve uzam-
larda ve egemen devletlerin sınırları içerisinde (hatta o sınırları oluşturan) çeşitli 
toplumsal, tarihsel, ekonomik, politik sonuçlar ortaya çıkaran içine doğanların 
bedenlerini, öznelliklerini, kimliklerini, duygularını, fikirlerini yapılandıran çok 
katmanlı çok boyutlu Kürt/Kürdistan meselesidir.”

Bu anlamda bu çok boyutlu, çok katmanlı, kişisel hikâyelerden yola çıkarak 
toplumsala, travmaya, tanıklığa varan temsiller; bireysel hatırlamaların kolektif 
tezahürleri olarak kendini var eder. Kürt filmlerinde belleğin ifade edici değerini 
imleyen ev, boşaltılan köyler, ses, ses kasetleri, dağılan aile, fotoğraf, gazete gibi 
hatırlama ediminin etkin olmasını sağlayan simgeleştirmeler, bireysel belleğin 
temel bileşenlerini vurgular. Belleğe gönderimde bulunan bu simgeleştirmeler, 
ifade ettikleri anlam katmanlarıyla belli bir tarihsel dönemi, toplumsal ve siyasal 
çerçevenin ifade boyutu olurlar. Nitekim okuması yapılacak, Kürt sinemasının 
tipolojik filmlerinden biri olan Kilama Dayîka Min filminde de; boşaltılan köy 
ve sonrasında göç edilen yer arasındaki yaşamsal boyut, anadilin ve bu dilde 
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söylenen kilamların geçmişi ve mekânı belirten anlam katmanları, yaşanılan 
travmatik sürecin bireyin hafızasının ve kimliğinin kurucu bir parçası olmasın-
daki rolü, geçmişte yaşanılan bireye, aileye, gruba, inanca, etnisiteye yönelmiş 
ve dolayısıyla bütün bir coğrafyayı içine alan kolonyal şiddet katmanları Kürt si-
nemasının tematik bağlamını oluşturmuştur. Kürtlerin kendi “kültürel kimlik”-
leri üzerinden kültürel, sanatsal ifadeler üretmesi, Arif Dirlik’in deyimiyle, “bir 
‘kimlik siyaseti’ meselesi değil, hayatta kalma koşuludur ve ne anlama geldiği 
ancak ve ancak iktidar yapılarının yardımıyla kavranabilir” (Dirlik, 2010: 380). 
Geçmişleri iktidar tarafından kenara itilmişlerin, yok edilenlerin, sömürgeleşti-
rilenlerin geçmişlerini geri çağırmaları, yeniden üretmeleri ve bu sayede görü-
nürlük kazanmaları, Kürt sinemasının da temel izleklerinden biridir. Dolayısıyla 
söz konusu olan; çokkültürcü görüşlerin kültürel kimliğin bir tür tarihdışı, özcü 
olumlaması ya da bu yaklaşımların kültürel kimliklerin savunusunun bir saflık, 
süreklilik anlayışını doğurduğu fikirlerinin aksine, yerli seslerin “kendilerine 
ait özgül bir tarihsel yörüngeyi korumaktır.” Dolayısıyla burada esas bağlamın/
merkezin “Kürtleri konu alan sinema” değil, “Kürt sineması” perspektifinin ya-
ratmış olduğu tarihsel, siyasal, kültürel konumlanış tarzlarının özgüllüğüdür. 

Olgu ve olayların bağlamsal incelemesini sunan tarihin ve hatırlamaların ko-
lektif tasarımı olan belleğin sinemasal kesişimi, bastırılanın geri dönüşü olarak 
bir temsil stratejisi, bir siyasal dil ve imaj yaratır. Bu temelde, Kürtlerin yaşa-
dığı, yaşamakta olduğu siyasal bağlam, sinemada doğrudan kendisine varlık 
bulmuş, bu anlamıyla Kürt sineması; anti-militarist bir anlayış üzerinden, geç-
mişle yüzleşme, bellek, sözlü anlatılar, hatırlama/unutma edimleri, tanıklık gibi 
kavram ve süreçler üzerinden işleyen sinematografik bir yapı inşa etmiştir. Kürt 
sineması, toplumsal hafızanın dağınıklığını yansıtan, travmadan arta kalanla-
rın sanatsal faaliyetle kültürel çalışmaların alanı haline gelen bir karşı-hafıza 
dilinin, toplumsal bellekten, us yarılmalarına kadar bu alanda arta kalan tekil 
belleğin ruh hallerine gönderme yapan, yansımaları ve toplumsallığı okuma-
mamızı sağlayan bir etkinliğe sahiptir (Sustam, 2016: 253). İnkâr ve asimilas-
yon rejiminin ötekine dair susan ve susturan politikaları, bu filmler sayesinde 
görülmeyenin, görülmek istenmeyenin, saklananın kolektif belleğini imleyen 
bir ifade biçimi halini alırlar. Nitekim toplumsal bellek ve sinema ilişkisi, de-
ğişen söylemlerin deşifre edildiği, kişisel ve toplumsal bellek inşasının kodları-
nın aşındırıldığı, kişisel hikâyelerin hatırlanma biçimlerini göstermek açısından 
önemli bir işlev edinmiştir (Susam, 2015: 29). Bu anlamıyla resmi tarih ve anlatı-
ya karşı, sessizliğin ertesinden gelen sesliliğin bir belirleyeni olarak, negatif bir 
geçmişin, sorunlu bir tarihselliğin panoramasını sunan bir sinemanın kendisini 
hangi süreçler ve anlatılar üzerinden inşa ettiği önemli olmaktadır. Nitekim si-
nema, toplumsal konulara eğilen, toplumsal farklılıkların günümüzde görünür 
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kılınmasını sağlayan en önemli araçlardan biri olmasını bu çoğul anlamına borç-
ludur. Yönetmenin ve filmin kendi öznel konumundan yola çıkarak söylersek, 
“Sinema çağdaş toplumsal ilişki(sizlik)leri ve korkularını şekillendirme açısın-
dan belirgin bir güce sahiptir. Bir bakıma sinema, bir tür toplumsal bilinçdışı 
işlevi görür: toplumsal incelemenin nesnesini yorumlar, türetir, yerinden eder 
ve eğip büker. Sinema yalnızca toplum üzerine bir fikir sunmaz, resmettiği top-
lumun ayrılmaz bir parçasıdır” (Diken ve Lausten, 2019: 24). Sinema, hem üre-
tim biçimi hem sanatsal ifade yönüyle içerdiği tematiklere bakış açısında hem 
de izleyicilerin hakikatle olan ilişki(sizlik)leri noktasında çoğul anlamlar üreten 
bir yapıya sahiptir. Kürt sineması da tarihlerinde ve kültürlerinde, edebiyatla-
rında, yoksulluklarında ve nüfuslarında madun edilmiş, bastırılmış, unutulmuş 
olan Kürtlerin; tarihsel merkezin yapısöküme uğradığı günümüzde, geçmişin 
mirasının anlamlı bir şimdi üzerinden kurulduğu bir anlayış etrafında konum-
lanmıştır. Dil bu noktada önemli bir uğraktır. Egemenin, yerleşik tek bir tarihin 
ifadesi olmaktan öte kaybın, tanıklığın, ötekinin, madunun dilini konuşan bir 
geçmişin sinematografik izlekleridir söz konusu olan. Bu sinematografik-tarih-
sel arka plan; hâkim, yerleşik bir tarihin, geleneğin ifadesi olmayan hatırlama-
ya, bastırılanın geri dönüşü olarak, egemen kalıp ve ifadelendirmeleri yerinden 
ederek madunun dilini şimdiye taşır ve bir direniş hattını somutlar. Bu anlamda 
Kürt sineması, hegemonik dili minör bir deneyimle içeriden dönüştüren, sürgün 
ve göçerlik deneyimini merkeze alan ve bunun üzerinden sanatsal ve kültürel 
ifadelerin ortaya çıkması ve çeşitlenmesi olarak egemen dili yerinden ederek bu 
dönüşümün yansıması olmaktadır (Kaya, 2020: 399).

Sözlü Geleneğin Marjinlerinde Dolaşan Sinema

Kürt sözlü geleneğinin icracıları olan dengbêjlerin anlatılarını kuşaktan ku-
şağa ve tekrarlarla aktardıklarında olduğu gibi Kürt sinemasının da herhangi bir 
kurumsallaşmadan ve devlet güvencesinden uzak yapısıyla Kürt sözlü gelene-
ğiyle olan benzerlik ve farklılıklarından bahsedilebilir. Bu anlamda, Kürt yönet-
menlerin tıpkı dengbêjlerin kendi öykülerini aktarma noktasındaki toplumsal ve 
siyasal öznellik konumlarını paylaştıkları söylenebilir. Kürt filmlerinin tematik 
karakteristiğine bakıldığında farklı veya benzer konular, farklı biçimler, diya-
lektler üzerinden yeniden işlenip anlatılaştırılarak tıpkı sözlü geleneğin tekrara 
dayalı kuşaktan kuşağa olan aktarım yapısında görüldüğü gibi ortak ve kolektif 
bir hafızaya katkı sağlamaktadırlar. Tematik ve biçimsel anlamda kurulan bu 
benzerliğin yanısıra sinemanın bir kayıt pratiği olması iki anlatı biçimini birbi-
rinden farklılaştıran bariz özelliklerinden biridir. Burada söylenmeye çalışılan 
şey, iki anlatı biçimini birbirine indirgeme durumunu yaratmak değil, Kürtlerin 
uzun bir geçmişten bugüne ve bugünden geçmişe doğru yönelen anlatılarının 
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etkileşimli yüzeylerinin birbirini nasıl beslediklerinin vurgulanmasıdır. Nite-
kim Kürt sözlü geleneğinin, dengbêjliğin film üzerinden nasıl ele alındığının en 
karakteristik yapımlarından biri olan Kilama Dayîka Min filminde de hem film 
hem de dengbej anlatıları Kürtlerin yaşadığı çeşitli olayların bir mekânı olmak-
tadır. Özdil’in ifade ettiği gibi, “Kürtlüğün/Kürt kimliğinin yeni bir anlatıcısı/
göstericisi veya yeniden-kurucu aktörü olarak Kürt sineması, dengbêjlik gele-
neğinin kültürel bir coğrafya olarak Kürdistan ve etnik kimlik olarak Kürtlük 
hakkında geliştirdiği anlatı tarzlarından bayağı etkilenmiş, hatta bununla bes-
lenmiştir” (Özdil, 2017: 216). Dolayısıyla Kürt yönetmenler bu iki anlatı biçi-
mini iç içe yoğurarak, tarihin çarpıtılmış karakterini yeniden işleyerek; egemen 
dil ve anlatıları yerinden edip Kürtlerin yaşadığı ve yaşamaya devam ettikleri 
“olaylar” üzerinden bir karşı-tarih perspektifi yaratmaya çalışmaktadırlar. Kürt 
yönetmenlerin kendi kişisel hikâyeleri üzerinden ürettikleri filmlerin, belleğin 
toplumsal çerçeve nezdinde oluştuğu/kurulduğu gerçeğini göz önünde bulun-
durarak ve yıllardır Kürt coğrafyasına yoğunlaşmış şiddetin yarattığı travmatik 
olayların sadece kişisel hikâyeler olarak kalmayıp tüm coğrafyayı etkisi altına 
alan kolonyal şiddetin öznel deneyimleri olarak görsel bir mecraya taşınırlar. 
Bu anlamda Kürt sinemasının önemli karakteristik özelliklerinden biri olan, yö-
netmenlerin kendi kişisel deneyimleri, bir nevi bellekleri üzerinden bir anlatı 
sergilemeleri; felaketin, travmanın, deneyimin sadece geçmişte yaşanıp bittiği 
bir durumun geçersizliğini vurgular. Dolayısıyla yönetmenlerin kendi çocukluk 
ve aileleri üzerinden devraldığı bir geçmiş mirası, belleği; yasını tuttuğu, anlat-
mak, paylaşmak istediği öyküyü şimdiki ve gelecek kuşaklara aktararak dön-
güsel bir aktarım işleminin gerçekleşmesini sağlamaktadırlar. Bu durum, Kürt 
coğrafyasında geçmişten bugüne, bugünden geçmişe uzanan bir bellek işlevinin 
bir arada var olabilmesi ve farklı kuşakların protez bir bellek edinmelerine kapı 
aralıyor (İpek, 2016: 323). 

Bu anlamda bu filmler; düşünen, tartışan, görünürleştiren filmler olarak geç-
mişe ve/ya tarihe yönelik düşüncenin tek tipli yapısını yerinden eden, içerdiği 
kişisel tanıklıklarla düşüncenin çoğul yapılarını içerimleyen bir evrene sahip-
tirler. Bunun yanında tüm film, varlığı ve yokluğu noktasında fikir sahibi olu-
namayan bir kasetin imlediği; kaybettirilmiş, kaybedilmiş bir geçmişin şimdiye 
raptiyenlenmesi, belleğin bu anlamda dilin, göçün, mekânın, hatırlamanın çer-
çevesi ve araçlarını oluşturduğu bir bağlamın yaşayan bedensel pratikleri olarak 
dışa vurulur. Deleuze’ün bize Yılmaz Güney üzerinden sinemanın bu siyasal-
laşmış biçimine dair yaptığı belirlemeye ek olarak Güney’den beri farklı anlatı 
yapılarından hareket eden bir sinema söz konusu olmakla birlikte kolonyal bir 
coğrafyanın imledikleri Kürtlüğe/Kürt kimliğine ilişkin tematik bağlamın sürek-
li korunduğu görülmektedir. Nitekim hem Kilama Dayîka Min özelinde hem de 
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genel olarak Kürtlüğün/Kürt kimliğinin bir iletişim ve temsil etme aracı olarak 
Kürt sineması, Kürt sözlü kültürünün dengbêjlik geleneğinden önemli derecede 
etkilenmiş, dengbêj kilamlarında geçen Kürtlük ve Kürdistan anlatılarına görsel 
bir çehre kazandırmıştır. 

Kilama Dayîka Min filmi özelinde ve daha geniş bir pencereden Kürt filmle-
ri; sesleri farklı biçim, anlayış ve duygu tonlarıyla kullanarak anlatılan öyküyü 
sarmalayan bir tarza sahip olurlar. 2000’li yıllar yönetmen kuşağının filmlerinde 
tekrar tekrar yer verdikleri bu kilamlar sayesinde, ortak bir bellek ve kültürün 
yaratımında önemli aktarıcılar oldukları söylenebilir. Assmann (2018: 23) ortak 
bir kültür ve belleğin oluşumunu bağlayıcı yapı çerçevesinde değerlendirir: “Or-
tak deneyim, beklenti ve eylem mekânlarından bir ‘sembolik anlam dünyası’ 
yaratarak, birleştirici ve bağlayıcı gücüyle güven ve dayanak imkânı sağlaya-
rak insanları birbirine bağlar.” Bu bakımdan olaylar, tekrarlama ilkesi sayesinde 
kaybolmaktan kurtularak tanınabilir ve hatırlanabilir duruma gelerek ortak bir 
kültür ve belleğin parçası halini alırlar. Bu sayede, geçmiş ve şimdi, birbirinin 
içine yoğrularak tarihsel anlatıları oluşturur ve bu durum, bireylerin aidiyet ve 
kimlik duygularını geliştirir. Yaratılan kültüre has ortak kanı, değer ve kural-
lar, tıpkı sözlü kültürde olduğu gibi, ortak bir geçmişin, deneyimin ve kendini 
algılayışın ifadesi, bağlayıcı yapısı olurlar. “Bu yapı aynı zamanda, önemli de-
neyim ve anıları biçimlendirip canlı tutarak, ilerleme halindeki şimdiki zama-
nın ufkuna, bir başka zamanın görüntülerini ve öykülerini katarak ve böylece 
ümit verip anıları canlandırarak, dünle bugünü birleştirir” (Assmann, 2018: 23). 
Kilama Dayîka Min filmi, bu anlamda sözlü geleneğin, yine Assmann’ın deyi-
miyle “kültürel belleğin özel taşıyıcıları, bellek aktarıcıları” olarak dengbêjleri 
de konu edinerek belleğin sözlü kültür ile olan ilişkisine alan açan bir özelliğe 
de sahip olur. Resmi tarih anlatılarında kendilerine yer bulamayan toplumlar; 
sözlü geleneğin olanakları ve buradan yükselen sözlü tarih pratikleri sayesinde 
bir karşı-tarih pratiğini somutlamakta ve bunlar görsel-işitsel bir mecraya da 
taşınabilmektedir. Nitekim bu filmle birlikte Kürt sineması ve yönetmenlerinin 
önemli bağlamlarından biri; “kendi hikâyelerinden yola çıkarak, kendi tarihle-
rini araştırarak kurmaca belgesel tarzında film örnekleri sunarken sözlü tarihi 
hem filmlerine içkin bir unsur olarak ele almaktadır hem de özellikle belgesel 
formatındaki filmlerde bunu sadece bir yöntem olarak, düşünümsel bir biçimde 
pratik etmektedirler” (İpek, 2016: 321). Bu anlamda bu filmler, kendi hikâyeleri 
üzerine düşünen, bunu sorunsallaştıran, sözlü geleneğe önemli bir alan açarak 
bir karşı-tarih pratiğini de oluşturan bir veçheye sahiptirler.

Annenin sık sık yaptığı, kaldığı evin penceresinden İstanbul’un puslu man-
zarasına baktığı bir sahnede; fonda bir kilam çalar, Nigar’ın belleği, Proust’un 
Kayıp Zamanın İzinde (2010) kitabının önemli bir bağlamı olan; belleğin geçmişte-
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ki anıları hayal gücü ile canlandırması olarak da nitelenebilecek bir şekilde geç-
mişe gider. Bu kitap filmde de kendine yer bulur. Filmin sonlarına doğru Ali’nin 
yatağında uyuyakaldığı sahnede, Marcel Proust’un Kayıp Zamanın İzinde kitabı-
nın birinci cildi olan Swann’ların Tarafı elindedir. Nigar, Ali’nin üstünü örterek 
kitabı elinden alır, masaya bırakır. Bu kitabın bellekle olan ilişkisi düşünüldü-
ğünde, rafa kaldırılan bir belleği imler gibidir. İradi belleğin hatırlamadığı anıla-
rının bir nesnenin etkisiyle uyandıracağı duygular bütünü filme sinmiş gibidir. 
Nitekim geçmişle rabıta kuran bütün bir simgeleştirmeler alanı, filmin karakter-
leri gibi olay örgüsüne yön verebilen anlam katmanlarıyla doludurlar. Proust’un 
(2010) deyimiyle; “Ne var ki, uzak bir geçmişten geriye hiçbir şey kalmadığında, 
insanlar öldükten, nesneler yok olduktan sonra, bir tek, onlardan daha kırılgan, 
ama daha uzun ömürlü daha maddeden yoksun, daha sürekli, daha sadık olan 
koku ve tat, daha çok uzun bir süre, ruhlar gibi diğer her şeyin yıkıntısı üzerinde 
hatırlamaya, beklemeye, ummaya, neredeyse elle tutulamayan damlacıklarının 
üstünde, bükülmeden hatıranın devasa yapısını taşımaya devam ederler.” Bu 
anlamda bu nesneleştirmeler alanı, belleği tahrik eden yapılarıyla geçmişe bir 
çağrı, onu yeniden yaşama arzusu ya da bastırılanın geri dönüşü olarak şimdiye 
musallat olan ve geleceği inşa eden bir yönelimi gündemleştirirler. Göçle, şid-
detle, sürgünle mayalanan bellek; tıpkı Nigar’da olduğu gibi belleğin süreksiz-
liği, kestirilemezliği etrafında katedilen zamansal izdüşüm, şimdileşen bir yaşa-
ma çabası, biçimi, uğraşı haline gelir. Bu anlamda, siyasallaşan bir bellek biçimi, 
Ali karakterinde de görüldüğü gibi bir varolma ve direniş pratiğini somutlar. 
Kolonyal bir belleğin imlediği bütün bir bedensel pratikler alanı kimliğin ku-
rucu bir ifadesi olarak kendini yeniden üretir. Kürtçe yazdığı öykülerle kendi 
dilinin ve kendi kimliğinin eleştirisini kendi içinde barındıran bir söylemin sa-
kini olarak Ali, gündelik yaşamındaki tüm gelgitli durumları, yazmanın geçici 
karakterinde olan sallanmayı, çatışmayı yaşar gibidir. Nitekim yazmak, ya da 
yazıdaki seyahat, aynı zamanda bir geri dönüşe işaret eden, bir şeylerin yitiril-
diği, kazanıldığı, varış ve kalkış noktalarının birbiri içerisine eridiği bir evreni 
varsayar. Bu anlamda Ali’nin yazınsal alanı, bir tür sürgünde bir yazar portresi 
olarak içine doğduğu, dilini kendisine yurt olarak görmenin, Adorno’nun (2021: 
91) dediği; “Artık bir yurdu kalmamış kişi için yaşanacak bir yer olarak yazı” ifa-
desinde somutlaşmış gibidir. Katalan yazar Juan Gaytisolo, diktatör Franco’nun 
kendisini bir Yurtsuz Juan’a dönüştürdüğünü; hiçbir yerde kendisini yuvasın-
da hissetmeyen, bir Göçebe Yahudi’ye dönüştürdüğünü söylemişti. Kendisi ve 
çevresiyle olan çatışmalı ilişkisini yazın yaratısı yoluyla arıtmak ve yurtsuzluğa 
katlanabilmek için yazmayı sürdürmeyi; “Yazar kendi dilini seçmez, aslında dil 
onu seçer ve sürgündeki yazar için dil, gerçek vatan yerini tutar” şeklinde ifade 
eder (Goytisolo, 1993: 81). Ali de kendi yurdundan koparılmışlığını, kendi va-



 S a y ı  7   K ı ş - B a h a r  2 0 2 2   2 2 9

K ü r d  A r a ş t ı r m a l a r ı

tanını dilinde yaşamayı/yaratmayı, karga-tavus kuşu öyküsü üzerinden “kendi 
kargalığınızı unutmayın” üzerinden anadilini yurt olarak görmek gerektiğini 
söyler gibidir. Nigar’ın sık sık belleğinde canlanan geniş, ovalık yer; dönülmek 
istenen, özlemi duyulan evlerin, insanların, topluluğun bir yoklukla işaretlendi-
ği yurt; Ali’nin son sahnede belleğine girildiği, öğrencilerin okuldan ovalık yere 
koştukları mekân; yerin ve geçmişin şimdiye musallat olduğu bir yaşamın bir-
leştiği yerdir. Aranan, peşine düşülmüş geçmiş, mekân Seydoyê Silo’nun varlıkla 
yokluk arasındaki sesinde bütünleşmiştir. Dengbêj anlatıları ve yazma hali, bir 
tür dilin/Kürtçe’nin yurt edinildiği, mekânsallaşan halidir. Foucault’nun (2014: 
30) dediği gibi; “Sonuçta tek gerçek vatan, insanın ayağını basabileceği, başını 
sokabileceği, sığınabileceği, tek ev çocukluğundan itibaren öğrendiği dildir.” 
Tüm filme sinen bu sığınılacak dilsel ev; belleğin, direnmenin, varolmanın, ko-
lektif tezahürlerin bir dışavurumu olarak var olur. Edward Said’in sürgün için 
söylediklerini yurdundan koparılmış Ali, Nigar ya da diğerleri için de söyleye-
mez miyiz, “Bir sürgün için, yeni ortamdaki hayat, ifade ve faaliyet alışkanlıkları 
kaçınılmaz olarak, bu alışkanlıkların bir başka ortamdaki hallerini kaydetmiş 
olan hafızanın arka planı önünde cereyan eder” (Said, 2006: 42). Bu bakımdan 
hafıza, tıpkı Nigar’da olduğu gibi, yeni mekânda da eski mekânda da canlı ve 
gerçektir; göçebede somutlaşmış haliyle merkezsizdir, dolayısıyla alışılmış ha-
yatın, alışkanlık belleğinin dışında sürdürülen bir hayatı varsayar. 

Nigar, Ali’nin evde olmadığı bir sırada duvardaki resimleri, elbiseyi toplar. 
Dengbêj kasetleriyle birlikte bu araçlar, geçmişin hatırlatıcı işlevini sağlayan 
anlam katmanlarıyla dolu simgeleştirmelerdir. Nigar’ın belleğinin oluşturucu 
öğeleri ve geçmişle kurulan bağın simgesel değerleridir. Nigar duvarda asılı fo-
toğraflar ve eşyalarla köyüne dönmek ister, herkesin köyüne döndüğünü söyle-
yerek kendisinin de burada kalamayacağını belirtir. Bu sahne, Ali ile tartıştıkları 
sahnedir. Ali kentsel dönüşüme uğrayan Tarlabaşı’ndaki akraba ve komşuların 
kentin başka yerlerine taşındığını ifade ederek annesine kimsenin köyüne dön-
mediğini anlatmaya çalışır. Fakat Nigar, çocuk olmadığını söyleyerek diğerleri 
gibi köyüne dönme isteğinde ısrar eder. Nigar’ın Tarlabaşı’ından ikinci defa göç 
etmesi, içinde bulunduğu toplumsallığın ortak belleğinden ayrılmasını vurgu-
lar. Sönmez’in (2015: 21) Margalit üzerinden belirtiğine göre ortak bellek; “bir-
leştirici bir kavramdır. Tek başlarına tecrübe ettikleri belli bir olayı hatırlayan 
tüm insanların belleklerini birleştirir. Eğer belli bir toplumda bunu hatırlayanla-
rın oranı belirgin olarak yüksekse o zaman bu olayın anısını ‘ortak bellek’ diye 
adlandırabiliriz.” Bunun yanında paylaşılan bellek, bireysel belleklerin basit bir 
birleşmesi değildir. Bu, iletişimi gerektirir. ‘Paylaşılan bellek’, olayı hatırlayan-
ların farklı perspektiflerini karşılaştırır ve bütünleştirir. Her iki anlamda da Ni-
gar’ın belleği; ortak anı ve olaylardan hareket eden ve iletişimle sağlanan bir 
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biçime sahiptir. Hem Tarlabaşı’nda o mekân düzleminde sahip olduğu ortak anı 
ve deneyimler hem de komşuluk ilişkileri dolayımıyla edindiği iletişimsel de-
ğer, Nigar özelinde belleğin toplumsal olarak şekillenen ortak ve paylaşılan bel-
lek biçimlerini gündeme getirir. Bu durum hatırlamanın kolektif düzenlenişinin 
ve toplumsal bir çerçeveye bağlı olduğunun ve son tahlilde mekân üzerinden 
konumlanışının göstergesi olur. Hatırlama tam da bundan bir kopuşun sağlan-
dığı durumlarda aktifleşir. Nitekim Nigar’ın belleği, göçün verdiği yalnızlaşma, 
tek başına kalma, mekânsal olarak sıkışma gibi etmenler üzerinden geçmişin 
daha bir sorunsallaştığı durumları gözler önüne serer. Bunun önemli gösterge-
lerinden biri; Nigar’ın, kaldığı dairenin yan tarafından gelen sesleri, bir sorunu 
olduğu düşündüğü kadını görmeye, kapısını çalmaya yeltenmesi sahnesidir. 
Kadının sorununu öğrenmek, yardım etmek; Nigar’ın geldiği toplumsal uzamın 
önemli bir veçhesidir. Fakat daha öncesinde edindiği komşuluk ilişkileri yoktur. 
Kapıyı çaldığı yerde kimse kapıyı açmaz. Taşındığı yer, Nigar’ın alıştığı, belle-
ğindeki gündelik bedensel pratiklerin bir nevi alışkanlık belleğinin kodladığı 
komşuluk ilişkileri yoktur artık. Bunun yanında Nigar’ın geçmişten aldığı bilgi, 
deneyim, geçmişe tanıklık gibi etmenler toplumsal belleğin belli bir iletişim de-
ğeriyle kuşaklararası alışverişe dayanan yapısını da gündeme getirir. Dolayısıy-
la toplumsal belleğin devamlılığının göstergesi, belleğin çağdaşlığından hareket 
eden ve bunun kuşaklararası bir geçişgenlikle bilgilerin, olayların, deneyimle-
rin bir bütün hatırlamaya konu olan etmenlerin alışverişinin sağlanmasıdır. Bu 
anlamda Nigar’ın hastalanması, ulaşamadığı kasetin imledikleri; ulaşılamayan 
geçmişin, mekânın dışavurumun göstergesi gibidir. Hastalanan, ölmekte olan 
sadece Nigar’ın bedeni değil; bir kuşağın, kültürün simgesel ifadesidir. Nitekim 
Ali’nin kaseti bulmak için yanına gittiği Dengbêj Agit, tam da bunu söyler gibi-
dir; “Dengbêjlerin kıymeti nedir artık! Ben öldüğümde bütün bu kasetler belediye tara-
fından çöpe atılır.” Bu durum tam da, Nigar ve Dengbêj Agit’in bedenlerinde so-
mutlanan ve kendileri yok olduğunda miras alınan bir belleğin, ortak geçmiş ve 
anıların kaybolacağına ilişkin şüphedir. Bu durum, başka iki sahnede de dolaylı 
olarak tekrarlanır. Ali’nin pazardan aldığı dengbêj kasetlerini denediği sahnede, 
ki Seydoyê Silo kasetini aramaktadırlar, bunun yerine Ferec adlı bir Heavy Me-
tal grubunun Helikopter adlı parçası çalar. Bunun yanında, Ali’nin Kürtçe öğret-
menliği yaptığı dernekte annesi de derneğe gitmiş ve bu grubun solistiyle kar-
şılaşır. Her iki yerde de anne için belli bir “gürültünün” performe edilmesidir 
söz konusu olan. Kendi belleğinde, edindiği kültürel formasyonda yeri yoktur 
bu “gürültünün”, müziğin. Dolayısıyla söz konusu olan; sözlü geleneğin önemli 
bir icra pratiği olan dengbêjlerin kilamları ile modern olanın, kaydedilme pratiği 
olanın karşılaşma alanlarının yarattığı gerilimdir. Dengbêj Agit’in yakındığı bu 
durum; bir tür tarihten sürgün edilen ötekilerin, anlatılan öykülerin mirasçısı ol-
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madığında tarihsel kurgunun dışına itilen, dillendirilmeyen anlatıların unutulu-
şa terk edilmesine duyduğu tepkiden kaynaklanır. Sanatsal ve kültürel ifadeler 
üzerinden görünürlük kazanan bu anlatı ve öyküler; tarihsel hakikat, mücadele 
ve çatışkıları ortaya çıkararak kolektif ve siyasal bir hafızanın gündemleşmesini 
sağlamaktadır. Dengbêj anlatıları üzerinden tüm filme musallat olan ve ulusal, 
yerleşik anlatıların bir karşı kutbu olarak “madunun hafızası ve sessizliği, mu-
sallat olduğu tarihin kör noktasında” (Kaya, 2019: 400) temellenir. Tarihten dış-
lanmışlara, madunun hafızasına yer vermek; nesnel, kategorik tarihin söylem 
alanına bağlı kalmadan, tanıklığa, kayıplara ve bu kolektif anlatılara hafızamız-
da yer vermek anlamını taşır. Bu bakımdan bellek yetisi, insanların belli olayları 
unutulmaktan kurtarmalarında olduğu gibi, tanıksız/sahipsiz yok olup gidecek 
olayların, bir tür Dengbêj Agit’in umutsuzca yakınmasında söylemeye çalıştığı; 
bunlara sahip çıkacak gözlerin, kulakların bulunup bulunmayacağı sorusunu 
gündeme getirir. Berger’in yerinde ifadesiyle, “Bellek, bir tür kurtarılma edimini 
akla getirir. Anımsanan şey hiçlikten kurtarılmış demektir. Unutulan şeyse terk 
edilmiştir” (Berger, 2020: 73). 

Ali en son, annesini çok istediği köyüne götürmeye karar verir; bunu kız ar-
kadaşı Zeynep’e bu durumu anlattığı sahnede somut olarak anlarız. Verilen bu 
karardan sonra; Ali, Nigar ve Zeynep, vedalaşmak için daha önce göç ettikle-
ri Tarlabaşı’ndaki tanıdıklarına, komşularına giderler. Bu sahnede, komşuları 
Sanem, Nigar’a köydeki evlerinin duvarına saklaması için bir muska verir ve 
vedalaşırlar. Sonraki sahnede Ali, annesiyle birlikte Charlie Chaplin’in bir filmi-
ni izler ve gülmektedirler. Sabah, Ali uyandığında annesinin öldüğünü görür. 
Fakat film, burada bitmez. Ali, salonda tek başına, elinde daha önce annesine 
verilmiş muskayla bir başınadır. Annesinin sık sık yaptığı gibi pencereden dışa-
rı bakar; İstanbul’un puslu, gökdelenler ve gecekondu mahallelerinin bir arada 
durduğu manzarayı izler. Görüntü, -kamera bir nevi Ali’nin belleğine girmiştir-, 
birden içinde birkaç evin yıkılmış halde olduğu köyle donanır. Ali annesinin ye-
rini almış, geçmişin şimdiye musallat olması artık Ali üzerinden varlık bulmuş-
tur. Annenin ölmesi ve Ali’nin bir başına salonda oturuyorken daha önce filmin 
hiçbir yerinde Ali üzerinden verilmeyen flashback, Freud’un, “bütün olgularda, 
unutmanın bir hoşnutsuzluk itici gücünden kaynaklandığı ortaya çıkar” belir-
lemesi bu durum için önemli kaçmaktadır (2015: 183). Bilinçli bir hal üzerinden 
belleğin içerimlediği her türlü imge-anının işlenmesi kadar zihnin karanlık ve 
uzlaşmaz bölümünde var olan ve bilinçdışı denen bir bölümü de belleğin başka 
bir boyutudur. Psikanalizin temel uğraşlarından bilinçdışı ve bilinçdışının içe-
rimlediği; hatırlama/unutma edimleri, bastırılmış anılar, çocukluk anıları, trav-
matik yaşantılar önemli kavramlardır. Freud’un uyguladığı psikanalitik yön-
tem, kompleksin ürettiği bütün hatalı çağrışımsal bağlantıları bilinç düzeyine çı-
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kararak bu yolla bunları çözümlemek ve hastanın rahatsızlığı hakkında giderek 
bir içgörü sahibi olmasını sağlamak ve hastalığı hakkında nesnel bir bakış açısı 
geliştirmektir (Jung, 2016: 26). Bu bakımdan bilinçdışı ve anılarıyla ilgili Freud, 
“yüzeyde hatıra izi olmasa da bu yüzeyin altında silinmeyecek şekilde depo-
lanmış derin hatıra katmanları olduğuna işaret etmek için yazboz tahtası meta-
forunu” kullanmıştır (Draaisma, 2007: 20). Bilinçdışı; istenmeyen, bastırılması 
uygun görülen anıların gizlenmesi Freud’da; anıların, unutma/hatırlama nok-
tasında önemli işlevleri olan süreci belirtir. Bellekte istenmeyen olaylar, anılar, 
yaşantılar bilinçdışına itilir, bu itilme ve bastırılma durumu, psikanalizin temel 
uğraş alanlarından birini oluşturur. Bu açıdan Freud için unutma, “bellek izinde 
bir silinme yani bir yıkım olduğunu varsaymak gibi bir yanlıştan kurtulalı beri, 
ruhsal yaşamda bir kez kurulmuş bir şeyin yıkılamayacağı, her şeyin bir şekilde 
korunduğu ve uygun şartlar altında, örneğin uzun erimli bir gerileme sayesinde 
tekrar ortaya çıkarılabileceği şeklindeki karşıt varsayıma eğilim gösteriyoruz.” 
(Freud, 2018: 29). Dolayısıyla Ali, annesinin ölümünün verdiği kayıpla, belleğin 
bilinçdışı süreçler üzerinden kurulan ve bir rahatsızlık itici gücü üzerinden bel-
leğindeki imge-anıların canlandığı söylenebilir.  

Filmin başında anlatılan karga ve tavus kuşu hikâyesi filmin sonunda, 
Ali’nin Kürtçe öğretmenliği yaptığı dernekte tekrar edilir. Film tam da başladığı 
yere dönmüştür. Döngüselliğin; geçmiş, şimdi ve geleceğin iç içe geçmiş halinin 
göstergesidir bu. Ali’nin elindeki muska; köydeki evin duvarına gömülmesi ge-
reken bir ritüel olarak hala bir köyün, coğrafyanın, geçmişin varlığına işarettir. 
Bu nesne; geçmişe duyulan inancın belirtisi olarak, Ali’nin şimdiki zamandan 
kopuşudur ayrıca. Bu durum Ali için, Proust’un (2010: 48) deyimiyle, “Geçmiş 
zihnin hâkimiyet alanının, kavrayış gücünün dışında bir yerde, hiç ihtimal ver-
mediğimiz bir nesnenin (bu nesnenin bize yaşatacağı duygunun) içinde gizli-
dir. Bu nesneye ölmeden önce rastlayıp rastlamamamız ise tesadüfe bağlıdır.” 
Dolayısıyla Ali’nin eline aldığı muska -düşündüğü, sessizleştiği- kolonyal bir 
coğrafyanın imledikleri yıkıntılarla malül bir coğrafyanın şimdiye musallat ol-
duğu simgesel bir geçmişi çağırmanın ifadesidir. Başka bir ifadeyle, Benjamin’in 
“tarihin meleği”nin baktığı yerde gördüğü felaket, “bizim bir olaylar zinciri gör-
düğümüz noktada, o tek bir felaket görür, yıkıntıları birbiri üstüne yığıp, onun 
ayakları dibine fırlatan bir felaket” (Benjamin, 2014: 42).
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Kürd Araştırmaları Dergisi – 
Kürt Sineması Yönetmenler 

Soruşturması 

Hazırlayan: Mihemed ŞARMAN

Aşağıda Kürt Sineması yönetmenlerinden on beş kişiyle yapılmış ortak bir 
röportaj/soruşturma bulunmaktadır. 

Kürt Sineması başlıklı bir dosyada kimi zaman yönetmen, kimi zaman ya-
pımcı hatta birçok yerde kendi filmlerinin dağıtımcısı olmak durumunda ka-
lan ve bu zorlu sektörde iç ve dış desteklerden çoğunlukla mahrum olan Kürt 
yönetmenlerin söyleyeceklerine yer verilmesinin hepimiz için önem arz eden 
bir mesele olduğu kanısındayız. Hâlihazırda Kürt sinemasının pazar sorunları, 
içerik ve biçim arayışları, politik sinema bakiyesi ve bunun dışına çıkma çaba-
larını aydınlattığı kadar günümüz sinemamızın geniş bir panoramasını sundu-
ğuna inandığımız röportaj için yaklaşık kırk Kürt yönetmenle iletişime geçtik. 
İşlerinin yoğunluğundan cevap veremeyenler, bizim ulaşamadıklarımız derken 
elimize on altı yönetmenden yanıtlar ulaştı. Bu yoğunlukta cevap verdikleri için 
kendilerine bir kez daha teşekkür etmek isteriz. Bazı yönetmenler yazılı sorula-
rımıza karşılık zoom ve whatsap üzerinden görüntü ve ses kaydıyla yanıt ver-
diler. Bu karşılıklar tarafımızdan konuşma diline sadık kalınarak deşifre edildi. 

Okuyucuların da göreceği üzere, soruşturma dosyamızdan ortaya Kürt si-
nemasının geniş çaplı bir çerçevesini çizecek, tarihi serüvenine ışık düşürecek 
bir bakiyenin çıktığını düşünüyoruz. Soruşturmayı sadece Kuzey Kürdistan’da-
ki yönetmenlerle sınırlı tutmamak için özel bir gayret sarf ettik. Başta diaspo-
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ra Kürtleri olmak üzere Güney ve Batı Kürdistan’dan da birçok yönetmen so-
ruşturmaya dahil oldu. Sekiz soruluk soruşturmaya verilen cevaplardan farklı 
düşünceler kadar ortak kanıların, düşüncelerin, çözümlerin ve isteklerin çıkmış 
olması sevindirici bir durumdur. Yanıtların toplamında dikkat cezbeden bir hu-
sus bulunmakta, o da dergimiz için film önerisi istediğimiz bir soruya verilen 
cevapların hemen hepsinde Yılmaz Güney isminin ve özellikle “Yol” filminin 
geçmiş olmasıdır. Kürt yönetmenlerin hemen hepsinin, sınır, savaş travma gibi 
toplumsal meselelerden kamerasını dünyanın dört tarafına dağılmış ve met-
ropollerde yaşayan Kürtlerin hikâyelerine yine evrensel bir saikle çevirme ça-
basında ve arzusunda olmaları soruşturmanın genel sonuçlarından biri olarak 
okunabilir. Soruşturmanın bir diğer sonucundan hareketle, Kürt sinemasını tüm 
imkansızlıklar içinde birbirinden mesafe, lehçe açısından uzak; ama yakın ze-
minlerde önemli bir bakiyeyi yaratıp bunun üzerine çok ciddi değişimlere ve 
yaratıcı filmlere gebe olduğunu söyleyebiliriz.

Son olarak bu röportajların yapılmasında, yönetmenlere ulaşma noktasın-
da ve onlarla birebir iletişim kurma konusunda geniş networku, samimi ilgisi, 
özenli takibiyle Sinan Yusufoğlu’na özel bir teşekkür etmek istiyoruz. Kendisi 
olmasaydı bu soruşturma böyle bir kapsama sahip olmayacaktı. Kurmanci ve 
Sorani metinlerde Serhed Serhedi, Türkçe metinlerde ise Apo Kıran dikkatleri, 
hassas editörlükleri ve önerileriyle ciddi katkılarda bulundular. Dergimiz adına 
kendilerine buradan teşekkür ediyor, sizleri soruşturma dosyamızla baş başa 
bırakıyoruz. 

Kurdî

1. Di demeke nêzik Duhokê mîhrîcana filmên kurdî hate li dar xistin,  gelo 
hûn beşdarî vê mihrcanê bûn? Eger tu beşdar bûbî, dikarî fikr û ramanên xwe 
yên derbarê vê mihrîcanê ji me ra bibêjî?  Gger hûn beşdarbûn dikarin fikir û 
ramanê xwe ji bo me bejin.

2. Mixabin sînemaya kurdî ji aliyê kom û dezgehan ve bê pişt e yanî ji aliyê 
aborî ve piştgirî lê nayê kirin. Li ser vê meselê di pêvajoya çêkirina filmekê de 
çi pirsgirêk derdikevine pêşiya derhênerên kurdan, di vî warî de pêşniyarên te 
hene, heke hebin çi ne bo dezgeh, partî yan jî rayedarên kurd. 

3. Ji ber ku erdnigariya Kurdistanê ji hev perçe kirine, derbek jî li nav ziman 
ketiye û em ji hevûdu fêm nakin ango em ji zaraveyên hevûdu serwaxt nabin ji 
ber vê yekê filmên Kurdan nagîhîjine xweyê xwe yanî temaşavanan. Ji bo fîlmên 
kurdan bigihêjin her çar aliyan,  xebatek yan jî  projeyeke we yî  hevpar  heye ?   

4. Li ser têgeha “Sînemaya Kurdî” hûn dikarin çi gotinan bikin? Anegorî we 
mirov dikare behsa sinemayeke kurdî bike ku hin taybetmendî, xusûsî taybet-
mendiyên sînemaya kurdî bin û her wisa aliyên wan yên hevpar çi ne?
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5. Pirraniya filmên kurdî li ser meseleyên civakî û polîtîk hatine çêkirin. Lê 
sînema jî wekî deqên dî yên hunerî karekî şexsî ye. Em li ser vê meselê pê da 
herin gelo meseleyên şexsî, ontolojîk, û odîpal têra xwe di filmên kurdî de cih 
digirin, anegorî cenabê te kêmasiya van mijaran problem e yan na? 

6. Di sinemaya kurdî de çima filmên biyografik an epîk kêm in digel ku di 
diroka kurdan de ji bo van filman gelek malzeme û mijar jî hene, ser meselê pirsa 
min ev e; gelo projeyeke te ye wisa heye?

7. Tu dikarî ji bo xwendevanên kovara me û ji bo temaşegêran, ji sînamaya 
kurdî navê pênc heb filmên pirr di’ecibînî, pêşniyar bikî?

8. Hûn a niha bi çi re mijûl in, li ser çi dixebitin?

Türkçe

1. Sinemaya nasıl başladınız? Sizi film yapmaya neler motive etti?

2. Kürt sinemasını destekleyecek kurum ve kuruluş sayısı yok denilecek ka-
dar azken, Kürt yönetmenlerin prodüksiyon aşamasında ne tür sıkıntıları var? 
Bu konunun çözümü, iyileştirilmesi için neler önerirsiniz?

3. Kürdistan’ın parçalı coğrafyası herhangi bir parçada yapılmış bir filmin 
diğer parçadaki seyircilere ulaşmasını oldukça zorlaştırıyor. Yine Kürtler ara-
sındaki lehçe farklılığı da filmlerin dolaşıma girmesi önünde önemli bir sorun-
dur. Kürt sinemasının festivaller dışında seyirciye ulaşması yönünde Kürt yö-
netmenlerin ve yapımcıların yapması gerekenleri konuşabilir miyiz?

4. Kürt sinemasının genel durumu üzerine ne söylemek istersiniz? Sizce belli 
başlı vasıflara ve dile sahip bir Kürt sinemasından söz edebilir miyiz?

5. Kürt filmlerin neredeyse tamamı toplumsal ve siyasal konular üzerinde 
yapılmaktadır. Sinema diğer tüm sanatlar gibi bireysel sorunları da ele alan, bu 
konuda üretim yapan bir sanat dalıdır. Bu minval üzere bireyin evrensel, onto-
lojik ve kişisel sorunlarının sinemamızda yeterince karşılık bulup bulmadığına 
dair neler söylemek istersiniz?

6. Dergimizin okuyucuları için Kürt sinemasında en beğendiniz beş filmi bi-
zimle paylaşabilir misiniz?

7. Kürt tarihi ve süregelen sosyal yaşamı, epik ve biyografik filimler yapıl-
masına çok elverişli örnekler ve konular barındırmaktadır. Sinemamızda bu iki 
türün eksikliği için neler söylemek istersiniz?

8. Şimdilerde neler yapıyorsunuz? Üzerinde çalıştığınız yeni projeniz var mı?
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Sorani

 بەم	دواییانە	فێستیڤاڵی	فیلمی	کوردی	لە	دهۆک	بەڕێوەچوو،	بەشداریتان	لەم	فیستیڤاڵەدا	.١

 کرد؟	ئەگەر	بەشداریتان	کرد،	دەتوانیت	بیر	و	بۆچوونەکانت	بۆ	ئێمە	دەربخەیت؟

 سینەمای	کوردی	ناتوانێت	بەبێ	هاوکاری	دارایی	لە	الیەن	ڕێکخراوەکانەوە	لەسەر	خۆی	.٢

 بوەستێت.	لەسەر	ئەم	بابەتە	کێشەی	دەرهێنەرانی	کورد	لە	پرۆسەی	دروستکردنی	فیلم	چیە؟	لەم

بوارەدا	پێشنیار	یان	لێدوانت	بۆ	دامودەزگا	و	الیەنە	کوردیەکان	یان	بەرپرسەکان	هەیە	؟

٣.	 ناگەنە جیاوازەکانەوە	 شێوەزارە	 و	 کوردستان	 جوگرافیای	 بەهۆی	 کوردییەکان	  فیلمە	

 بینەران.	ئایا	کاری	هاوبەشتان	هەیە،	یان	پرۆژەیەکتان	هەیە	بۆ	گەیشتنی	فیلمە	کوردییەکان	بە

    چوار	پارچەی	کوردستان	؟

 سەبارەت	بە	چەمکی	سینەمای	کوردی	تۆ	دەتوانیت	چی	بڵێیت؟	پێتوایە	دەتوانین	باس	لە	.٤

 سینەمایەکی	کوردی	بکەین	کە	چەند	تایبەتمەندیی	سەربەخۆ	و	هاوبەشی	هەیە؟

و	سیاسییەکان	.٥ لەسەر	مەسەلە	کۆمەالیەتی	 بابەتەکەیان	 بەپێی	 فیلمەکوردییەکان	  هەموو	

 دروست	کراون.	بەاڵم	سینەما	وەک	جۆرەکانی	تری	هونەر	کارێکی	شەخسی	و	هونەرییە.	لەسەر

ئەوەندەی کۆردیدا	 فیلمەکانی	 لە	 ئۆدیپیال	 و	 ئۆنتۆلۆجی	 و	 کێشەی	شەخسی	 ئایا	 مەسەلەیە	  ئەم	

  پێویست	ڕەنگی	داوەتەوە؟	پێتوایە	کەمبۆنی	/	کەموکوڕی	ژمارەی	ئەم	بابەتانە	کێشەیە	یان	نا؟

 چی	تر	دەتوانیت	دەربارەی	ئەمە	بڵێیت؟

 بۆچی	فیلمی	ژیاننامەیی	یان	داستانیی	لە	سینەمای	کوردیدا	کەمن,	هەرچەندە	لە	مێژووی	.٦

 کورد	دا	زۆر	نموونە	و	بابەتمان	هەیە	بۆ	ئەم	فیلمانە.	ئایا	پڕۆژەتان	لەم	بوارەدا	هەیە؟

خوێنەرانی	.٧ بۆ	 لێیەتی	 حەزت	 کە	 کوردی	 سینەمای	 فیلمەی	 	٥ ئەو	 ناوی	 دەتوانیت	  ئایا	

 گۆڤارەکەمان	و	بۆ	بینەرانی	سینەما	پێشنیار	بکەیت؟
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Felsefe ve sinema eğitimi alan Ahu Öz-
türk, ilk belgesel filmi Sandık’ı 2004 
yılında çekti. 2010 yılında 5 kısa film-
den oluşan Kars Öyküleri’ne Açık Yara 
adlı filmiyle katıldı. Film; Rotterdam, 
İstanbul, Kudüs, Saraybosna, Beyrut 
gibi pek çok yerde uluslararası festi-
valde gösterildi. İlk uzun metrajlı fil-
mi Toz Bezi’nin yapımını 2015 yılında 
gerçekleştirdi. Toz Bezi pek çok film 
festivalinden ödüllerle döndü. 

Ahu Öztürk

 Kürt sineması ontolojik olarak bir yokluğu, boşluğu ve 
yoksunluğu hatırlatmakla beraber nedenlerine dair ciddi 
bir politik fay hattını ve kırılmaları da işaret ediyor. 

1. Sinemaya üniversite yıllarında hayalini kurarak başladım. Siyasete su 
taşımak babında bir heyecandı benimki, o dönemde Kürt sanatçılarının çoğu 
için benzer bir motivasyondu daha çok… Benimki de öyleydi velhasıl. Sonra 
MKM’yle (Mezopotamya Kültür Merkezi) buluştum ve öyle devam etti.

2.  Kürt yönetmenler bulundukları ülkenin yapım koşullarında film çekmeye 
çalışıyorlar zorunlu olarak. Bu hem siyasi bir eliminasyonu getiriyor hem de be-
raberinde oto sansür de dahil olmak üzere sansür mekanizmalarını… Kürt yö-
netmenler, karakterlerinin içinde bulunduğu iktidar açmazından nasibini alıyor 
çoğunlukla. Yani ülkedeki varlıklarıyla filmlerinin yolculukları paralel maale-
sef. Siyasete dair ne söylenirse, aynısını sinemasına dahil eden bir varolma(ma) 
ve zorluk söz konusu. Bunun çözümü için sinemaya özel bir kurtuluş öngöre-
miyorum, aksine politik arenanın kendisiyle göbekten bağlı bir durum, belki de 
dünyadaki hiçbir etnik sinemanın ontolojisi, siyasetine bu kadar içkin değildir. 
Bunun dışında lokal fonlamalar vs. olabilir ama o da bir-iki filmi mümkün kılar, 
ki bu da yok denecek kadar az olur. 

3. Burada ayırıcı başka bir etken daha eklenebilir söylediklerinize ek olarak. 
Politik sinema genel olarak festival dışında ve dijital platformların bazıları dışında 
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seyirci ile buluşamıyor, aynı durum Kürt filmleri için de geçerlidir. Daha evrensel 
bir sorun bu kanımca. Kürt filmleri festivallerini çok önemsiyorum. Onun dışında 
da bazı kurumlarda özel gösterimler ile buluşulabilir. Zamana yayılan film günleri 
yaygınlaştırılabilir. Daha kurumsal bir netlikte filmlerimiz yaygınlaştırılabilir. 

4. Ben daha çok Türkiye’deki Kürt yönetmenler ve filmleri üzerinden bir-
şeyler söyleyebilirim. Türkiye’de Kürt olmak, Kürt olamamak aynı zamanda… 
Burada Kürtçeyi benim gibi anne babasının gizil dili olarak bir aşinalıkla ve son-
radan öğrenenler olduğu gibi çok iyi bilen yönetmenler de var. Gene de günde-
lik hayatımızda çokça Türkçe konuşuyorken, Kürt sineması da bu yarılmadan 
nasibini alıyor. Ulusal sinema hem bir dil isteyen hem de yapım koşulları bakı-
mından kendi sektörünün varlığını zorunlu kılan birşey iken olmayan bir sek-
törde kendi Kürtlük deneyimlerinin -ki bu deneyimler özellikle metropolde bir 
türlü ele geçirilemeyen, kaygan ve eriyen deneyimler- peşinde, bu deneyimleri 
yakalama çabasını ifade etmeye çalışan yönetmenlerin filmlerinden sözedebili-
riz daha çok. Bu deneyimler  ayrıca toplumsal travmaları dile getirmeye çalışan 
ve tam da bu yüzden dolaşıma girdiği zamandan itibaren yönetmenini de yeni-
den travmatize eden hikayelerle yüklü, sinamatografik dil açısından birbirinden 
ayrıksı ve daha çok yönetmen damgalı bu filmler toplamına Kürt sineması diye-
bilir miyiz sorusu bence tartışmalı. Kürt sineması ontolojik olarak bir yokluğu, 
boşluğu ve yoksunluğu hatırlatmakla beraber nedenlerine dair ciddi bir politik 
fay hattını ve kırılmalarını da işaret ediyor.  Bu yüzden tek tek Kürt filmleri çok 
şey söylüyorken, Kürt sinemasının yokluğu daha çok şey anlatıyor bence.

5. İnsan denen varlık bir karakter olarak filme alındığında, kabuk kabuk sı-
nıf, cinsiyet, etnik yapı ve tabii ki kendi ilişki dinamikleriyle örülebilir bir yapı. 
Kabuklar soyuldukça içinde bulunduğu ilişki döngülerinden ve karakter örgü-
sünden bağımsız bir karakter anlatmak mümkün görünmüyor bana, aksi oldu-
ğunda ete kemiğe bürünmemiş insanlar olarak seyirciye de geçmeyen hislerle 
anlatmış olursunuz ki bu, aslında anlatmamış olduğunuzu söylemektir açıkçası. 
Tüm bu kesişimsellikten bağımsız değil bizim filmlerimizdeki karakterler. Gene 
de kastettiğiniz şeyi anlıyorum; ama bireysel sorunların hepsi zaten politik ve 
tam da bu yüzden evrenseller.

6. Yol - Yılmaz Güney / Küçük Özgürlük - Yüksel Yavuz
Vodka Lemon - Huner Saleem / Sarhoş Atlar Zamanı - Bahman Ghobadi 
Press - Sedat Yılmaz
7. Kürt sinemacıların bahsettiğiniz türlerin örnekleri olabilecek çokça iyi 

senaryoları vardır; fakat çoğu hayata geçemiyor bahsettiğimiz yapım koşulla-
rı zorluğu sebebiyle. Çekebileceğimiz bütçelere uygun hikâyelere yöneliyoruz 
dersem abartmış olmam sanırım. 

8. Senaryosunu hâlâ yazdığım bir projem var. 
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Sami Mermer 

 Sinemamız karakter 
sinemasıyla iyi bir sine-
ma olabilir ancak. 

 (Sorularımız yönetmene yazılı olarak ulaştırıldı. Cevaplar ses kaydı olarak veril-
di ve tarafımızdan konuşma diline sadık kalınarak deşifre edildi.)

1. Bu soruya uzun bir cevap verebilirim, ama biraz kısa kesmeye çalışacağım. 
Doksan kuşağındanım. 1996’da İstanbul Üniversitesi’ne girdim, sinemayla bu 
dönemde tanıştım. İç Anadolu Kürtlerindenim, 17 yaşıma kadar köyde yaşa-
dım. Köyümüz çok göç veren bir köydü. Göçmenlik bende bir içsellik yarat-
mış olabilir. Bir müddet Ankara’da tiyatroyla uğraştım. Resme ve şiire ilgim 
vardı, bende sanat temayülü olduğunu düşünüyordum. MKM ile tanıştım, bu 
meyil şekillenmeye başladı, doksan kuşağı üzerine çok etkisi oldu MKM’nin. 
Duygusallık, nostalji gibi şeyler beni sinemaya itmiş olabilir. Ben daha çok aslın-
da diğer Kürt arkadaşlardan ziyade daha bireysel ve karakter odaklı sinemaya 
ilgiliydim. İlk filmimiz Ax filmiydi. Kazım Öz’le Dersim’e mekân bakmaya git-
miştik. Bu benim için ilk somut çalışmalardı. Sanırım benim, sanata ve özelinde 
sinemaya yönelmemi sağlayan birçok faktör vardı. Şimdi Kanada vatandaşıyım, 
çalışmalarımı orada sürdürüyorum.

2. Devletsiz bir halktan bahsediyoruz, bu sorunun cevabı bu yüzden oldukça 
güç, çünkü biz bölünmüş bir halkız, dört parçaya değil; dünyanın tümüne dağıl-
mışız. Kanada’da Quebec diye bir eyalet var, orada bile beş on bin Kürt bulunur. 
Yani demek istediğim TC’nin bize herhangi bir faydası yok, finansal anlamda 
olacağı da yoktur. Ben bunu normal da buluyorum. Varılan noktaya baktığımız-
da herhangi bir ilerlemenin olmadığını gördüğüm için meselenin kendi çözü-
mü ancak bizimle mümkün olabilir. Bizim elimizde aslında bir imkân var. Keşke 
festivaller dışında fonlar olsa, misal Irak Kürdistan’ında. Bizim devrim hayali-
miz hüsranla sonuçlandı. Bu kuşağın çocuklarında o günleri işlemek gibi bir dü-
şünce vardır. Ben bunu biraz da yanlış buluyorum. Çünkü dünyada, sinemaya 
baktığımızda artık klasik manada sinema kavramı ölmek üzeredir. Çünkü eski 
kriterler kalmadı, eski yönetmen kavramı, film kavramı… bunların çoğu kaybol-
du, biz hâlâ kuramadığımız bir devletin acılarını işliyoruz. Bence sinema şahsi 
bir sanattır, toplumsal bir sanat değildir. En azından ben öyle görüyorum; ama 
Kürt sinemasında bu durum hâlâ toplumsallığa yönelik ve halen savaşın etkile-
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rini çekiyoruz. Ben burada bir problem olduğunu düşünüyorum. Sinema daha 
çok içsel bir durum ve dünya sineması çok değişti. En son bir kısa film yaptım 
“Oda” adında, bir de “Xalko” diye Fas’ta çektiğim yaşlılarla ilgili bir film daha 
var. Sonra Amerika’da bir film yaptım. Şimdi kendi köyüme gittiğimde herkesin 
elinde telefon var, montaj yapabiliyorlar ve hepsi beni tanıyor; ama hiçbiri benim 
filmlerimi izlemiş değil. Sosyal medyada takip etmek konusunda çok hevesliler; 
ama sanat eserleri izlememişler. Bu önemli bir mesele. Böyle bir zamanda yaşı-

Sami Mermer, Konya’nın Cihanbeyli ilçesinin Gölyazı kasabasına bağlı Sağlık 
köyünde doğdu, Kürttür. 1993-1994 yılları arasında Selçuk Üniversitesinde, 1994-
1995’te Ankara Üniversitesi’nde Matematik ve 1996-2000 yılları arasında ise İstan-
bul Üniversitesi’nde Çevre Mühendisliği okudu. 1998’den 2000’e kadar Mezopotam-
ya Kültür Merkezi’nde sinema çalışmaları yaptı, ardından 2000’den 2002’ye kadar 
Quebec Üniversitesi’nde Fransızca ve Sinema Çalışmaları okudu. Çeşitli belgesel 
ve kurmaca filmlerde yönetmen ve görüntü yönetmeni olarak çalıştı. 1999 yılında 
çekilen Ax’ın (Toprak) ortak çalışanlarındandır. 2003-2004’te New York ve New 
Jersey’de yaşadı, ardından 2004-2006 Michigan, Grand Rapids’de yaşadı. Aaron B. 
Smith ile Sortie adlı kısa kurgu filmi yönetti. Lanzo’nun Kutusu, 102 dakika, nere-
deyse tamamen Grand Rapids, Michigan’da yönettiği, düzenlediği ve çektiği evsizler 
hakkındaki ilk uzun metrajlı belgeseliydi. 2006’da arkadaşı Benjamin Hoekstra ile 
hem Los Angeles hem de Michigan’da çekilen The Extra adlı kısa metrajlı bir film 
yaptı. Aralık 2006’dan Temmuz 2007’ye kadar Fas’ta yaşadı ve Kazablanka’da Hind 
Benchekroun ile Turtle Productions adlı bir prodüksiyon şirketi kurdu. Mermer ve 
Benchekroun, Traces of Time diye kısa bir belgesel, Taxi Casablanca diye uzun bir 
belgesel yaptılar. Mermer, Temmuz 
2007’den beri Montreal’de yaşıyor. 
2009’da Kaplumbağalar Yaşlılık-
tan Ölmez diye bir uzun metraj bel-
gesel çekti ve 2015’te Benchekroun 
ile birlikte, Avrupa’ya göçe açılan 
bir kapı olan İstanbul’da dünyanın 
dört bir yanından gelen mültecile-
rin yaşamını konu alan uzun met-
rajlı belgesel filmi Callshop İstan-
bul’u yayınladı. 2019’de Mermer ve 
Benchekroun, Xalko adlı son uzun 
metraj belgesel filmlerini yayınla-
dılar. 

Mermer son olarak 2020 de yeni bir 
kısa film çekti: The Room (Oda).
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yoruz, bu yüzden yapılacak sinema bunları görmek zorunda. Dünya sinemasının 
çok gerisindeyiz, bunu bilelim. Bu sinemayı nasıl kuracağız diye soruyor ve hep 
buna kafa yoruyorum. Ben geleceği göçmen sinemasında görüyorum. Eğer biraz 
eğitimliyse, yani oradaki Kürtler kendini dünya sinemasına bir şekilde vermişse, 
karakter sinemasını öğrenmişse bunun güçlü bir sinema yaratacağına inanıyo-
rum. Batının sinemasal ve teknik gelişimi mutlak surette takip edilmeli, bu bize 
çok şey katacaktır. Tüm bunlardan sonra kendi finansal kaynaklarımızı kendi-
miz yaratmalıyız, iş insanlarının bu konuda ciddi katkı sunması lazım. Ameri-
ka bu konuda iyi bir örnektir. Zenginlerimiz kültürel çalışmalara katkı sunmak 
yerine daha çok daire sahibi olmayı önemsiyor maalesef. Para var ama böyle bir 
sektörün içine sokmak zor görünüyor. Ben aslında Kanada’yı terk edip ülkeme 
dönmek istiyorum, çünkü sanatsal sermayem burada; lakin finansal nedenlerden 
dolayı oradan ayrılamıyorum. Ben oralara para kazanmak için gitmedim, sırf si-
nema yapmak için gittim. Üzerimde bir yorgunluk var. 

3. Şimdi tabii bu ciddi bir sorun. Yine Kürdistan’ın en iyi festivalinden bah-
sedelim, Duhok festivalinden. Oraya gittim. Ben orada çok zorluk çektim, çünkü 
anlaşmak çok güçtü, lehçe farkından dolayı. Bu durum beni çok gerdi, içime 
kapandım, Türkçe de konuşmak istemiyordum. Bu çok önemli bir sorun, buna 
bir çözüm bulunmalı mutlaka. Ortak bir dil bulmalıyız. Biraz bizim tembelli-
ğimiz de var, yoksa bir şekilde öğrenirdik, belki de artık her şeyi İngilizce hal-
letme kolaylığına sığınıyorum. Ortak platform oluşturulmalı, misal ben Kürd 
Araştırmaları diye bir yapının olduğunu bilmiyordum, mailini alınca haberdar 
oldum, yayınladığınız yazıları okudum, bayağı iyi, çok sevindim. Çok yönlü bir 
problem bu. Ben şöyle bir şey görüyorum halkımızda: Doksanların psikolojisi-
nin hâlâ halkımız üzerinde ciddi etkilerinin olduğunu görüyorum. Bazı yabancı 
arkadaşlarıma sordum, neden bizim filmlerimize gelmiyorsunuz diye, onlar da 
Kürt sinemasında hep savaş, bomba var, hatta Kürtler de böyle bakıyor, biraz 
bu da etkili demişlerdi. Festivaller dışında ne yapabiliriz, ki festivaller de henüz 
az sayıda. Mubi, Netfilix var bildiğiniz gibi, bu platformlar önemli, belki benzer 
platformlar kurulabilir. Mubi gibi bir Kürt filmleri platformu açabiliriz. Tüm 
filmlerimizi buraya toplayabiliriz. Başka ülkelerin parasıyla yaptığımız filim-
ler o ülkenin hanesine yazılıyor ve bu onlara katma değer sağlıyor. Cesaretli iş 
adamları gerekiyor, Kürt sinemasının ticarileşmesi gerekiyor elbette ve karakter 
sineması yapılmalı. Şehir efsaneleri çekmemiz gerekmiyor mu sizce?  Her Kür-
dün bir köyü var ve her Kürt şimdi bir şehirde yaşıyor, şehirde de bir hikâyesi 
var misal, biraz bunlara bakmak lazım. Şahsın ve bireyin yaşadığı özel mesele-
lere odaklanmak gerek.

4. Bu soruya ufaktan cevap verdim sayılır, biraz karışık cevaplar veriyorum. 
Ben biraz pesimist bir adamım herhalde, bir Kürt Sinemasının şimdilik olduğu-
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nu düşünmüyorum, o karakter sinemasıyla yapılmalı. Savaşın kalıntılarından 
yapılan bir sinemamız var, bunun değişmesi ve daha insan odaklı olması gerek-
tiğini düşünüyorum. Hep savaş hep zülüm görmek istemez seyirci, misal ko-
medimiz ve mizahımız çok iyi, ama bu işlenmiyor. Biz mizahımızı işlemiyoruz 
sonra başkaları alıp yan karakterle berbat bir şekilde işliyor. Kendi adıma bunu 
çok geç fark ettim. Meğer Kürtler hep gülüyormuş, bunu çok geç fark ettim. Bu 
durumun büyük bir ticari başarısı olur.

5. Bu soruya bir şekilde yanıt vermişim yukarıda sanki. Zaten sorunuza ka-
tılıyorum, yaptığınız tespite yani. İnsanlar şimdi sokakta yürüyor ve her birinin 
kafasında bir dünya var, ben bunları merak ediyorum, bunlar benim için sine-
madır. Bireyin eksikliği sinemamızda büyük bir eksiklik. Yapmadığımız şey bu-
dur aslında, derdimiz de bu olmalı bence. Misal Ghobadi toplumsal filmlerinde 
o küçük insanın hikâyelerine odaklanmıştı. 

6. Film ismi istemişsiniz, bu biraz zor. Nedense Ghobadi’den başka bir örnek 
vermem zor görünüyor, belki bir iki kısa film adı verebilirim. Esasında Kürt 
filmi, Kürt Sineması nedir, bunu da tam anlamış değilim; yani kendi açımdan 
daha izaha kavuşturamadım. Bu arada Yılmaz Güney iyi bir örnektir, tartışıl-
maz iyi bir yönetmendir. Çıtayı da çok yükseğe koymuş biri.

7. Bilgi amaçlı belgesel türünde bazı filimler çekilebilir. Bunu daha çok Ame-
rikalılar yaptılar; ama bence hiçbir fayda sağlamadı, sadece ticari başarı sağladı-
lar. Bence bu tür filmlerin sinemaya bir katkısı olmaz. Bu işi kitaplara bırakmak 
daha iyi olabilir. Ben böyle bir sinemanın yani biyografik filmlerin olması gerek-
tiğini düşünüyorum. 

8. Şu an Türkiye’deyim, ne kadar kalırım bilmiyorum. Yazım aşamasında ol-
duğum kendi köyümde geçen beş kısa filimle uğraşıyorum. Kendi köy halkımı 
filmlerimde oynatmayı düşünüyorum. On iki yaşlarında bir çocuğun gündelik 
hayatına odaklanan bir çalışma. Bunun yanı sıra Kanada ve Amerika arasında 
kalan bir Kürt göçmen hikâyesini çekmeyi düşünüyorum. Aslında benim kişisel 
hikâyem. Bu hikâyenin yazım aşamasındayım.
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Ali Kemal Çınar

 Ji ber ku hebûna Kurda, wekî gelekî, çawa giredayî sî-
yasetê ye sinemaya wî jî geridayê sîyasetê bûye û wisa 
hatiye damezrandin. Refleksekî raste jî. 

1. Na, ez îsal beşdarê festîvala Duhok ê nebûm. Lê dema borî de ez sê sal ser 
hevda beşdar bibûm. Tenê ez dikarim tiştek bêjim hîn ji Kurda re heye. Ne tenê 
alî Başûr aliyê Bakur de jî hîn mesela huner, sinema ne hatiye fêmkirin, mixabin. 

2. Kurd her gav di tunebûnê da ye. Bi vî rastîbûnê de fîlma yan jî hunerê xwe 
çêdikin. Ger hîn ne gihiştibe vî fikrê karê wî gelek dijwar e. Gerek zû bi zû bigîje 
vî astê yan jî mala wî şewitî. Destpêkê da û heya aniha jî ji xeynî havalên hogirên 
min kes li cem min tune bû. Başe ku ew hebûn û hîn jî hene. Vî rastiyê jî em bi-
zanibin sinema tenê wisa nayê çêkirin budçekî mezin dixwaze. Em di vî derfetê 
de tevgeriyen li gorî wî me hunere xwe çêkir, kêm zede. Ji bo ku em qala pergala 
sînemayê bikin bi hewldanê kesatî nayê avakirin. Ji bona pergalêkî çêbibe gerek 
bi pişgiriya gel û bi sermayakî hurt re were avakirin . Yan jî asta me ewê her gav 
bi serkeftinên takakesî de bimîne. 

3. Dema ziman tê hilbijartin jixwe tu temeşevanê xwe jî di hilbijirî. Ji bo ku 
bigîje her kesî destpêkê da gerek ziman bê guhertin. Di zimanê xwe de israr ki-
rin giringe bo min. Ji ber wî di vî çerçovê da ez dixwazim bigîjim temeşevanan 
û vî rastiyê gerek em fêm bikin li gorî wî tevbigerin. Gerek tiştekî hevparî jî li 
gorî wî çêbibe ew jî mixabin temeşevana zede nake, kêm dike. Her tiştî din ava 
popularîtê de bi fikrandin ew jî qet li gorî min nîne.    

4. Demekî dirêje em di vî niqaşê dikin û baş e ku dem hîn tiştan dîyarkiriye. 
Encamê da em dikarin bibên fîlmê Kurdî û sînemakî Kurdan heye. Heya demekî 
dîsa em dikarin bibêjin hevparêkî jî heye an jî zimaneki pê girtiye. Lê ev ziman 
gelo hat xirab kirin an jî pejirandin. Em dikarin edî li ser vîya bi axivin. Lêgerî-
nekî wî heye ew jî aniha nayê dîyarkirin. Ez dibêm herî baş eve ku hêjî sînemaya 
Kurdî xwe neditiye. Ew jî hêvîkî mezin dide me. 

5. Ji ber ku hebûna Kurda, wekî gelekî, çawa giredayî sîyasetê ye sinemaya 
wî jî geridayê sîyasetê bûye û wisa hatiye damezrandin. Refleksekî raste jî. Him 
Kurd dixwaze xwe bide qebûl kirin him jî hunerê xwe dixwaze bide qebûl kirin. 
Fikir li ser siyasetê ava bûye, alîkî de jî gelek normal e. Bi sala rewşa vî endîga-
riye de tevgeriyaye ji ber wî hunerê wî jî wek jiyana wî tevgeriyaye. Destpêkê 
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Diyarbakır’da doğdu. Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü’nü bitirdi. 2004 yı-
lında ilk kısa ilmini çekti. Toplamda on kısa ilmin senaristliğini ve yönetmenliğini 
yaptı. 2013 yılında kısa film deneyimlerinin etkisinde olan ilk uzun filmi Kurtefîlm/
Kısa Film’i çekti. 2015 yılında çektiği Veşartî/Gizli ilmi 15. !f İstanbul Film Festiva-
li’nde En İyi Film ve SİYAD En İyi Film Ödülü’nü ve 28. Hamburg Kuir Film Festiva-
li’nde Jüri Ödülü’nü aldı. 2017 yılında üçüncü uzun ilmi olan Gênco ile 28. Ankara 
Uluslararası Film Festivali’nde ise 
En İyi Film Ödülü’nü aldı. 2018 yı-
lında Normal adlı projeyle İstanbul 
Film Festivali Kapsamında gerçek-
leşen Köprüde Buluşmalar ödülüyle 
ve Almanya-Türkiye Ortak Yapım 
Geliştirme Fonu İstanbul Film Festi-
vali- Köprüde Buluşmalar, Medien-
board Berlin-Brandenburg ve Ham-
burg Schleswig-Holstein Film Fonu 
tarafından desteklendi. Yine 2018 yı-
lında Di Navberê De/Arada ile 2018 
Ulusal Yarışma’da Jüri Özel Ödülü 
ve Duhok Uluslararası Film Festi-
vali’nde ise FIPRESCI ödülünü aldı. 
2020 yılında pandeminin ilk haftala-
rında Dilop/Damla adlı Youtube’da 
yayınlanan bir seriye başladı ve hâlâ 
Diyarbakır’da film çalışmalarına de-
vam etmektedir.

de qada huner û siyaset dibe ku ji hevdû neveqetibin lê demekî şûnde sîyaset di 
hunerê de çiqas veşartî be ewqas ew ê hunerekî xurt derkeve. Ew jî giredayê ta-
kekesiyê ye. Piskirekê her aliyê jîyanê, hebûna mirov, tevgera civak hwd?. gerek 
bibe mijara sînemayê. Kêm zede mînakê wisa derdikevin, dibe ku van mînaka 
zêde bin ku zimanekî nû derbikeve.  

6. Sinemaya Kurd hîn takekes nebûye jiber wî ye ez dibêm. Heya vî astê der-
bas nebe bawer nakim jî huner vegere li ser xwe û qala kesekî bike. Wekî biyog-
rafî ez qet nefikirîm lê tiştek wisa derkeve pêşiya min dibe ez ê qet tengasî nejîm.

7. Kilamek Ji Bo Beko, Vodka Lemon, Dema Hespê Serxweş, Dûr, 

8. Min fîlmekî nû qedand, ez benda wî me ku derkeve festîvalekî û bigîje 
temaşevanan.
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Mehmet Salih Demir

 Senarist istediği kadar kaçsın; içinde bulunduğu top-
lumdan, toplumun sıkıntılarından, zaman ve mekândan 
kaçamaz. Senaryonun kılcal damarlarına siner. 

1. Buna tam olarak net bir cevap verebileceğimi sanmıyorum. Kendiliğinden 
oldu desem yanlış olmaz sanırım. Anlatmak istediklerimi en iyi nasıl anlatırım 
sorusunu kendime sordum elbette. Buna bazen resim, bazen edebiyat, bazen de 
müzik cevabını versem de sinema hepsini kapsıyor. Disiplinler arası yolculuk 
sonucunda son durak sinema oldu diyebilirim. Beni film yapmaya götüren his, 
kaybolmama kaygısıydı. Roy Anderson’ın dediği gibi, insanlar yeryüzüne geli-
yorlar, otuz yıl bir işte çalışıp sonrasında kayboluyorlar. Bu çok acı ama gerçek. 
Günümüz toplumunda bu döngüyü kırmak ancak sanat sayesinde olur diye dü-
şünüyorum.

2. Bu uzunca konuşulması gereken bir konu. Çekim öncesi, çekim aşaması ve 
çekim sonrası olarak üç başlık altında ele alırsak, her bir aşama için saatlerce ko-
nuşulabilir. Örneğin filmin fikir olmaktan çıkıp senaryoya dönmesi konusu her 
ne kadar senaristte bitse de normal şartlarda bunun bile desteklenmesi evrensel 
bir durum. 

Evet, soruda da değinildiği gibi destek yok denecek kadar az.  Şimdiye kadar 
hep kendi yağımızda kavrulduk. Çoğu filmimizi imece usulüyle bitirdik. As-
lında bunu sevdiğimi itiraf etmeliyim. Saf duygularla ürettiğin ürün saf oluyor. 
Şimdiye kadar yarattığımız bütün filmlerde bu amatör ruhu görmek mümkün. 
İlerde şartlar olgunlaşır, daha büyük prodüksiyon imkanları elde eder ve film 
çekersek umarım bu duyguyu kaybetmeyiz. Çektiğimiz sıkıntıların çözümü 
veya desteklerin artması için bir önerim yok. Açıkçası buna kafa yormamayı 
tercih ediyorum. Daha çok üreteceğim şeye odaklanmayı tercih ederim. Kaldı 
ki yazarken zaten çekim aşamasını ve elimizdeki imkânları düşünerek yazma-
ya çalışıyorum. Bu bir nevi oto-sansür olarak algılanabilir; ama bir İran halısını 
değerli yapan şeyin üretenin duygu dünyası kadar koşulların ve yasakların sert-
liğidir diye düşünüyorum.

3. Üretilen ürün iyiyse eninde sonunda gün yüzüne çıkar diye düşünüyo-
rum. Günümüzde seyirciye ulaşmak çok zor değil (internet, film platformları…) 
ancak üretimin devamı filmden aldığın dönüte de bağlıdır. Kendi imkanlarımız-
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini burada gördü. 2004 yılında 
Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesini bitir-
di. 2003-2008 yılları arasında klasik müzik 
ve plastik sanatlar (resim ve heykel) eğitimi 
aldı. 2008-20012 yılları arasında Diyarbakır 
Sinema Kulübü’nde film okuma ve film ana-
lizleri yaptı. 2012-2014 yılları arasında Ce-
gerxwin Sinema Akademisinde sinema eğiti-
mi aldı. 2013 yılında “Sineklerin Anı” adlı ilk 
kısa filmini çekti. Bu kısa filmle çeşitli fes-
tivallere katıldı. İlk uzun metrajlı filmi Ca-
no‘yu 2017 yılında yaptı. Cano, 2017 İstanbul 
Film Festivali’nde Köprüde Buluşmalar bölü-
münde Başka Sinema ve Paz Film Ajans Pa-
zarlama ödüllerini aldı. Cano, 2018 London 
Kürt Film Festivalinde Avrupa prömiyerini 
yaptı. Cano 2018 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir’de Başka Sinema salonlarında 
gösterildi. İkinci Uzun metraj Filmi Hazine 2020 İstanbul Film Festivali Köprüde 
Buluşmalar Proje Geliştirme Bölümünde SE-YAP Ödülü aldı. Demir, halen Diyar-
bakır’da bazı arkadaşlarıyla işbirliği içinde filmler yapmaya devam etmektedir (Ali 
Kemal Çınar, Ramazan Aygürt, Mazlum Demir, Lütfü İrdem ve diğerleri).

la yine film çekeriz, buna dair bir kaygım yok ama bu işin bir sektöre dönüşmesi 
gerekir. Sektör büyürse üretim artar, üretim artarsa nitelik de zamanla artar. Şu 
an Kürt Sinemasında üretim endemik bir durumda. Dil konusuna gelince, üre-
tim ve paylaşım artarsa zamanla bunun da gelişeceğini düşünüyorum.

4. Bir filmin Kürtçe olması ya da filmde Kürtçe konuşanların olması o dilin 
sinemasını yaratır mı, emin değilim. Böyle olunca Yılmaz Güney’in Yol, Sürü 
gibi filmlerini nereye konumlandıracağız? Kürt sinemasından bahsedebilmek 
için uzun bir zamana yayılmış ve kodlarına kavuşmuş bir sinemasının olması 
gerekir. Şu an yer yer ortak kodlar olsa da topyekûn bir Kürt Sinemasından 
bahsetmek zor.

5. Şahsen amaçladığım şey insanı evrende ontolojik bir varlık olarak ele al-
maktır. Bunu Cano filminde elimden geldiğince işlemeye çalıştım. Ancak şunu 
itiraf etmeliyim: Senarist istediği kadar kaçsın; içinde bulunduğu toplumdan, 
toplumun sıkıntılarından, zaman ve mekândan kaçamaz. Senaryonun kılcal da-
marlarına siner. Hatta bazen o kadar belirginleşir ki asıl konu, dokunun yanında 
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kaybolup gider.  Bundan dolayı bunun farkında olarak üretmeye çalışıyorum. 
Ayrıca kaçmak gerekiyor mu?  Emin değilim. Evet çoğunlukla toplumsal ve si-
yasal sorunlar odaklı bir üretim var halihazırda. Bundan şikayetçi değilim. Şi-
kayetçi olmak yerine bu tarz üretime neden olan sorunların giderilmesi üzerine 
kafa yormak daha doğru olur. Hayatta biriken enerjinin sanata yansımasını gö-
rüyoruz.

6. Yol - Yılmaz Güney

Sarhoş Atlar Zamanı - Bahman Gobadi

Votka Limon - Hüner Selim

Veşartî - Ali Kemal Çınar

7. Epeydir üzerinde düşündüğüm bir konu. Evet onlarca örnek var. Sinemacı 
arkadaşlarla bu konuyu konuştuğumuzda büyük bir eksiklik hissediyoruz. Son-
ra geçmişe dönüp “İyi ki dengbêjler var” diyoruz. Onlar bu olayları kaydetme-
seydi şu an hiçbirinden haberdar olamazdık. Günümüzde dünya sinemasının da 
buna eğildiğini görüyoruz. Bence bu konuda çok şanslıyız. Belki bir gün Mîradê 
Kinê’nin Şerifê Temo adlı eserinin uyarlamasını sinemada görürüz. Kim bilir?

8. Şu an senaryosunu yazdığım Hazine adlı ikinci filmim üzerine çalışıyo-
rum.  Geçen yıl, 2021 İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar Proje geliş-
tirme bölümünde SE-YAP ödülü aldı. Çekime hazırlamaya çalışıyoruz. Şartlar 
olgunlaşırsa temmuz ayında çekmeyi planlıyoruz. Ayrıca yazmakta olduğum 
bir dizi film senaryosu var elimde.
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Bingöl Elmas

 Sürekli ölüm kalım derdinin olduğu bir coğrafyada si-
nema ve sanat ister istemez daha politik olup büyük tab-
loyu tarif eden yerden hareket ediyor. 

(Söyleşimiz zoom üzerinden yapıldı tarafımızca transkripte edildi)

1. Marmara Üniversitesi İletişim bölümü mezunuyum; ama sinemayla iliş-
kim daha çok alaylı bir ilişki. Üniversitelerdeki sinema eğitimlerinin pek iyi ol-
duğunu düşünmüyorum, hele belgesel yapım meselesinin daha zayıf olduğu 
kanısındayım. Önceleri ilgim ve işim daha çok gazeteciliğe yönelikti. Sonra Bel-
gesel sinemacılarla çalıştım. Belgesel sinemanın tam da istediğim, murat ettiğim 
şey olduğunu fark ettim. Dediğim gibi kendimi daha çok alaylı olarak görüyo-
rum.

2. Aslında Kürdistan’da sinemayla ilgili çok güzel gayretlerin olduğunu bi-
liyorum. Bu gayretler ve kurumlar hep devlet tarafından akamete uğruyor. Bu 
baskılar bir sinema bakiyesinin oluşmasına hep engel teşkil ediyor. Festivallere 
fazla odaklanıyoruz kanımca, bu enerjiyi uluslararası standartlarda bir kurum 
açmak için harcasak çok daha etkili olacaktır. Ve bu kurumun mutlaka özerk 
olması gerekir. Yurt dışında küçük vakıfların bile sinema destek fonları var, bi-
zim de buna benzer çalışmalar yapmamız lazım. Böylece özgün hikâyelerimizi 
çekme ve yaşatma şansımız olur. Kürt sineması ister istemez politiktir. Politik 
bir hikâye olmasa dahi, seçtiği dilden dahi politik olarak algılanıyor. Bu yüzden 
bize ait fonların ve destek mekanizmalarının olması gerekir.

3. Yani açıkçası şu anda sorunuzla düşünmeye başladığım bir şey. Bu alanla 
daha iyi ilgilenip kafa yoran insanlar vardır. Kendi kurgucumuzla Kürtçe an-
laşamadık mesela, bu biraz da belki benim Kürtçemden kaynaklanıyordu. Bu 
durum çok acı ve kötü bir şey. Baskın hegemonik diller diğer dilleri baskılıyor. 
Ama dilimizi bilmiyoruz, dilimizi kurslarda öğrenmeye çalışıyoruz. Bu gerçek-
ten çok kötü bir şey. Yani sorunuzda söylediğiniz gibi bu konuda ciddi sıkıntılar 
var.

4. Bu konuda kararı ya da çerçeveyi çizecek kişiler biz değiliz. Bence aka-
deminin cevaplayacağı bir şey. “Bir Kürt sineması var mı?” sorusu önemli. Bu 
alanda ciddi bir üretim var her seferinde, bu yoklukta bu denli can derdinde 
olan bir yerde böylesine harika şeylerin üretiliyor olması şaşırtıcı ve çok değerli-
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Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Rad-
yo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunudur. 
Ulusal yayın yapan çeşitli televizyon kuru-
luşlarında çalıştı. Belgesel sinema alanında, 
mesleki örgütlenme yapan BSB Sinema Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği’nde 8 yıl çalıştı. Atöl-
yeler, çalıştaylar, konferanslar ve tüm Türkiye 
coğrafyasına yayılmış belgesel gösterimlerinin 
organizasyonlarında görev aldı. Uluslarara-
sı 1001 Belgesel Film Festivali’nin düzenleme 
komitesinde yer aldı. Çeşitli kuruluşların dü-
zenlediği belgesel sinema atölyelerinde eğit-
menlik yaptı. Asmin Film isimli yapım evinde, 
belgesel sinema alanında yönetmen, yapımcı, 
metin yazarı olarak üretimler gerçekleştiriyor. 
İlk filmi “Ağustos Karıncası” ile Antalya Altın 
Portakal Film Festivali En İyi Belgesel Ödülü 
aldı. Çalışmalarından dolayı 9. Uçan Süpürge 
Kadın Filmleri Festivalinde Bilge Olgaç Başarı Ödülü verildi.

FİLMOGRAFYA
- 2014 Komşu Komşu! Huu (Belgesel, Yönetmen, Metin Yazarı)
- 2013 Bir Avuç Toprak (Belgesel, Yapımcı, Yönetmen)
- 2012 Evcilik (Belgesel, Yapımcı, Yönetmen)
- 2010 Pippa’ya Mektubum (Belgesel, Yönetmen, Metin Yazarı) Romanya Uluslara-
rası Film Festivali / Ro – IFF En İyi Belgesel Ödülü 
- 2010 Boston Kültür ve Sanat Festivali En Iyi Belgesel Ödülü - 2010 - Boston -!F 
- 2008 TransAsya (Belgesel, Yönetmen, Yapımcı)
- 2005 Ağustos Karıncası (Belgesel, Yönetmen, Yapımcı)
- 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Belgesel Ödülü. 

dir. Üslup, biçim, konu ve imge seçimi bakımından bir ortaklık var ama dediğim 
gibi işin uzmanının cevaplayacağı bir şey.

5. Çünkü yükümüz çok, bagajımız dolu, can derdimiz var. Sürekli ölüm ka-
lım derdinin olduğu bir coğrafyada sinema ve sanat ister istemez daha politik 
olup büyük tabloyu tarif eden yerden hareket ediyor. Yine de uçurumdan dü-
şerken bile bireysel bir şeyle uğraşıyoruz, yani bir şekilde hayat devam ediyor, 
hayata içrek komikliği, trajik komikliği kaçırmamak lazım. Bu yüzden dünyanın 
bütün yükünü sanata aktaramayız, bu şahsi meseleleri kaçırmamak lazım yok-



K ü r d  A r a ş t ı r m a l a r ı

2 5 4   S a y ı  7   K ı ş - B a h a r  2 0 2 2

sa Küçük Emrah’a, Bergen’e döneriz. Ben asık suratlı belgeseller yapmak iste-
miyorum. Hayatın atan nabzını bu büyük hikâyeler içinde mutlaka görmeli ve 
aktarmalıyız. Misal kadınlarla ilgili filimler yapılıyor, politik ve gerçeklik adına 
o kadar talihsiz şeyler yapılıyor ki; keşke yapılmasaydı diyesi geliyor insanın. 
Küçük öykülerin ihmal edilmemesi gerekir.

6. Önümüze düşen acil hikâyelerden geçebilsek belki bu türlere odaklana-
biliriz. Bu konuda eksiklik var mı bilmiyorum ya da bu durum nasıl okunur 
onu da tam kestiremiyorum. İşin esası tarihimizi de pek bilmiyoruz. Ama epik 
biyografi denilince tarihi kahramanlardan çok misal bir Ayşe Şan’ı anlıyorum 
ben. Bu tür hikâyeler olsa belki daha makul şeyler çıkar. Daha sade, daha kişisel 
hikayeler… Yani büyük kahramanlıklardan çok bu tür karakterler işlenebilir. 
Aslında biyografi hikâyeleri riskli konular ya karakterine âşık olma yönünde ya 
da propagandatif yapımlar oluyor genellikle bunlar. 

7. Film önermekte çok zorluk çekeceğim, çünkü bu bana çok güç geliyor. Ne 
desem yanlış ya da eksik söylemiş olacağım, bu yüzden film önerisini es geçelim 
lütfen.

8. Garip bir şekilde çok yoğun çalışıyorum; ama filmografim hep 2014’te takı-
lı kalmış. Belalı bir projem var, altı yıldır uğraşıyorum ve bir türlü bitmedi. Ro-
boski’de yaşayan Karadenizli eski bir askerin hikâyesi. Askerin militarizm kar-
şıtı bir aktiviste dönüşmesi üzerine. Yeni Han, Aksaray’ın dönüşmesi üzerine 
bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani bir han hikâyesi üzerinden çeşitli halktan 
mültecilerin hayatına odaklanmak istediğim bir proje. Bunların hepsi belgesel 
elbette. 
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Hüseyin Tabak

 Kürt yönetmenlerinin filmlerinin çoğunda siyasi konu-
ların işlenmesi çok normaldir. Ama bana kalırsa, artık yeni 
nesillerin bu konuları aşması lazım. 

1. Çocukken, hep kendime hikâyeler anlatmayı zaten severdim. Okul yo-
lunda, yatmadan önce vs. Ve öteki günlerde de hikâyeleri devamını anlatırdım, 
bitene kadar. O zamanlar, babamın bir kamerası vardı. Yaz tatillerinde Alman-
ya’dan Türkiye’ye giderken, oradaki ailemizi ve çevreyi çekerdi. O kamerayı on 
üç yaşımdayken ondan bir defalığına aldım; ama bir daha da vermedim ve bü-
tün gençliğimi kameraya çektim. Ardından yirmili yaşlarımda, çokça çektiğim 
200 saatlik kasetlerde, bir kurgu programı indirerek, yedi dakikalık bir özet kur-
guladım, arkadaşlarıma gösterdim. Çok duygulandılar, ondan sonra, sinemada 
çalışmaya ve sinema okumaya karar verdim.

2. Almanya’da yasadığım ve çalıştığım için, burada sinema ile ilgili sorun-
larımızı Türkiye’deki arkadaşların sorunlarına denk göremeyiz. Almanya’da 
güçlü bir fund (sinemaya ayrılmış devlet destekli fonlar) sistemi var. Ama artık Al-
manya’da da anlatma özgürlüğü kapitalizme karşı yavaş yavaş kaybolmaya 
başlıyor. Demek istediğim şey, Almanya’da fund alıp, kişisel herhangi bir hikâye 
anlatamıyoruz. Bu yüzden Kürdistan’da olsun, Türkiye’de olsun Kürt halkına 
dair filmler çekemiyoruz, çünkü Almanya’dan finansal destek alırsanız, yine Al-
manya’da harcamanız gerekiyor. Aynı zamanda burada korkunç bir “göç mo-
dası” var. Mesela şu an Ukraynalılarla ilgili bir film yapmak isterseniz, fund’u 
hemen alırsınız. Özetle hangi toplum medyada “moda” ise, onun için finansal 
destek alabilirsiniz. Bununla ilgili yaşadığım bir deneyimi aktaracak olursam, 
bir süre önce Yılmaz Güney belgeselini Mehmet Aktaş’la birlikte çektik. Alman-
ya’da Güney çok iyi tanınan bir sima. Neredeyse beş ila yedi milyon kişi onu ve 
sinemasını bilir. Fakat film için yaptığımız sekiz fund başvurusundan yedisi ret 
ile sonuçlandı mesela. 

3. Bana kalırsa kesinlikle bir “Kurdish Films” temalı büyük bir kurum veya 
organizasyon lazım. Bu kurum hiçbir ülkeye ait olmayan ama Kürt sinemacıla-
rın filmlerini temsil eden, aynı zamanda bir sanat gücü olarak varlığını duyura-
bilecek, Kürt halkını temsil edebilecek bir şey olmalıdır. O zaman Kürt halkı da 
Kürt sinemasına daha çok sahip çıkacaktır zannımca. 
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Almanya’da yaşayan yö-
netmen Yılmaz Güney hak-
kındaki ‘Çirkin Kral Efsane-
si’ adlı belgeseli 3. Beyond 
The Borders Festivali’nde 
‘en iyi tarihsel belgesel ödü-
lünü’ kazanmıştır. Kah-
ramanmaraş doğumludur. 
Tabak halen Viyana Film 
akademisinde okumaktadır. 
Kamerayla 13 yaşında tanı-
şan Tabak, film akademisi-
ne kabul edilene dek birçok 
zorlu yoldan geçmiştir. Okula başlamadan önce 12 kısa metraj film yapmış, 
Cheeese filmiyle birçok ödül almıştır. Tabak’ın, Avusturyalı yazar Milo Dor’un 
romanından uyarlanmış bir filmi ile Yılmaz Güney’in belgeseli projeleri var. 
“Güzelliğin On Par Etmez” filmiyle Antalya film festivalinde başta en iyi film 
ödülü olmak üzere 12 ödül kazanmıştır.  

FİLMOGRAFYA

- Gipsy Queen - 2019 (Uzun Kurmaca)

- Balkondaki At (Das Pferd auf dem Balkon) - 2012 (Uzun Kurmaca)

- Güzelliğin On Par’etmez - 2012 (Uzun Kurmaca)

4. Şu an çok iyi genç erkek ve kadın yönetmenler ortaya çıkıyor. Kürdistan 
bölgesinde olsun, Avrupa, Kanada vs. inanılmaz yeni bir jenerasyon ile karşı 
karşıyayız. Tabi ki, filmler ana dil olarak Kürtçeyi görünür kılmayabiliyor ma-
alesef. Ama yine de ister Norveç’te yaşayan bir Kürt yönetmen isterse de İtal-
ya’da, Türkiye’de ve Kürdistan’da yaşayan bir yönetmen olsun, Kürtler yapılan 
filmlerde aynı duygu ve hisleri bulabiliyor. Bu yüzden bizi birleştiren kaderimiz 
ve kültürümüz. Ne kadar farklı diller kullansak da. 

5. Zaten Kürt olarak doğarsanız, ister istemez siyasi olarak doğuyorsunuz. 
Çünkü ana diliniz halen birçok yerde yasak, kimliğiniz yok ve dışarıda Kürt 
değil; Türk, Alman, İngiliz olarak tanınıyorsunuz. Onun için, Kürt yönetmenle-
rinin filmlerinin çoğunda siyasi konuların işlenmesi çok normaldir. Ama bana 
kalırsa, artık yeni nesillerin bu konuları aşması lazım. Misalen bir Kürt yönet-
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meni artık komedi, aksiyon veya gerilim filmi yapabilir. Şehirciler (orta sınıf kas-
tediliyor) belki de bu ağır siyasi dramlardan bıkmış olabilir. Belki filmlere yeni 
renkler, anlatma tarzı getirip şehircileri kendilerine getirebiliriz. 

6. Yol - Yılmaz Güney 

Kaplumbağalar da Uçar - Bahman Ghobadi 

Parinawa la Ghobar - Şevket Emin Korki 

Min Dît - Miraz Bezar 

Kilometre Zero - Hiner Salem 

7. Epik anlatım tarzı 50’lerden 90’ların sonuna kadar “Büyük Sinema” diye 
anlatılıyordu. Misal Spartacus, Godfather veya Gladiator bu anlatıya örneklem 
olarak gösterilir. Ama internet zamanında (YouTube özellikle önemli bir mecra 
oldu) insanların artık uzun uzun oturup film izlemediklerine dair garip bir his 
var, fakat ben öyle düşünmüyorum. Aslında halen seyirci, yavaş bir anlatımı 
benimseyerek, kent ortamı dahilinde o karanlık sinema salonunda kendini baş-
ka bir dünyaya verebiliyor. Onun için Kürt epik filmleri kesinlikle gereklidir ve 
yapılmalıdır da. Bu biyografik filmler için de geçerli. Ayrıca hatırlamak önemli 
olacaktır, sinema bir kitap veya resim değildir. Sanatçı bir biyografi filmi ya-
parsa, bunu kendi diliyle anlatması lazım ve onun için sanatsal özgürlüğünü 
kullanmalı, her şeyi bire bir kopya etmesine gerek yoktur. 

8. Şu an Almanya’da geçen bir Alman dizisi bitirdim ve nisanda Cannes Se-
ries’de gösterilecek. Ayrıca ilk kez bir Alman gişe filmi yaptım ve o da umarım 
sene sonu Almanya’da sinemalara çıkacak. Ama aynı zamanda, kendime özgü 
Kürt hikâyeleri ve göçmen hikâyeleri üzerine çalışıyorum ve umarım yakın 
vakitlerde bunlara başlayabilirim. Öncesinde de anlattığım gibi, Almanya’da 
filmler yaparsanız, uymanız gereken birtakım kurallar var. Fakat bir sinema gü-
cünüz, isminiz olursa, istediğinizi yapabilirsiniz. Onun için yükseklere tırman-
mam lazım ki, kendi özüme daha çok yaklaşabileyim. 
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Ferit Karahan 

 Şu anki sorunlarımızın büyük bir kısmı politikadan 
kaynaklı olduğu için diğer türler çok fazla şans bula-
mıyor. Gerek Türkiye’nin batısında gerek dünyada biz-
den beklenen aslında gazetecilerin yapması gereken  
üretimlerdir. 

1. Üniversitedeyken politik bir guruptaydım. Yeni gelen öğrencileri örgü-
tleme görevi verilmişti bana ve ben film gösterimi organize etmeye çalışıyor-
dum. Ama altta yatan amacım, sineması olmayan bir yerde doğup büyümenin 
verdiği eksiklikle öğrenci arkadaşları toplayıp sık sık sinemaya gitmekti. Ben 
de ucuz bir sinema arıyordum ve bir derneğin alt katında film gösterimleri 
yapıldığını öğrendim. Bütün arkadaşları toplayıp sinemaya gittik. Sanırım 40 
kişiydik. Film başladı ve izlemeye başladık. Salonun neredeyse tamamı yarım 
saat dayanabildi; ama hâlâ benim için en iyi film olan Zerkalo (Ayna) filmini 
izleme şansını bu vesileyle bulmuştum. 

2. Dünyadaki çağdaşlarımızın yaşadığı sorunlardan farklı olarak üç temel 
durumdan bahsedebilirim. Ben kişisel olarak ilk filmimden sonra yaşamasam 
da, en büyük zorluk ekonomik sanırım. Dünyadaki diğer sinemacılar da bu so-
runu yaşıyor; fakat Kürt yönetmen ve yapımcılar katbekat daha fazla yaşıyor. 
İkincisi, çekim için bir yerden izin almak. Öyle bir hal almış ki, reklam bile çek-
seniz, Kürt olduğunuzu bilen bazı kurumlar asla izin vermiyorlar. Bir de, sette-
ki zorluklardan bahsetmeliyim: ben kendimi deneyimli bir yönetmen olarak 
görüyorum ve sözle olmasa da, bakış ve sizden deneyim, bilgi ve hiyerarşi an-
lamında daha düşük olan birilerinin alttan alta uyguladıkları ve hissettirdikleri 
ırksal olarak kendisinden aşağı görme duygusuna maruz kalıyorum. Her ne 
kadar itiraf edilmese de laf aralarında, dil sürçmelerinde ya da zor bir istekte 
bulunduğunuzda hemen patlak veriyor bu durum. Örneğin ekibinizle küçük 
bir Kürt şehrinde çekim yaptığınızda herhangi bir şey istemeniz ekibe büyük 
bir sorun gibi geliyor, çünkü varlıklarıyla oraya gelmelerini bir “lütuf” olarak 
görüyorlar. 

3. Uzun yıllar Kürt sinemacılar birbirlerine düşman ve birbirlerini ayağı kay-
dırılması gereken rakipler olarak gördüler ve ciddi sorunlar yaşadılar/yaşadık. 
Kimse kimsenin düşmanı değildir ve bunu öğrendiğimiz vakit bütün sorunlar 
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1983’te Muş’ta doğdu. Mar-
mara Üniversitesinden mezun 
olduktan sonra reklam ve tanı-
tım filmleri çekti. 4 yıl sinema 
filmlerinde yardımcı yönetmen 
olarak çalıştı. Kısa filmleri 
“Tufandan Önce” ve “Yusuf’un 
Rüyası” 50’den fazla festi-
valde yarışıp ödüller aldı. İlk 
uzun metraj filmi “Cennetten 
Kovulmak” Antalya Uluslara-
rası Film Festivali’nde “En İyi 
Film” ve Ankara Uluslararası 
Film Festivali’nde “Mahmut 
Tali Öngören Özel Ödülü’nü aldı. Okul Tıraşı yapımı, Berlin Film Festivali’nin 
resmi seçkisine seçildi ve FIPRESCI ödülünü aldı. Aynı filmle ulusal ve ulusla-
rarası onlarca ödül aldı.

çözülecektir. Dayanışmadan ve politik birlikten bahsetmiyorum: aynı merkezde 
ve siyasi çizgide toplanmamız gerekmez. Doğru olan, daha amorf ve bireysel 
çıkışlardır. Çünkü önlenemez olan bu olacaktır. Herkes durduğu yerde film üre-
tirse bu tür sorunlar kendiliğinden yok olacaktır. 

4. Bir Kürt sinemasından bahsetmek için Kürt filmleri izleyen bir izleyiciden 
bahsetmemiz gerekir. Henüz öyle bir izleyicimiz yok ve bunun dışındaki bütün 
dil, mekân ve sanatsal kontekst tartışmaları sübjektivite içerir. Çünkü esas olan 
izleyicidir. Örneğin pür bir Amerikan ya da Fransız sinemasından bahsedemey-
iz. Çok farklı türlerde filmler üretiyorlar. Bizim de bunu dikkate almamız gerek-
tiğini düşünüyorum. 

5. Şu anki sorunlarımızın büyük bir kısmı politikadan kaynaklı olduğu için 
diğer türler çok fazla şans bulamıyor. Gerek Türkiye’nin batısında gerek dünya-
da bizden beklenen aslında gazetecilerin yapması gereken üretimlerdir. Sadece 
sinemada değil, 70 sonrası doğan bütün kuşaklar çok politik olduğu için doğal 
bir seleksiyon gibi duran bu durum, bana da ciddi rahatsızlık veriyor. Son film-
imde bir parça da olsa aşmaya çalıştım ve kendi adıma bu fazlasıyla politik kon-
tekst barındıran öykülerden kaçınmaya çalışıyorum. Çünkü politik doğruculuk 
her zaman sanatsal üretimin konusu olmak zorunda değil. 
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6. Siz 5 istediniz ama ben daha fazla filmi beğeniyorum. Benim sıralı olmayan 
listem şu şekildir;

Dema Hespen Serxweş (Sarhoş Atlar Zamanı) - Bahman Ghobadi

Yol - Yılmaz Güney

Sirta la gal ba (Whisper with the Wind) -  Shahram Alidi

Min Dît - Miraz Bezar

Dondurma ve Suçlular - Serhat Karaaslan

Vodka Lemon ( Huner Saleem)

Genco – Ali Kemal Çınar

Mahi va gorbeh (Fish & Cat ) - Shahram Mokri

Dûr - Kazım Öz

Küçük Özgürlük - Yüksel Yavuz

7. Epik anlatıların çok olduğu bir toplumda illa bunu baz almak gerekmez. İlk 
sebeplerden biri, ekonomik olarak buna hazır değiliz. Bir diğer mesele ise film 
üretim aşamalarında bir Amerikan taklitçiliği bana kötü geliyor. Spesifik tema 
ve biçimi sağlayan filmler, bana daha fazla heyecan veriyor. Epik anlatıların 
minör düzlemde işlendiği filmler bana daha zihin açıcı geliyor. 

8. Şimdilik 2023-24 gibi çekmeyi planladığım bir şeyler yazıyoruz; ama ni-
hayetinde somut bir hikâyeye ve biçime ulaşabilir miyiz bilmiyorum. 
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Savaş Boyraz 

 Sömürge gerçeği Kürtlüğü ontolojik olarak belirleyen 
bir durum. Dolayısıyla kaçınılmaz olarak sinemamızı da 
belirliyor. 

1. Sinemaya, Mezopotamya Sinema Kolektifi ile başladım. Doksanların poli-
tik ortamında genç bir sinema öğrencisi olarak İstanbul’daki kültür çalışmaları-
na katılarak Kürtlerin kurumsal varlığına katkı sağlamak istedim. Bu yolculuk 
uzun sürdü. Bu süreçte kendimizi ve sanatını yaptığımız halkı tanıdık. Kürtler 
için sinemanın henüz emekleme aşamasında olduğu o yıllarda, kolektif olarak 
dünya sinemasını tanımaya ve kendimizi teknik ve felsefi olarak geliştirmeye 
çabaladık. Başka halkların sinema ile kurdukları dünyaları gördükçe bu yeni 
sanatın Kürtlerin de hizmetine girmesi için daha da şevkle çalıştık. Bu kolektif 
sanat ortamında sinema ve sanatla tanışmış oldum. Kolektif içindeyken dahil 
olduğum işleri saymazsak, doğrudan klasik sinemanın anlam alanına girmeyen 
görsel işler üretiyorum. Ama tematik olarak aynı yolu başka araçlarla kat etm-
eye çabaladığımı söyleyebilirim. 

2. Destekler ve imkânlar konusunun abartıldığını düşünüyorum. Bu tartış-
ma, sinemayı ‘büyük hikâyeler’den ibaret görmenin yan etkisi. Oysa neredeyse 
sadece kişisel bütçelerle yapılabilecek birçok ‘küçük hikâye’ var. Ülkedeki sine-
macıların kamusal destek alabilecekleri günler uzak. O günler hiçbir zaman 
gelmeyebilir. 

3. Günlerimizin büyük bir kısmını irili ufaklı ekranlara bakarak geçiriy-
oruz. Kürt sinemasının online alanda sürdürülebilir bir varlığı olmalı. İşleyen 
bir pazar ya da daimî bir kamusal destek olmadan filmlerin dolaşım sorununu 
çözmek çok zor. Bunun yanında birçok şehirde sinema bile yok. Her şeyimiz 
gibi, sinemamızın kurumsal dağıtım sorunu da politik bir sorun. Online alanda 
ise kişisel ve grupsal çabalarla sonuç alıcı işler yapılabilir. Herkesin avucunda 
bir sinema salonu varken bu alanı kullanmamak yazıktır. 

4. Kürt sinemasının repertuarı oldukça genişledi. Dört parçadan sinemacılar 
ve diasporada yetişmiş yönetmenlerle birlikte artık bir aile değil, büyük bir 
aşiret gibidir Kürt sinema camiası. Dilimiz klasik. Öykü odaklı, klasik drama-
turgi ile akan ‘ciddi’ filmler yapıyoruz. Farklı biçimsel eğilimlere rastlamak zor. 
‘Derdimizi’ anlatmanın sadece bir yolu var sanıyoruz belki de.  
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5. Bir önceki soruda bahsettiğim ‘dert’ bizi biçimsel ve içeriksel olarak ken-
dine bağlamış durumda. Sömürge gerçeği Kürtlüğü ontolojik olarak belirleyen 
bir durum. Dolayısıyla kaçınılmaz olarak sinemamızı da belirliyor. 

6. (Cevaplanmadı)

7. Kürt tarihi hâlâ yazılmaya devam ediyor. Epik veya biyografik hikâyelerin 
oluşabilmesi için bu öykülerin içine oturabileceği bir tarihsel yapıya ihtiyaç var. 
Devletleşmemiş, dolayısıyla ulus-tarih anlatısını tekilleştirerek kurgulamamış 
bir halkın sinemacılarının sanki bu ‘master’ anlatı varmış gibi davranıp onun 
üzerine (fantastik de olsa) başka anlatılar kurmasını beklemek zor. Kürt tarihi 
dediğimizde aklımıza gelen tek bir doğrusal tarih anlatısının olmayışı aslında 
bizim için bir şans. Tür olarak ‘epik’ ve (tarihsel) ‘biyografik’ filmlerin izleyici ile 
kurmaya yeltendiği ilişki ise tekil bir ilişki. Dolayısıyla Kürtlerin tarih mevhu-
mu ile kurdukları ilişkinin ‘çoğulluğu’ ve ‘akışkanlığı’ bu tekil anlatıların ortaya 
çıkmasına zemin vermiyor. Kişisel fikrim bu türden 

8. Yeni bir projeler serisi için uzun süreli bir araştırma içindeyim. Görsel 
alanın sinema dışındaki kısmından sinemaya doğru bakarak hiçbir zaman sa-
hip olmadığımız görünümlerle sözlüğümüze yeni ilmekler nasıl atılabilir diye 
soruyorum. Politik gerçeğimizin düşsel görünümlerine bakıyorum. 

1979 yılında İstanbul’da doğ-
du. 1996-2006 yılları arası Me-
zopotamya Sinema Kolektifi 
içerisinde yer aldı. 2009 yılında 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi Fotoğraf Bölümü’nden 
mezun oldu. 2012 yılında İsveç 
Stockholm’da bulunan Konstfack 
Sanat ve Tasarım Üniversitesi’nin 
Kamusal Alanda Sanat Master 
Programından mezun oldu. 2013 yılında, bitirme projesi olarak ürettiği ‘’Rû bi 
rû’’ fotoğraf ve video işi ile Hasselblad Foundation Yeni İskandinav Fotoğrafı 
Victor Hasselblad ödülünü aldı. 2013-2019 yılları arasında çeşitli sanatçı rezi-
dansı programları aracılığı ile ABD, Almanya, Hollanda ve Norveç’te bulundu. 
Bu süre boyunca yazar ve yönetmen Hito Steyerl’e asistanlık yaptı.
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Gülistan Acet

 Kürt sinemasında sinemacılar birer özgürlük neferi ola-
rak görülür ve bağımsızlık savaşı vermeleri istenir. Bunun 
sanatçılar üzerinde yarattığı baskının da bahsettiğiniz so-
nuç üzerinde etkisi büyük. 

1. Üniversite yıllarında bir sinema kulübüne üye oldum ve sinemaya dair te-
orik bilgiler edinip alternatif sayılabilecek filmler izlemeye başladım. Pratik ed-
inmekle ilgili beklentilerimi karşılamadığı için de bir süre sonra ayrılıp başka 
alanlarla ilgilenmeye başladım. Okulu bitirip kısa bir dönem öğretmenlik yaptık-
tan sonra öğretmenliği de Türkiye’de yaşamayı da istemediğime karar verip 
Londra’da bir okula kayıt yaptırdım. Uzun ve meşakkatli bir süreçten sonra vize 
görüşmemin olduğu gün şimdiki gibi bir grip salgını nedeniyle yoğun bakıma 
kaldırıldım ve bir hafta hastanede yattım. Ölüm, çok yakınımdan geçmişti. Aile-
min ısrarıyla gitmekten vazgeçtim; ama yaşam daha değerli gelmeye başladı ve 
artık sadece sevdiğim bir işle meşgul olmaya karar verdim. Öğretmenliğe bir 
daha hiç dönmedim ve Mezopotamya Kültür Merkezi’nin sinema biriminde 
sinema eğitimleri almaya başladım. Eğitimler devam ederken ilk kısa filmimi 
çektim ve diğer öğrenci arkadaşlarımın çektiği kısa filmlerin rejisinde çalıştım. 
Ferit Karahan’ın Cennetten Kovulmak filminde oynadım. Filmin çekim ve kurgu 
süresi boyunca hem kamera önünde hem de arkasında ciddi bir deneyim edin-
dim. Bir dizi setinde birkaç ay yönetmen asistanlığı yapıp iki kısa film daha çek-
menin ardından ancak profesyonel olarak sinema yapabileceğime ikna oldum.  

Film yapmak, benim için kimsenin bilmediği, ancak senin içinde var old-
uğuna inandığın bir cevheri açığa çıkarmak için bir yol ve böylece bu dünyadan 
geçtiğini gösterecek bir işaret gibiydi. Neticede hepimiz Gılgamış gibi ölümsü-
zlüğü arıyoruz. Sinema yapmıyor olsaydım muhtemelen yine yazıyor olurdum, 
eğitim hayatımın ilk yıllarından beri yazmaya yetenekli olduğum söylendi ve 
ben de bu yüzden yazmayı hep sevdim. Sinema yapmayı en büyük hayalim ya 
da bir mucize olarak görmüyorum. Zamanında attığım birkaç küçük adım, işler-
in nispeten yolunda gitmesi beni sinemaya itti. Başka bir sanatla uğraşıyor olabil-
irdim de; ama içinde yazmak olan bir sanat dışında bir şey yapmazdım herhalde. 

2. Türkiye’de sanat yapmak herkes için zor; ama içinde Kürt geçen herhan-
gi bir sanat alanında üretim yapmak istediğinizde zorluklar katmerleniyor. 
Kürtçe sanat yapan herkesin bunu büyük bir özveri, tutku ve borç duygusuyla 
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yaptığını düşünüyorum. Engelleneceklerini, yasaklanacaklarını, ötelenip haksı-
zlığa uğrayacaklarını bilerek başlıyorlar bu işe. Uzun vadede bir dili, kültürü 
yaşattığını, varlığını tekrar vurguladığını, zenginliğini gösterdiğini hissettiren 
tatmin duygusu dışında bir getirisi olmayacağının bilinciyle devam ediyorlar 
bu işe. 

Sinema çok pahalı bir sanat ve buna yatırım yapmaya gönüllü insan bul-
mak neredeyse imkânsız. Evinize kapanıp birkaç malzemeyle bir eser yaratmak, 
diğer sanatların aksine sinemada pek mümkün değil. Pahalı ekipmanlarla ve bir 
ekiple çalışmak zorundasınız. İlk filmlerinde maddi sıkıntıları, genelde eşi dostu 
ekibe dahil edip köyünde, mahallesinde çekim yaparak azaltmaya çalışan bi-

Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bö-
lümü ve Artuklu Üniversitesi Yüksek Lisans me-
zunu. 2009’dan bu yana birçok projede yönetmen 
ve yönetmen yardımcısı olarak yer almıştır. 2013 
yılında Cennetten Kovulmak filmindeki Narin 
rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali’n-
de en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünün yanı 
sıra Karpuz Cenneti adlı filmiyle de “En İyi Kısa 
Film” ödülünün de sahibi olmuştur. Son kısa fil-
mi “Günah” ile Montpellier Film Festivali’nden 
En İyi Kısa Film ödülünü almaya hak kazanmış-
tır. Ortak yazarlığını yaptığı uzun metraj film 
olan Okul Traşı, Berlin Film Festivali başta ol-
mak üzere ulusal ve uluslararası festivallerde ya-
rışıp birçok ödül almıştır. Yönetmenliğini yaptığı 
filmlerle çok sayıda ulusal ve uluslararası festi-
valde yarışıp önemli ödüller almıştır. 

FİLMOGRAFİ
- 2013- Karpuz Cenneti – Senarist, Yönetmen (Kısa Film)
- 2014 – Baharı Beklerken - Senarist, Yönetmen (Kısa Film)
- 2015 – Günah – Senarist, Yönetmen (Kısa Film)
- 2013 – Cennetten Kovulmak - Oyuncu
- 2013 - Hazne Ver (Belgesel)- Al-Jazeera Tv  İkinci Yönetmen / Metin Yazarı
- 2018 – Eski Köye Yeni Adet – TV Filmi – Senarist, Yönetmen 
- 2021 – Okul Traşı – Senarist
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zler gibi sinemacılar, Kürtçe bilip aynı zamanda kamera karşısına geçmeye ikna 
olacak birilerini (Oyuncu istemek çok lüks bizim için hâlâ) bulmak konusunda 
maddi kaynak bulmaktan çok daha fazla zorlanıyorlar. Her şeyi; ekip, ekipman, 
maddi kaynak, dışarıdan bulabilirsiniz; ama Kürtçe konuşabilecek oyuncuyu 
dışarıdan genelde bulamazsınız. Çocukluğuma dair tüm anılarım Kürtçe; ama 
profesyonel Kürt kadın oyuncu azlığından dolayı annemi oynayacak kişiyi 
Türkçe konuşturmak zorunda olmak fikri bile üzerimde bir baskı yaratıyor. 
Doğası ve ruhu Kürtçe olmayı direten birçok hikâye, bu nedenle başka dillerde 
ve ruhunu yitirerek çekilmek zorunda kalıyor. Açıkçası azınlık sayılan birçok 
millette gözlemlediğim, üst kimliğe hayranlık ve kendinden olanı ötelemek 
duygusundan, elimizdeki imkânları paylaşmak yerine birbirimizle yarışma ve 
birbirimizin eteğinden tutup aşağı çekme dürtüsünden bir an önce kurtulmamız 
gerektiğini düşünüyorum. Daha evrensel ve herkesin kendinden izler bulacağı, 
dışarıdan bakan gözlerin de anlayacağı ve böylece fonlayıp destekleyeceği pro-
jelerle maddi kaygıları ve teknik sorunları azaltıp işin sanat kısmına daha çok 
zaman ve enerji harcamak gerektiğini belirtmek istiyorum. 

3. Dünyanın her yerinden Kürt filmlerini gösterip hem film ekiplerinin 
deneyimlerini paylaşmalarını hem Kürdistan’ın her bir parçasından seyircinin 
Kürt hikâyelerini izlemesini sağlamaları açısından festivalleri önemsiyorum. 
Festivallere alternatif aramadan önce sayılarını arttırmanın, kolay hazmetmeye 
meyilli seyirciyi bile eğitip düşünmeye, soru sormaya iteceğini düşünüyorum.  
Festivallerin yanı sıra kültür sanat etkinlikleri yürüten bağımsız kurumların 
davetiyle ekipler ve filmlerin daha fazla insana ulaşması sağlanabilir. 

Lehçe farklılığının filmlerin dolaşıma girmesi konusunda bir engel olduğunu 
düşünmüyorum. Hayatımızda hiç duymadığımız dillerde çekilmiş filmleri izli-
yoruz. Altyazısı olan her film, herkes tarafından izlenip anlaşılabilir.  

4. Sinemaya dair her şey hâlâ tartışmaya çok açık. Her değerlendirmenin 
bu kadar tartışmaya açık ve göreceli olması, bazen beni çok şaşırtıyor. “Belli 
başlı vasıflar”dan kasıt ne? Sadece yüz küsur yıllık geçmişi olan, Amerikan 
sinemasındaki şablonları saymazsak, kimsenin bir şey bilmediği bir sanattan 
bahsediyoruz. En deneyimli yönetmenler bile hâlâ el yordamıyla ve ilk günkü 
heyecan ve kaygıyla yapıyorlar filmlerini. 

Ülke sinemalarının diline şekil veren sosyal yaşam oluyor. İlk Kürt film-
leri, daha çok kırsal bölgelerde yaşayan Kürtlerin hikayelerini anlatan, İran 
Sineması’na benzer izler taşıyan filmlerdi. Kürtlerin 90’lardaki iç savaş sonrası 
şehirlere akmaları ve yeni yaşama adapte olmaya çalışmaları, deneyimlerin 
benzerliği nedeniyle bizi Romanya Sineması’na yaklaştırıyor. Bu ülke sinema-
larını referans alarak isimlendirmemiz, yaygın olarak Kürt sinemasından önce 
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başlamış ve sayıca daha fazla eser veriyor olmaları. Daha erken dönemde ve 
sayıca daha fazla Kürt filmi çekilseydi o zaman da durum farklı olabilirdi. 

5. Bunun Kürt Sineması’na özgü olmayan bir kusur olduğunu düşünüyo-
rum. Dünyanın en kalabalık devletsiz uluslarından biri olan Kürtlerin anadil-
de eğitim haklarına sahip olmadan iyi bir sinema dili yakalamalarının zor 
olduğunu düşünüyorum. Eve hapsettiğimiz, organik bağımızın gittikçe zayı-
fladığı Kürtçeyle örneğin şehirde modern bir hayat yaşayan bir Kürt’ün birey-
sel hikayesini anlatmaya çalışmak, fazla yapay kalıyor. Doğal olsun diye her 
film çekmek istediğimizde yüzümüzü köylere dönemeyiz. Bizim kuşakta bile 
Kürtçe bilen sinemacı gittikçe azalıyorken bizden sonraki kuşakta bu sayı daha 
da azalacak, insanlar Türkçe ya da diğer dillerde eser verecekler.

Bir yandan da derdi yok ama söyleyecek sözü çok; imkânı ve deneyimi az 
olan her sinemacı bu hataya düşer. Bunun son fırsat olduğu korkusu, insanı 
daha genel, kabul görecek konuları anlatmaya iter, çünkü küçük insanın der-
dini anlatmak lükse kaçar. Ben, bireyi toplumdan bağımsız düşünemiyorum. 
İnsanı şekillendirenin, çok büyük oranda şartlar, çevre olduğunu düşünüyorum 
ve içinde toplumsal panoramanın olmadığı birey odaklı bir filmin başarılı old-
uğunu düşünmüyorum. İster Tarkovski’nin Ayna’sını ele alın ister Bergman’ın 
Güz Sonatı’nı… Toplumsal bir fonunun olması, slogan atmayı gerektirmez. 
Kürt sinemasında sinemacılar birer özgürlük neferi olarak görülür ve bağımsı-
zlık savaşı vermeleri istenir. Bunun sanatçılar üzerinde yarattığı baskının da 
bahsettiğiniz sonuç üzerinde etkisi büyük. 

6. Sarhoş Atlar Zamanı - Bahman Ghobadi
Kaplumbağalar da Uçar - Bahman Ghobadi
Ax - Kazım Öz
Sırta la gal ba - Shahram Alidi

Vodka Lemon - Hiner Saleem

7. Kürt Sineması’yla ilgili sorunların birçoğunda olduğu gibi bunun da iki 
önemli sebebi var: Politik çatışmalardan dolayı Kürt ve Kürtçeyle anılmayı göze 
alacak kadar cesur yapımcılar ve rolün hakkını verecek kadar iyi oynayabilecek 
Kürtçe bilen oyuncuların çok az olması. Bu şartların iyileşmesi durumunda epik 
ya da biyografik bir filmin hakkını verecek çok sayıda Kürt yönetmenin old-
uğunu biliyorum. 

8. “Bütün Annelerim” adlı çocukluğumun henüz hatırlamadığım bir 
dönemine dair, 2023’te çekmeyi planladığım bir film senaryosu üzerinde 
çalışıyorum. Bir yandan da Ferit Karahan’ın yönetmenliğini yapacağı dis-
topik bir atmosferde geçen “Meteor Kanunları” adlı filmin senaryosu üzerinde 
çalışıyoruz Ferit’le. 



 S a y ı  7   K ı ş - B a h a r  2 0 2 2   2 6 7

K ü r d  A r a ş t ı r m a l a r ı

Arsalan Amiri

1. Fêstîvalî nêwdewlletî filmî ‘Duhok’ be bi warî min, yekêk le baştirîn 
rûdawe sînemayîyekane ke le biwarî kulturî neteweyî kurd da berêwe deçêt. 
Sallane û berdewam le astêkî profêşnall û be beşdarî berhemî sînemakaranî 
kurd û biyanî le herêmî Kurdistan berêwe deçêt û her salle hewll dedat ke baştir 
û rêk û pêktir le sallanî rabirdû berêwe deçêt. Tenya kêşeyî ew to ewe ye ke le 
qonaxî nimayîşkirdinî fîlmekan da, ast û kiwalîtî amêrekanî eskirin û dengî hollî 
sînemakan baş nîye. 

2. Fîlm û sînema le hemû willatanî dinya le layen hukumetewe piştîwanî lê 
dekrêt. Be taybet le willatanî rojhelatî nawerast da ke sînema wekû pîşeyek le 
layenî abûriyîyewe sûdmend nîye. 

Kêşeyî sînemay kurdî le biwarî darayî dijwartir e, çunke ne dewlletêkî behêz 
heye ke piştîwanî lêbikat û rêkxiraweyekî ew tûşbûnî heye ke wekû willatanî 
biyanî  palpiştî le sînemakaranî kurd bikat. Êsta tenya rêgeçare ewe ye ke sîne-
makaranî Kurd, bo sazkirdinî  berhemekaniyan bituwanin le rêgay rêkxirawe 
sînemayiyekanî willatanî derewe yarmetî pêwîst werbigrin û bituwanin fîlme-
kanî xoyan saz biken.

Bedaxewe sermayedaran û dewllemendan û herweha xawen karge û  kom-
paniyakanî kurd, hogiriyan be sînema nîye.

Hîwadarim ke rêkxiraweyek dabezrêt û hemû sînemakaranî kurd le yektirî 
kopkatewe û hemûwan tiyay da beşdarî biken û yarmetîder bin û sînemakarand 
kurd pêkewe bo nasandin û behêzkirdinî sînemayî kurdî têbikoşin. 

3. Le willamî pirsiyarî pêşû da amajem be çareserkirdinî em kêşe kird, ke 
ewîş birîtî ye le damezrandinî rêkxiraweyekî sînemayî ya sendîkay sînema-
karanî kurd. 

4. Katêk dellêyn ‘sînemaya kurdî’ mebestman ewe niye ke em core fîlmane, 
tenya debêt sebaret be kurdekan û çemkîy kurd kurdekanewe bêt û nabêt dûrtir 
le babetî ‘Kurdekan’ewe birrwat.’Fîlmî Kurdî’ û ‘Sînemaya Kurdî’ detwanêt û 
debêt berhemêk bêt sebaret be mirov be manay giştî, be tewawîy layenekan û 
her weha taybetmendîyekanîyewe, û nabêt tenya sebaret be kurdekan bêt. 

Berhemêk ke taybetmendî ewtoy sînemaya kurdî ye û be kellek wergirtin 
le ser çawekan, kereste û şêwaz û çonîyetî keltûrî her weha zimanî kurdî legell 
cîhan dedwêt, le janre corawcorekan da fîlm berhem dêt û bînerî cîhanîş serqallî 
xoy dekat û karîgeriyan le ser dadenêt. 
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1975 yılında İran Kürdistanı’nda 
doğan Arsalan Amiri, 1995 yılında 
Sanandaj-Kürdistan’daki İran Gençlik 
Sinema Topluluğu’nda film yapımcılığı 
okudu. Ardından, Tahran Sanat Üniver-
sitesi’nden Film Yönetmenliği alanında 
lisans derecesini ve Tahran Üniversi-
tesi’nden Dramatik Edebiyat alanın-
da yüksek lisans derecesini aldı. Film 
kariyerine belgesel filmlerin yönetmen-
liğini, yapımcılığını ve kurgusunu yap-
arak başladı. Amiri, İran Ulusal Yayın 
Kurumu (IRIB) için bir dizi TV Filminde 
senarist ve editör olarak çalıştı. Bunlar, yapımcılığını Kianoush Ayari’nin, yö-
netmenliğini Ida Panahandeh’in üstlendiği The Story of Davood and the Dove 
(2011) filmini içerir. Amiri’nin hem senaryo yazarı hem de editör olarak çalışan 
ilk uzun metrajlı filmi, İran’ın Fajr Uluslararası Film Festivali’nde (FIFF) en 
iyi senaryo dalında aday gösterilen Ida Panahandeh’in yönettiği Nahid (2015) 
filmiydi. Nahid (2015) ayrıca 68. Cannes Film Festivali’nde Belirli Bir Bakış 
bölümünde gösterildi ve burada Prix de l’avenir ile ödüllendirildi. Münir Ghei-
di’nin yönettiği Villa Dwellers (2017), senaryo yazarı olarak ikinci filmiydi ve 
kendisine 2017 Fecr Film Festivali’nde en iyi senaryo dalında aday gösterildi. 
Bunu, yönetmenliğini Ida Panahandeh’in üstlendiği ve aynı yıl BFI Londra Film 
Festivali’nde gösterilen ortak senarist olarak çalışan üçüncü filmi Israfil (2017) 
izledi. Daha sonra, Japonya’da çekilen The Nikaidos’ Fall’da (2018) yardsenarist 
ve editör olarak Ida Panahandeh ile tekrar çalıştı. Senarist ve yapımcı olarak 
Ida Panahandeh ile olan iş birliği, 33. Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde 
gösterilen Titi’de (2020) devam etti. Amiri, ilk yönetmenlik denemesini Sanan-
daj-Kürdistan yakınlarındaki bir köyde Korona Pandemisi sırasında çekilen 
bir film olan Zalava’da yaptı. Zalava (2021), 2021’de Fecr Film Festivali’nde 
10 dalda aday gösterildi ve En İyi İlk Film Yönetmeni, En İyi Senaryo, En İyi 
Yardımcı Erkek Oyuncu ve fotoğrafçılığıyla özel mansiyon kazandı. Zalava’nın 
ilk uluslararası gösterimi 87. Venedik Film Festivali’nde (2021) yapıldı ve bu 
festivalde Fipresci (paralel bölümlerin en iyi filmi) ödülü ve 36. Venedik eleştir-
menler haftası Büyük Ödülü kazandı. Zalava’nın kuzey Amerika’daki prömi-
yeri TIFF (2021) tarafından başlatıldı. Zalava, Fantastic Fest Austin’den (2021) 
En İyi Film ödüllerini aldı, ayrıca Duhokiff’ten (2021) dabble ödülü kazandı. 
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Eger bem şêwaze fîlmî coracor berhem bêt, hêwaş hêwaş taybetmendîyekanî 
sînemay kurdîş xoy derdexat û be ciwanîw diyar dekewêt. 

5. Be birway min babetekanî sînemay kurdî nabêt tenya, komellga û sîyaset 
le xo bigrêt. Eger ême bawerrman heye ke û wekû neteweyek, serçawe kultûri-
yekaniman dewlemend û be nirx in, manay ewe ye amrazî ferhengî û hunerî 
zorman heye bo ewey ke ‘zimanî hunerî’ taybet be xoman bixullvênîn. Bellam be 
hoy zallbûnî desellatî sîyasî û mêjûyî le konewe ber ser mêşk û baweriyî êmey 
kurd le mindalliyewe, erkêk le ser şanî xoman hest pê dekeyn ke nabêt ême cige 
le komelga û çemkî kurd, be şitekî dîke bîr bikeynewe. Eme yekem hengawe le 
ser azadî, xeyall û hizr, dahênan û afirandinî karî huneriyewe. 

Bîrkirdinewe be babetî takekesî le huner, mafî her kesêke û her bem hoyewe 
û bem hewlanewşewe bûe ke babetekan, manakan û form le mêjûy honerî sîne-
ma geşey kirduwe û serîy helwawe. Em berhamene eger baş û be hêz û taze bin, 
debin be rêgenîşander bo cêbecê kirdinî sinûre formî kilasîkeyekan û her weha 
amrazî niwêy zimanîy û formî bo huner û sînemay kurdî dirust deken. 

6- Fîlm eger bînerîy nebêt saz nabêt, meger be emir û fermanî hikûmî û be 
mebestî propaganda. Ême hêşta beûnîlêman diyar nîye ke bînerî fîlmî kurdî kê 
ye û le pirsiyarî sêhem da amajetan pê kird ke fîlme kurdîyekan nagene bîneranî 
xoyan. Pêş le hemû şitêk, bo sînemayî kurdî bînerman pêwîst e û paşan kêşey 
zimanî kurdî wekû jêrxanî kultûrî, edebî, hunerî, şanuyî û her weha sînemayî 
ye, ke ta êsta çareser nebûwe hemû takêkî kurd şarezay her du zarawey soranî 
û kurmancî niyn.

Berhemhênanî fîlmî kurdî dijwar e û sînemakarî kurd eger bo dirustkirdinî 
fîlm pare dest bikewêt, heznakat xoy bixate metirsîyewe û be şiwên babet ya 
janr gelêk da birrwat ke bînerîy sînemayî kurdî ‘adetî pê nîye û egery ewey heye 
ke seyrîy fîlmekey neken. 

7. Yol’ (Rêga) - Yilmaz Gonay

Kîselekanîş defrrin - Behman Gobadî

Bêdeng - Rêzan Yîşîlbaş

Tîpguhêzîya bo kurmancî - Serhed Serhedî 
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Aydın Orak

 Kürt sinemacıların filmlerinin politik ve toplumsal olma-
sını gayet normal buluyorum. Asıl soru iyi bir sinema filmi 
olabiliyor mu? 

1. Hafızamdaki imajları görsel bir dil ile anlatmak istiyordum. İlk kez tiyatro 
oyunlarıyla bu gerçekleşti. Uzun bir süre tiyatro oyunculuğu ve yönetmenliği 
yaptım. Bir süre sonra tiyatro sahnesinin imkânlarına sinevizyon kullanarak 
sinemasal unsurlar da ekledim. Fakat yine de tiyatro sahnesinde hayalinizdeki 
imajlara yaklaşmakta zorlanıyorsunuz. Kamera dili ve görselliğini kullanarak o 
dünyaya daha çok ulaşabileceğimi düşündüm. İlk defa 2009’da bir duygumdan 
yola çıkarak Ölümün Rengi adında kısa bir film çektim. O duyguyu tiyatroda 
anlatamazdım. Sinemada anlatabiliyordum. Bu bana büyülü geldi. Sonra belge-
seller ve uzun metraj filmlerle devam etti yolculuğum. 

2. Şimdiye kadar çektiğim tüm filmleri gerek kısa belgesel gerekse de 
uzun metraj olsun, hiçbir kurum, devlet veya belediye ödeneği olmadan ken-
di bütçem ve imkânlarımla çektim. Yani kendi filmlerimin yapımcısı kendim 
oldum. Maalesef ne Kürt kurumları, belediyeleri ya da bürokrasisi ne de Türk 
muadilleri, kimse bu sanat türüne destek veya yatırım yapmıyor, dahası yap-
mayacak gibi de görünüyor. Bence köstek olmamaları yeterince bir yardım olur. 
Fakat bu köstek olmama durumunu da çok görüyorlar açıkçası. Onlardan bir 
umudum yok. Her yönetmen kendi imkânlarını kendi yaratmalı. 

3. Sinema perdesine çıkmaları ve geniş dağıtım ağında bulunmaları şu 
aşamada zor gibi geliyor bana. Fakat dijital mecralarda kendilerine bir gösterim 
alanı bulabilirler. 

4. Bence ne Kürt ne de Türk sinemasında bir karakter mevcut. Yakınımız-
dakilerden örnek vermek gerekirse; İran sinemasının bir karakteri var. Türk 
sinemasının ise yönetmenleri ve o yönetmenlerin bir dili, üslubu var. Kürt sine-
masında ise ne bir karakter var ne de yönetmenlerinin bir dil ve üslubu. Yani 
aslında neredeyse son on yıldır Kürt sineması Kürtler tarafından yapılıyor, 
ama… Bir de Zarê filminden bu yana hep dünya sinemasının bazı yönetmenleri 
tarafından çekilen filmlerin içinde Kürt motifleri mevcut. O da tam olarak Kürt 
sineması sayılmaz.

5. Politik bir coğrafya ve politik bir halkın sinemacılarının apolitik olması 
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Aydın Orak, 1982’de 
doğdu. Gösteri Sanat-
ları Merkezi Tiyatro 
Yönetmeliği’nde iki yıl-
lık eğitim gördü. Ara-
larında Gogol, İbsen, 
Yaşar Kemal, Haşmet 
Zeybek olmak üzere 
birçok yazarın oyu-
nunu Kürtçeye çeviren 
Orak, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Sahne Sa-
natları ve Performans 
Bölümünü terk etti.  
Asasız Musa uzun met-
raj filmi 2014 senesinde Türkiye’de vizyona girdi. Birçok ulusal ve uluslararası 
film festivaline katıldı. Ödüller aldı. Yönettiği film ve oyunlarla Türkiye, İsveç, 
Norveç, Danimarka, Belçika, Almanya, Fransa, İsviçre, Kanada, Avusturya 
ve Avustralya’da düzenlenen önemli festival ve turnelere katıldı. İskenderiye 
Uluslararası Film Festivali, Adana Uluslararası Film Festivali, Antakya Film 
Festivali gibi festivallerde jüri üyeliği yaptı. Direklerarası Tiyatro Ödüllerince 
Yılın Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü. Antalya Film Festivali Film Forum 
Büyük Ödülü ve Antakya Film Festivali Seyirci Ödülleri’ni aldı. Şiir, çeviri ve 
araştırma alanlarında beş kitabı yayımladı. Onlarca tiyatro oyununda oyun-
culuk, yönetmenlik ve çevirmenlik yaptı.  İstanbul’da yaşıyor.

FİLMOGRAFİ
- Sabırsızlık Zamanı, Uzun Metraj (2021) 
Dünya prömiyerini 37. Warsaw International Film Festivali’nde yaptı, Po-

lonya, 2021.
- Daha İyi Yenil, Uzun Metraj (2020) (Festival başvuru sürecinde)
- Yaşar Kemal Efsanesi, Uzun Metraj (2018)
- Dünya prömiyerini 24. Adana International Film Festivali’nde yaptı, Tür-

kiye, 2017.
- Asasız Mısa, Uzun Metraj (2014)
- Dünya prömiyerini İskenderiye International Film Festivali’nde yaptı, Mı-

sır, 2015. 
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beklenemezdi. Sıkışmış yalnız bireyin hikâyesi de tabii ki anlatılabilir. Fakat 
sanırım mesele salt politik olması değil. Son yıllarda ürün veren Kürt yönet-
menlerin filmleri hep güncel politikayla paralel gidiyor. Belki de sorunu burada 
aramak lazım. Ajit-prop sinema dışında film yapmak isteyenlerin sorması ge-
reken soru bu sanırım. Kürt sinemacıların filmlerinin politik ve toplumsal ol-
masını gayet normal buluyorum. Asıl soru iyi bir sinema filmi olabiliyor mu? 
Ken Loach da Costa Gavras da Angelopoulos da hatta Tarkovsky de politik sine-
ma yapıyor. Ama sinema sanatının tüm incelik ve yaratıcı sinemasal değerlerle 
yapıyorlar. 

6. Cevaplanmadı. 

7. Aslında biyografi türünü çok seven biri olarak Berivan, Asasız Musa ve 
Yaşar Kemal Efsanesi filmlerim biyografik çalışmalardır. Hatta en son çektiğim 
Sabırsızlık Zamanı da otobiyografik öğeler taşıyor. 

8. Diyarbakır’da çektiğim Sabırsızlık Zamanı filminin dünya festivallerinde-
ki gösterimleriyle geçiyor bu süreç. Dünya prömiyerini Varşova Film Festiva-
li, sonrasında Glasgow Film Festivali ve geçen hafta da Sofya Film Festivali 
Uluslararası Yarışma Bölümü’nde gösterildi. Hâlâ festival süreci devam ediyor. 
Bir aksilik olmasa da sonbaharda sinemalara girecek. Şu an Mardin’de geçen bir 
filmin ön hazırlık aşamasındayız. 
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Hüseyin Karabey

 Bir barış ortamı olursa, çok gişe yapacağını bildiği için 
ilk gerilla filmini de Sinan Çetin çeker. 

(Söyleşimiz zoom üzerinde gerçekleştirildi, karşılıklı konuşmalar yeni sorulara kapı 
açtı, transkiripte  sırasında bu soru ve cevaplara da yer verdik)

1. Aslında bilmiyordum sinemacı olacağımı. Yirmili yaşlarımda üniversiteye 
gittim. Ben üniversite eğitimine inanmıyordum ağabeyimden dolayı. O, benden 
dört sene evvel girmişti. Ben üniversiteyi evden kaçmanın yolu olarak görüyor-
dum. Ev de çok baskıcı bir yer değildi; ama yine de gençliğin verdiği heyecan-
dan olsa gerek. 1989 yılında Bursa Uludağ Üniversitesinde İktisat bölümünü 
kazandım. Yaz aylarında Bodrum’da çalışıyordum, kış aylarında da öğrenimimi 
sürdürüyordum. Bursa’da politikleşme sürecim hızlandı. Çünkü 80’den son-
ra politikleşen ilk kuşaktık. Darbeden sonra herhangi bir şey görünmüyordu, 
İstanbul’da doğup büyüdüğüm için bir şeylere tanık olmadım. Üniversitede 
iken öğrenci olayları, öğrenci hareketi başladı, ben de bunların içindeydim. O 
zamanlarda ilk gözaltılar, büyük tutuklamalar başladı. Ben de Bursa’da tutuk-
lanan seksen kişinin içindeydim o sıra. Bu politikleşmeyi hızlandırdı, çünkü 
üzerimizde ciddi bir baskı ve orantısız şiddet vardı. Bu süreç iki veya üç yıl 
sürdü. O süreçte iken birçok arkadaşımız dağa gitti, bazıları illegal ilişkiler 
kurdu, hapse girdi ve yurtdışına kaçtı. O zaman üniversiteyle ilişkimi kopar-
maya karar verdim. Kendime, ne yapabilirim, diye sordum. Becerebilirsem bu 
yaşadıklarımızı anlatmayı düşündüm ardından. Öteki yolları deneyemeye-
ceğimi düşündüm insanî sebeplerden dolayı, illegal yollar gibi.  Sonra İstanbul’a 
döndüm, Bursa’da iken aldığım cezanın onandığını gördüm. Ufak bir cezay-
dı, üç yıl gibi. Bayrampaşa ve Bursa cezaevlerinde yattım bir süre. Hapis yat-
tıktan sonra bir af çıkmıştı, ondan yararlandık. Yaşadıklarım beni düşüncelere 
itti. Gerek sinemada gerek televizyonda olsun ya bizim yaşadıklarımızı kimse 
bilmiyor ya da başka bir Türkiye anlatılıyor diye düşündüm. Özellikle haber 
beni ilgilendiriyordu. O zaman kimse yapamıyorsa biz yapalım, dedim. Biraz 
da öz eleştiri yaparak sinema işini öğrenmeye çalıştım. İlk bulduğum işlerden 
biri düğün salonlarında video çekmekti, önemli olan teknik öğrenmekti. Bunları 
yaptım. O zamanlar Yeni Ülke gazetesi kuruldu. Onun genel yayın yönetmeni 
Ferda Çetin benim avukatımdı aynı zamanda. Daha doğrusu ben ve bir sürü 
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Pertevniyal Lisesi’nden mezun olduktan sonra Uludağ Üniversitesi İktisat 
Bölümünde son sene lisansını tamamlamayıp ayrıldı. Daha sonra sinema yap-
maya karar vererek Mezopotamya Kültür Merkezi’nde sinema bölümünü kur-
ma kararı aldı ve bir süre boyunca çalışmalarını burada gerçekleştirdi. Sonra 
ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Sinema ve Televizyon 
Bölümünü bitirdi.  Aynı bölümde iki yıl boyunca eğitim verdi. Daha sonra eğitim 
verme faaliyetlerine daha çok bağımsız kültür merkezlerinde devam etti. Sine-
maya ilk önce belgeseller yaparak başladı. Belgesellerinde özellikle yaşadığı 
dönemin insan hakları ihlallerini belgelemeye çalıştı. Daha sonra kariyerine 
uzun metraj kurmaca filmlerde ekledi.  Kısa filmleri, belgeselleri ve ilk uzun me-
traj filmi Gitmek pek çok uluslararası festivalde gösterildi ve çok sayıda ödül 
aldı. 7 yönetmenin yer aldığı “Unutma Beni İstanbul” adlı filmin yapımcılığını 
ve Artistik Direktörlüğünü 
yaptı. En son üzerinde 5 
yıldır uğraştığı “Were Denge 
Min - Sesime Gel” adlı uzun 
metraj  kurmaca filmi Berlin 
film festivalinde ilk göster-
imini yaptı.  Uluslararası 
birçok ödül kazandı. En son 
2018 yılında Melih Cevdet 
Anday’ın aynı adlı eserinden 
“İçerdekiler” filmini bitirdi. 
Film ulusal ve uluslararası 
birçok festivalde gösteril-
di ve ödüller aldı. Sinema 
çalışmalarını kurucusu old-
uğu Asi Film bünyesinde de-
vam etmektedir.

arkadaşımızın avukatıydı, yurtsever avukatlardan. Onun araçlığıyla Mezopota-
mya Kültür Merkezi ile görüştüm. Orada sinema bölümü kuracağımı söyledim. 
MKM’nin daha önceki deneyimlerinden ağzı yandığından, sinemanın pahalı 
olduğunu söylediler. Ben de isteklerimin makul olduğunu, sadece bir oda ver-
ebileceklerini söylemiştim. Kabul ettiler. MKM’de iken bir bodrum katında iki 
yıl eğitim çalışması sürdürdük. Çok değerli hocalar da bize destek oldu. Böylece 
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yavaş yavaş belgeseller ve kısa filmler çekmeye başladık. O dönem çok eğitici-
ydi, sadece Kürtler için değil; muhalifler, işçiler veya Türkiyeli sosyalistler için 
de öyleydi. Her şey olağanüstüydü, dayanışma da öyle. Orada bu şartlardan 
dolayı da çok sinemacı yetişti. Ben daha sonra biraz da askerlikten kaçmak mak-
sadıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon 
bölümüne girdim. Dört yıl okudum, iki yıl da asistanlık yaptım. Ta ki askerlik 
sorununu halledene kadar. Üniversitelerde, ki eğitime inanmıyordum ama her 
zaman üniversite öğrencilerine söylerim, en çok ders aralarında, teneffüslerde 
sinemayı ve hayatı öğrenirsiniz. Sinema okulu bu yüzden önemliydi benim için. 
Okul bittikten sonra, MKM ile dayanışmamız azalmadan bağımsız olarak belge-
seller ve kurmaca filmler yapmaya başladım. O zamanlar benim için şartlar bi-
raz iyileşmeye başlamıştı. Başka birçok sebepten dolayı MKM’den bağımsız ol-
mayı, sanatçının özgür olmasını, her türlü siyasi fikre tolerans ile yaklaşabilmesi 
gerektiğini düşündüm. Burada sanatçı mutlaka bağımsız olmalıdır. Bu inancımı 
sürdürerek hâlâ film yapmaya çalışıyorum.  Son olarak, motivasyonumuz aslın-
da kendimizi ifade etmek: Biz yok sayılıyoruz, yaşadıklarımız yok sayılıyor; biz 
de diyoruz ki, varız. Var olmaya da devam edeceğiz. Bu var olma sorgulaması 
benim en temel motivasyonum. 

2. Bu işin bir kurumsal ayağı bir de bireysel ayağı vardır. Kurumsal olanını 
devletin ve belediyelerin, belki sivil toplum örgütlerinin olanaklarını; bireysel 
olanı ise dayanışma olarak değerlendiriyorum. Kürt Rönesans’ı dediğim dö-
nem, 90’ların ortaları hem yazıda hem müzikte… O zamanlar Avesta da yeni 
açılmıştı.  Bu Rönesans zamanlarında çok değişik şeyler oldu. Batı’da yaşayan 
Türklerin de devrimci oluşumlarının olması ve mahallerde halk ile iç içe ol-
maları Türkiye’nin genelinde ortak geleceğe dair umutların oluşmasına sebep 
oldu. Ama Kürtler, öz eleştiri yapmak gerekirse, şehirlerde kurumsallaşmayı 
gerçekleştiremediler. O dönemde kalıcı ve sürdürülebilir bir şeyler mümkün ol-
madı. Tabi bunun başat nedeni devletin baskısıydı; ama çuvaldızı kendimize 
batırmamız gerekirse, bizim de çok eksikliklerimiz vardı. Mesela partili sanatçı 
olmak, partinin gözünden her şeye bakmak bekleniyordu herkesten, bu ise bir 
sorun oluşturuyordu. Özgür Gündem ilk yayına başladığında çok iyi bir haber 
gazetesiydi ve o dönemde herkesin elinden bırakamadığı bir gazeteydi, değer-
li gazeteciler çalışıyordu bünyesinde. Fakat adım adım bu durum görünmedi, 
yeterince şu konuya değinilmedi, bu konu açıkta bırakıldı vb. gibi söylemler 
ile hadımlaştırıldı. Bu, bütün kurumlarda gerçekleştirildi. Çok ihtiyacımızın 
olduğu bir dönemde sanatsal ve fikirsel özgürlüğü kendi ellerimizle kısır-
laştırdığımız için kurumsallaşmayı engelledi. Var olan sürece baktığımızda, ben 
acımasız davranmak istiyorum kendimize karşı, başarılan şeylerle eldeki ola-
nakları karşılaştırdığımızda ne yazık ki çok sayılmaz ve hatta yenik sayılırız. Bu 
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eleştirilere benzer söylemlerimden dolayı kurumlardan ayrılmıştım. Bana göre 
kısır tartışmalardan kurtulmalıyız, yapıcı ve geliştirici olan eleştirinin koşul-
larını araştırmalıyız. O dönemde bu söylediğim fazla gerçekleşmedi. Şimdi her 
seferinde çapalanıyor, kâğıt üzerinde bir problem olduğundan, bu problem 
giderilmeye çalışılıyor ve her seferinde sıfırdan başlanıyor. Bu anlamda ne bir 
özeleştiri ne birikmiş deneyimden faydalanma ne de bir perspektif var. Pers-
pektif çok önemlidir, mesela sanata bakış açımız nedir? Bir şeyin sadece Kürtçe 
olması sanat demek midir? Ya da bir sıkıntıdan, bir mağduriyetten bahsetmek 
sanat mıdır? vs. Bunları bir türlü aşamadık. Bir yandan bir biçimde kenedimizi 
ifade etmeye çalışıyorduk. Bu, dayanışmayı sağlıyordu. Hatırlıyorum, MKM’de 
sinema eğitimi iyi olunca herkes ilgi göstermeye başladı. Biz, aynı ekip, İdil 
Kültür Merkezi ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde vs. eğitim verdik, iç içey-
dik. Oradan çıkan sanatçılar hep ortak filmler yaptı, her defasında birbirimize 
destek olduk. Ama o kuşak gittikçe erimeye başladı, gerek Kürt hareketinin 
kendi içindeki sorunları gerekse de solcuların aralarındaki sorunları nedeniyle 
ikinci ve üçüncü kuşağa o dayanışma pek yansımadı. Dayanışmanın temel sebe-
binin çok basit bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor, mesela tek başımıza üretemi-
yoruz. Üretmek için ne yapmalıyız?  Tek madde budur. Ama ufak ufak bir sürü 
soru zamanla birikiyor, engel olarak görünüyor ve sırtımızda yük büyüyor, bu 
yüzden yan yana durmayı beceremiyoruz. Zamanında onların desteği olmadı, 
şunların söylemleri böyledir vs gibi sözler bizi sıkıntıya çıkacak. Ama aslın-
da şu anda Kürtlerin filmlerini destekleyecek kurumları var, tabi ki öncelikler 
zaman zaman farklılaşabiliyor; pandemi, savaşların yoğunluğu vs. Kürt sine-
masını destekleyecek kurumların öncelikle düşüncelerini netleştirmeleri gere-
kiyor. Bağımsız komisyonlarla destek verilmeli ve komisyonlar her seferinde 
seçimle başa gelmelidir. Onlara ayrılacak olanakların belediyeden veya kültür 
kurumundan mutlaka ayrı olması gerekir. Süreklilik ve devamlılık sağlanma-
lıdır. Şimdi bunun gibi çok uzun süre konuşabileceğimiz şeyler var; ama temel 
sorun şu ki, savaş hâlâ devam ediyor, baskı devam ediyor. Bunca şeyin arasında 
bu tür şeylerim konuşulması lüks gibi görünebilir, farkındayım; fakat benim için 
temel olan itki kendimi ifade etmek olduğu için, elimden geldiğince bunu yap-
maya çalışıyorum. Örneğin 2005’te Asi Film kurulduğunda, onlarca genç insan 
geldi, filmlerine destek olduk veya beraber çalıştık. Gücümüz oranında bu tür 
kolektif yapılar da kurduk. Önceki kurum mevzuuna dönersek, temel kaygı bu 
kurumların özerk olmasıdır. 

3. Aslında çok yeni bir dijital platform var bu konuda: “https://mezolinx.
com”. Bir yıllık bir hazırlıktan sonra başladı çalışmaya. Biz de destek olmak 
için filmlerimizi verdik. Norveç’ten arkadaşlar bunu yapmaya giriştiler; ama 
henüz istenen düzeyde değil. (Bir Netflix gibi değil elbette; ama şimdilerde telif 
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vermeye de başladılar). Bir yandan da dijitalleşme sayesinde bu iş kolaylaştı, 
birçok kişiye ulaşılabiliyor. Eski dönemlerde bir belgesel yapardık, devlet yasa-
klardı ama biz CD’lere kopyalayıp orada burada göstermeye çalışırdık. Burada 
ulusal Televizyon kanalları çok önemli. Birçok kanalımız var. Ama televizyon-
da yayınlanan özgün eserlere bir telif verme dertleri olmadığı için, sürdürüle-
bilirlik sağlanamıyor. Elbette filmlerimin gösterilmesini isterim; fakat benim 
yeniden üretebilmem için, genç arkadaşlar için de geçerli bu, en azından yarat-
abileceğim kadar bir şeylerin geri dönüşü olması gerekir. Mesela Kürdistan’daki 
gençler bir kısa film çekerlerse, televizyon onlara bu filmin yapımı veya filmin 
değeri kadar bir telif öderse, eminim ki devamlı üretirler ve bu konuda yetkin-
leşirler. Maalesef bu tür platformlarımız yok, bize telif konusunda çok güçlük 
çıkarmışlardır. Bu ülkede sorunlar sürerken biz film yapıyoruz ve burada tek 
isteğimiz aslında birbirimize destek olmak ve seyirciye ulaşırken daha orga-
nize olmaktır. Yoksa Netflix gibi bir yerde Kürt sineması diye bir bölümün olup 
olmaması önemli değildir. Bu zaten sorunlu bir şey olurdu. Ayrımcılığın had 
safhada olduğu dönemlerde ben kendimi Kürt olarak tanımladım, ama ileride 
ayrımcılık ortadan kalkar veya başka bir gruba yönelirse de o grubu tanımlayan 
şeyi kimliğimin başına getirebilirim. Benim anlattığım şey, bu hayatta başıma 
gelenler ve tanık olduklarımdır çünkü. O yüzden Kürt’üm, işçi sınıfından gelen 
biriyim. Bu tanımlamalar burada işlerlik kazanıyor. Bunların tartışılması gerek-
en hassas konular olduğunu düşünüyorum. 

4. Sinemada tanım koymak kadar saçma bir şey olamaz. Daha basit bir şey 
söylüyorum, kendime oto-sansür uygulamıyorum. Benim karakterlerim nece 
konuşuyorsa öyle kaydediyorum, ne görünüyorsa onu kaydediyorum. Gitmek 
filmimde dört dil konuşuluyor mesela. Çünkü Kürdistan öyle bir yer. Her yerde 
farklı lehçeler duyarsınız. Bu anlamda düşündüğümüzde yirmi yıldır sinema-
da Kürtlerin artık kendini ifade etmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Fakat Kürt 
sinemasının şu günlerde tanımını yapmaya çalışan akademinin   gerçek moti-
vasyonu Kürtlerin artık yok sayılamayacak bir gerçekliğinin olma durumudur.  
Eğer var olacaklarsa onları tanımalı ve nasıl ilişki kuracağımızı düzenlemeliyiz. 
Sonra da onlarla düzen içinde neyi nasıl satacağımızı anlayabiliriz. Eğer dilleri 
varsa, ki var, araştırılmalı; sineması, edebiyatı araştırılmalı. Dikkat edin Kürtler-
le ilgili araştırmaların çoğunluğu Irak savaşından sonra başlar. Orada bir Kürt 
ülkesi kurulacaksa ki bu olabilir, o zaman bütün bu bilgiler, araştırma yapanlar 
için bir anlam taşıyacak ve daha da önemlisi bir avantaj sağlayacak…  Benim için 
tanımlanmadan önce, anlaşılmak gelir. Bu tür soruların yönetmenlere sorulması 
yanlış görmüyorum, aksine bizim de yanlışı değerlendirmemize olanak veri-
yor. Kürt sineması tanımlaması kapsayıcı değil, etiketleyip kapatmadır. Etike-
tlemenin sonuçlarını bugün Ukrayna - Rusya savaşında görebiliyoruz. Şimdi 
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de bize Ukrayna’nın nasıl bir farklı halk olduğu anlatılmaya çalışılıyor, ki bu 
mutlak böyledir ama neden şimdi? Neden Ukraynalıların farklı olduğunu söyle-
dikten sonra toptan bir Rus kimliğine, kültürüne saldırı başladı? Rus sineması 
veya Rus edebiyatı gibi bir etiketten ötürü, korkunç bir faşizm ve ayrımcılıkla 
ile karşı karşıyalar mesela. Bu yüzden tanımlamalara değil, ifade özgürlüğüne 
inanmamız gerekir. Şimdi son olarak Kürt sineması vardır demek, varlık olarak 
Kürtler kendilerini ifade ediyor demektir; ama bir sinema dili, biçimi gibi işler 
soruyu çok daha karmaşık boyutlara taşıyor.

5. İyi sanat eserleri bana kalırsa bir okul gibidir, Dostoyevski veya Tolstoy 
okumak, iyi klasik filmler izlemek öğreticidir. Üniversiteden daha çok şey öğre-
tir üstelik. Bu yüzden iyi eserler insanın özünü anlatmaya çabalıyor. Bu çabayı 
sansürsüz bir şekilde anlatırsanız, öykü nerede geçerse geçsin, egemen rejimi 
yönetenler için korkutucu bir aşamaya dönüşür ve kalıcı olmaya başlar. Kürt 
yönetmenlerde -bizde- hâkim olan, bir şey meydana geldiğinde, ona kişisel bir 
mesafe alarak sadece konuyu anlatıp bireyi anlatamamak gibi bir huy var. Bir 
de Türkiye’nin sol kültürü, Türkiye’de de 40’lı yıllarda bir heyecana sebebiyet 
vermiştir; fakat ondan sonra bir durgunluk dönemi, daha sonra da gerileme 
dönemi başlamıştır. Gericilikten kastım, bireyin ıskalanmasıdır. Sosyalist bakış 
açısına göre birey, tüketimi; dolasıyla kapitalizmi simgeler. Halbuki bu üretim 
ilişkileri ile ilgili bir tespit, bir olgudur. Birey her koşulda var olan tek gerçeklik. 
Onu yok saydığınızda iyi ve doğruyu savunmanız bir anlam ifade etmemeye 
başlıyor, özellikle iktidara geldiğinizde. Bu da edebiyatta ve sinemada bu tür 
ürünleri izleyenlere, yani bize öykünecek bir alan bırakmamıştır. Ben ise hep 
kendimden yola çıktım. Ama biraz önce söylediğim iyi eserleri bir okul gibi 
düşünerek yola çıktım. O zaman düşündüğüm üzere, başıma gelenleri Nuri 
Bilge Ceylan’ın filmlerinde kendisini anlatması kadar cesurca anlatabilirsem, 
zaten ortalık sarsılır. Bana aşk filmi yapıp yapmayacağımı sorduklarında, on-
lara Gitmek filminde olduğu gibi aşklarımız var diye yanıt vermiştim. Ya kaç-
mak zorunda kalırsınız ya da öbür tarafta kalırsınız. Ama bunu anlatınca, seyre-
den kişi bir aşk filmi izlediğini görür ve bu insanlara yönelik baskının ne kadar 
çok olduğunu görür. Sesime Gel, bir nine ile kız torununun oğlunu kurtarma 
hikâyesidir, dünyanın her yerinde geçilebilecek bir öyküyü, biz burada otantik 
yani özüne en yakın şekilde olmasına dikkat edip çektik sadece. Neden böyle 
peki? Çünkü buranın gerçekliği budur. Şuna çok rastladım: Gitmek ve Sesime 
Gel filmlerinin gösterildiği birçok yere gittim. Gittiğim yerdeki insanlar kendi 
hikâyelerini anlattığımı söylediler sıkça. Bir Afgan yönetmen, Sesime Gel filmi 
için, kendilerini anlattığımı söylemişti bir defasında. Demek ki, insana dair an-
latımlarda ne kadar cesur olursak ya da çığlığımızı ne kadar sansürsüz atarsak, 
o kadar evrensel oluruz. Biz bazen evrensel olmak adına en özgün olduğumuz 
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ve insanlar ile paylaştığımız ortak noktaları kaçırıyoruz. O yüzden ben genç ark-
adaşlara bunu ivedilikle tavsiye ediyorum. Bireysel olan konu da enteresan ve 
özgündür. Ender Öz Kahraman’ın “Zor Bir Karar” filmini buna örnek verebil-
irim. Son filminde, Hakkari’de çatışmaların yoğun yaşandığı bir dönemde bir 
ağabeyi dağda olduğu halde burun ameliyatı olmak isteyen bir genç kadının 
öyküsünü anlatmıştı. Bu örnek vesilesiyle bu tür bireysel konuları daha sık 
işlersek yaşadığımız dönem daha iyi anlaşılacaktır, öteki türlüsü mağduriyet 
edebiyatıdır. Bunu da normal karşıladığımı söylemeliyim ve zamanın ruhuna 
ayak uydurma olarak değerlendiriyorum kısmen. 

Yönetmenlerimiz ile yazarlarımız arasındaki ilişki hakkında neler söylersiniz? 

Edebiyatımız ile sinemamız ne yazık ki birbirinden fazlasıyla beslenmiyor. 
Ben senaryo yazmak yerine, birinin senaryosunu çekme tarafındayım, çünkü 
içindeki dünyayı anlatma konusunda bu, bir yazarla daha kolaydır. Bütün 
dünyada bunun örnekleri vardır. Ama Türkiye’de şöyle bir sorun var: Bir yazar 
kitap yazarak hayatını geçindiremiyor, bir sinemacı da öyle. O yüzden herkes 
kendisine kefil oluyor, bir başkasını ikna edip de ortak edemiyoruz. Söylemeye 
çalıştığım şey şu: 80 darbesinden sonra, 90’larda da kıramadığımız bir şey var, 
yatay ve dikey kopukluk var toplumda. Bir yazarla bir çizer, bir çizer ile bir 
felsefeci oturup konuşamıyor. Herkes kendi muhitinde birkaç kişiyle konuşuyor 
o kadar. Ben şahsen bunu kırmaya çalışıyorum ve bir sürü girişimim de oluyor 
bununla ilgili. İki insan arasında etkileşim ve etkileyicilik azaldı genel anlamda. 
Mesela festivaller yapıyoruz, Diyarbakır’da yazarlar, çizerler ve yönetmenler 
birbiriyle oturup konuşabilmeli, buna ayrıca bir önem vermemiz gerekiyor. Bu 
tür konuşmalar gerçekleşirse, uzun vadede o kadar çok fikir ortaya çıkar ki, bu 
hepimizin yararına ve çok özendirici olur. Kolektif olan aynı zamanda engellen-
mek istenen şey olduğu için, bizim bu duruma daha özenli yaklaşmamız ve üze-
rine gitmemiz gerekiyor. Mesela 80 darbesinden sonra, sinematekler kapatıldı. 
Oranın kapatılması kolektif olana karşı yürütülen bir engelleme politikasıdır. 

6. Bana kalırsa şu anda epik filmleri yapabilecek taraf Güney Kürdistan 
olabilir. Çünkü oradaki toplumsal koşullar biraz rahatlamış görünüyor. Avru-
pa’dakiler belki bir şeyler yapabilir bu konuda. Ama sorunumuz hâlâ çok yakıcı 
ve derin. Henüz epik filmler neden yapılmıyor sorusu kimsenin aklına gelmey-
ecek bir şeydir ne yazık ki. Bir normalleşme ile de ilgilidir bu tür şeyler. Mesela, 
hep söylerim, bir barış ortamı olursa, çok gişe yapacağını bildiği için ilk gerilla 
filmini de Sinan Çetin çeker. Bu işte para var, gidip çekelim diyerek. Ama bi-
zim sinema ile kurduğumuz ilişki bu türden bir ilişki değil, o yüzden de bu 
türler bizim aklımıza gelmiyor, gelip de çekersek de batarız. Biz olanı başka 
şekilde anlatmak isteriz. Ama her şey normalleştiği vakit bu türler de kendine 
yer bulacaktır. Bu normalleşmeden önce gerçekleşmeyecek. Dolayısıyla bizim 
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düşündüğümüz şey, bunu çekersem para eder mi etmez mi meselesinden çok, 
bunu çekmem için nasıl finansal bir destek bulabilirim sorusudur. 

7. Yol – Yılmaz Güney 

Sürü – Yılmaz Güney 

Umut – Yılmaz Güney 

Kaplumbağalar da Uçar – Bahman Ghobadi 

Sarhoş Atlar Zamanı – Bahman Ghobadi 

Eğer bu koşullar olmasaydı, özgür veya huzurlu bir ülkede yaşasaydık Hüseyin Kar-
abey nasıl filmler yapardı? 

Film yapar mıydım, emin değilim. Bu yaşadıklarım olmasa sinemacı ol-
mazdım. Yaşadıklarımın sızısı bitince de sinema yapacağımı düşünmüyorum. 
Çünkü film yaparken çok zorlanıyor ve yıpranıyorum ruhsal olarak. Oturup gü-
zel bir film izlemek varken, kalkıp da film yapmazdım o rahat koşullarda. 

8. Şu anda halkımız gibi hayatta kalmaya çalışıyorum. Her şeye rağmen 
hayatta kalıp sinema ile ilgili bir şeyler yapmaya uğraşıyorum. Uzun vadeli 
planlarım var. Her şey yolunda giderse, öncesinde olduğu gibi yaşadığımız, et-
kilendiğimiz bu dönemi anlatmaya çalışacağım. Son kertede direneceğiz, çünkü 
bildiğimiz tek iş bu.  
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Erol Mintaş

 Xebatên kurdî yên hunerî, gelekî di bin bandora hulma 
siyaseta kurdî û siyaseta dagirkeran da maye. 

1. Na ez beşdar nebûm lê ez çend sal berê beşdarî du mihrîcanên Duhokê 
bûbûm. Mîhrîcaneke bi qîmet e û z’ef baş e, jixwe ji bilî ya Duhokê çend bajarên 
din yên Kurdistanê jî çend mihrîcanek tên li dar xistin wekû ya Silêmaniyê û 
hwd. Hêvî dikim li hev zêde bibin. Hêviya min ji van festîvalan ew e ku karib-
in him derhênerên kurdan bînine li cem hev him jî yên biyanî ku filmine baş 
çêdikin bigihîne derhênerên kurd daku di navbera wan de danûstandinek çê 
bibe. Lazim e bazara fîlman ava bibe û bibe perçeyeke van mihrîcanan. Heta 
niha karên wisa zêde nehatine kirin. Derhênerên me timî berê xwe didane ba-
zarên xelqê lê bi saya serê van festîvalên kurd em ê karibin bazara xwe li mala 
xwe daynin, çima nebe? Êdî nîşandana filman tenê ne bes e. Neyse evana ne 
karên min in yên rêvebirên van festivalan in. Pêwîstiya me bi fikir û pêşniyarên 
hêvîbexş hene, ev platformana li vî karî rabin dê karibin xizmeteke baş ji bo 
sînemaya kurdan bikin.

2. Em hemû di bin yasayên dagirkeran de dijîn lewma jî karê me zehmet e. 
Pirsgirêka herî mezin bê guman aborî ye lewra sînema karekî biha ye, erzan nîn 
e. Saziyên kurdan çi yên welêt û çi jî yên diyasporayê, ji bo piştgirî li sinemaya 
Kurdî bê kirin lazim e bi lez û bez werin ba hevûdu û navendeke serbixwe ava 
bikin. Em mejbur in delavine din vekin bo  sînemaya Kurdî, lê halî-hazir xete-
reyek heye, ji ber ku dagirker dagirkeriya xwe dikin û dikarin di şevekê da ava-
hiya me lê kiriye hilweşînin, divê em îmkanên li diyasporayê baş kar bînin heta 
roja azadî yê. Li Parîsê, Enstîtuya Kurdî ya Parîsê heye çima ew  nebe navenda 
giştî ya sînemaya kurdî ku avakerê wê Yılmaz Güney bû. Eger navendek wisa 
hebe dikari pîştgirîyê bide fîlmçêkerên kurd yên ku li welat dijîn.

3. Pirsgirêk ne zaraveyên Kurdî ne, pirsgirêka yekem û ya herî mezin mêji-
yê kurdan yê dagirkirî ye, ya rast pirsgirêkeke din jî heye wekî te bal kişandê 
parçebûna axa me ye, loma mêjî û rihê me jî parçebû ye, ji bo meriv xwe ji wî 
rihî bişo tenê rêyek heye divê em dilê xwe, rihê xwe û mêjiyê xwe ji wan rizgar 
bikin. Heke tu xwe ji wî rihê kolonîzekirî xelaz nekî axa te rizgar bûbe jî carinan 
pere nake ji ber ku ew rih, ew xweh û xeyset li gel te ne. Meriv dikare gelek rêyan 
peyda bike ji bo em ji hev fam bikin wekî mînak mirov dikare jêrenivîsê bi kar 
bîne. Mirov dikare fîlmeke bi zaraveyê kurmancî bi jêrenivîsê, soranî pêşkeş ke 
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Marmara Üniversitesi bilgisayar bölümünden mezun olduktan sonra yük-
sek lisansında sinema üzerine çalıştı. Yüksek lisans tezini Tarkovsky sineması 
üzerine yazdı. 2008 yılında ilk kısa filmi olan Butimar’ı tamamladı. Mintaş’ın 
ikinci kısa filmi Berf ile 2010 yılında Antalya Film Festivalinde En İyi Kısa Film 
Ödülü’nü aldı. Berf, Türkiye’de ve dünyada birçok ödüle layık görüldü. İlk uzun 
metraj filmi Annemin Şarkısı aralarında İstanbul Film Festivali- Köprüde Bu-
luşmalar, Selanik Film Festi-
vali Agora ve Sundance Sen-
aryo Atölyesi- !f Istanbul’un 
bulunduğu farklı platform-
lara seçildi. Köprüde Bu-
luşmalar’dan post prodük-
siyon ve dağıtım ödülü ka-
zandı. Klama Dayika Min 
prömiyerini yaptığı Saray-
bosna Film Festivali’nde 
En İyi Film ve En İyi Erkek 
Oyuncu dallarında Saray-
bosna’nın Kalbi Ödüllerinin 
sahibi oldu. Annemin Şarkısı 
Türkiye’de ve dünyada 14’ten 
fazla ödül kazandı.

Fotoğraf: Sophie Deligiannaki

ev ne problem e, ya muhîm berpirsyariya telvîzyonên Kurdî û dezgehên Kurdî 
ne, ewana dikarin vî karî bikin. Kanalên kurdî pereyên ku ji temaşegerên xwe 
yên kurd qezenç dikin, digirin û wî pereyî dikine zibil û rêzefîlmên dagirkeran 
nîşan didin. Çima  ewî pereyî wisa xerç dikin, bila fîlmên kurdî yên ji zaraveyekê 
(soranî-kurmancî, soranî-zazakî, zazakî-kurmancî) ji bo zaraveya din veguhêzin 
û bi jêrenivisan nîşan bidin. Dawî ya dawî ev zaravana ne wek zimanên bîyanî 
ne, tekîlîyên lînguîstîk nav wande hey, eger zêde tekîlîyên rojane nav wan de 
ava bibe temaşevanên kurd dê hemîyan fêm bike. Belkî nikaribe bi hemîyan 
xeberde lê dikare hemîyan fêm bike. 

Sed heyf, heke parastina qanunî tune be çareserkirina pirsa piştgirî û be-
lavkirina fîlmên kurdî hêsan nîn e, ji ber ku her dezgeheke kurdî seriyekî dajo, 
yekrêziyek di navbera wan da tune. Divê belavkarên kurd li ser vê pirsê bifikirin 
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û çareyekê bibînin, yan na derhênerên kurd jî ne “supermen” in lewra nikarin bi 
her tiştî re serederiyê bikin! Bila piçekî jî çêker û belavkar biaxivin. Em bi hevdû 
re çareyekê peydakin.  Lewma jî ez naxwazim hûn tenê bi derhêneran re biax-
ivin, hinekî jî bi wan re biaxivin.

4. Xebatên kurdî yên hunerî, gelekî di bin bandora hulma siyaseta kurdî û 
siyaseta dagirkeran da maye. Anegorî min pirsgirêka me ya herî mezin çi mêjiyê 
hunermendên kurd çi jî yê xebatkarên çanda kurd bi temamî dekolonîze nebûye 
lewma jî nikarin ji bin bandora dakirkerên xwe derkevin û bergehê li xwe fireh 
kin ji ber wê  nêrîneke nû li çanda xwe, li welatê xwe, li nasnameya xwe û li 
zimanê xwe zêde nakin. Di navbera derhênerên kurdan de ti diyalogeke zanistî 
nîn e.  Dema di navbera me de danûstandin tune be û em nikarin wî dîwarî 
qayîm bikin. Heke derhênerên kurd bi zimanê xwe ‘emel nekin ka em ê çawa 
behsa sînemaya kurdî bikin em ê çawa nasnameyekê jê re diyar bikin. Bixwe, 
belkî kurd bin lê her dem zimanê dagirkeran diaxivin û bi zimanên wan fîlmên 
xwe çêdikin. Ji bo wê divê çend pirensîb hebin, b imin ew ji evin. ;

-Heta ji destê me tê, em zimanê xwe bi kar bînin.

-Hingî me qedand divê karakterên me yên sereke kurd bin û di navbera xwe 
de jî kurdî biaxivin. 

-üDivê em fîlmên xwe li ser erdnigariya xwe çekin û divê heta destê me tê em 
welat û civaka xwe nişan bidin.

Ne dramaya ku tenê naveroka wan bi meseleyên civakî û polîtîk ve girêdayî 
divê cûreyên din yên sînemayê jî werine bi kar anîn. Tenê bi dramayên xemgîn 
nabe bila fîlmên komediyê, yên cezayê, yên zanistê û hwd. jî hebin. 

-Divê fîlman da afirandin hebe, kalîteyeke xwe ye hunerî hebe û derhêner 
hişmendî yê kultura xwe (kurdî) be.

-Divê xalê nêrîna karakterên fîlmên me li sosyolojî, çand û dîroka milletê me 
bên afirandin. Dibe ku em fîlmeka dîdektîvî çêkin lê dinya ya fîlmî divê bi deta-
yên kultura me ve bên avakirin. 

Divê em kesên adî, detay û bûyerên jiyana rojane ya milletê xwe zêdetir 
nîşan bidin.

Eger evana tûne bin, zehmet e mirov ji bo sînemaya kurdî behsa nasna-
mayekê bike. Ez hêvî dikim ku em ev prensîbana zêdetir fîlmande bibînin

5. Rast e mijar an jî naverokên fîlmên Kurdî pirranî li ser meseleyên 
nasnameyê, meseleyên civakê û polîtîkayê ne, lê anegorî min heta a niha jî ev 
tiştana normal bûn, lê ji îro şûn de lazim e naverokên fîlman biguherin wekî te 
got divê meseleyên şexsî jî hebin. Lê ji bo vê hacet lazim e, perwerdehî lazim e. 
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Divê nivîskar hebin û  evana karibin fikrên taze biafirînin. Dema ku pere tune 
be, lîstikvan û nivîskar tune be, çêker û belavker tune be wê demê barên wana 
tev dikevine li ser mile derhêner, loma jî kalîteya gelek tiştan kût diçe. Lê bawer-
iya min pê heye evan mijarên ku te behs kirine wê hedî hedî werine ser ekranên 
me û em ê jî wan temaşe bikin.

6. Sebeba herî mezin aborî ye û bindestî ye. Ji bo filmên epîk werine kişandin 
pereyekî baş divê (derhênerên kurd jî dixwazin bikişînin), loma kişandina wan 
zehmet e, jixwe welatên dagirker ti caran piştgiriyê nadine van fîlman. Lewma jî 
derhênerên kurd xwe lê naceribînin û fîlmên sade dinivîsin û wana tomar dikin 
ji ber ku tomarkirina wan hêsantir e. Sistemeke baş ya dezgehên kurdî jî nîne ku 
piştgiriyê li fîlmên xwedî butçeyên mezin bike ji ber wê derhênerên kurd neçar 
dimînin û bergeha kamerayên xwe teng dikin. Ji ber ku pîşesaziya sinemaya 
kurdî nîn e, mixabin fîlmên me di bin endustriyên welatên din de difetisin. Beri-
ya her tiştî divê dezgehên kurdî piştgiriyê bidine nivîskaran, şanokaran, beşa 
kurdî û zanîngehên ku baş li vî karî radibin da ku rê li sînemaya kurdî jî vekin. 
Mesela dive ji her temenî lîstikvanên me hebin ku em yan jî senarîst, çîrokên xwe 
wisa bihunin, wisa binivîsin û xema tunebûna wan nexwin.

7. Rê, Yılmaz Guney

Col, Yılmaz Guney 

Hêvî, Yılmaz Guney

Dema Hespên Serxweş, Bahman Ghobadi

Vodka Lemon, Hiner Saleem

8. Niha ez li ser fîlma xwe ya nû dixebitim û ka em ê binihêrin ka dê kengî 
amade be.
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Reber Dosky

 Eksiklerimiz olduğu halde, kısıtlamalar olduğu 
halde, Kürt sinemasını Yılmaz Güney’den devraldı-
ğımız bayrağı gururla bir yerlere hep beraber getir-
dik diye düşünüyorum. 

 1. Çocukluğumdan beri sinemaya bir merakım vardı, başlangıçta bir sey-
irci olarak. Sinema heyecanım ilk önce evde Tom and Jerry ile başladı. Ses ve 
görüntünün oluşturduğu mucizeyi öğrenmek, bilmek istiyordum. Bu heves 
uzun bir süre sadece seyirci olmak ile yetindi. Yaşadığımız coğrafyada önünüze 
konulan okul, bölüm, meslek neyse nasibini oradan alıyorsunuz. Sanat konu-
larında maalesef bütün Kürt aileleri gibi benim ailem de kısıtlı imkânlar içindey-
di, ailem doktor olmamı istiyordu. Avrupa’ya göç ettikten sonra bu ilgi alanımı 
geliştirmeye karar verdim. İlk yaptığım işlerden birisi bir sinema salonu abone-
si olmak oldu. Aylık bir ücret ödeyerek sınırsız film izleyebiliyordum. Dili ve 
yeni toplumu tanımak gerekliydi. Dil eğitimini aldıktan sonra okula başladım, 
Halk ile İlişkiler bölümünü bitirdim, bir sene siyasi bilimler de okudum. Artık 
kendimi tam donanımlı hissettikten sonra, 33 yaşımda, 2009 yılında Amsterdam 
Film Akademisine başvuruda bulundum ve ön elemelerde Akademiye alındım. 
2013 yılında “Bang” (The Call) adlı belgesel film ile mezun oldum. Filmi şurada 
bulabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=kyfZbVL04yo

2. Avrupa’da yaşadığım, burada gerekli kurumlardan yardım aldığım için 
sorulan soru bir nevi benim için geçerli olmuyor. Prodüksiyon konusunda her-
hangi bir zorluk yaşamıyorum; çünkü filmi yapmadan önce bütün aşamaları 
tek tek, defalarca konuşup tartışıyoruz. Bir yapımcı devamlı yanımda prodük-
siyonla meşgul oluyor. Kürdistan’da yaşayıp da film yapan meslektaşlarımın 
sorunlarını az çok yakından biliyorum. Kürdistan’da kurumlaşma kesinlikle 
önemlidir, özellikle film konusunda. Çünkü sinema tek başına yapılabilecek bir 
meslek değildir. Bazen yüzlerce insanın bir araya gelip yaptığı bir iş. Hobi olarak 
film yapmak bir yere kadardır diye düşünüyorum. Bir veya iki defa yüzlerce 
insanı etrafında toplayıp “hadi bu sefer için de çok sağ olun’ diyebilirsiniz ama 
üçüncüsünde bu insanların yüzüne bakıp kusura bakmayın “hakkınızı helal 
edin” diyemezsiniz. Çünkü bu insanların da kirası, elektrik faturası, tatile gitme 
ihtiyaçları vardır. Bu yüzden işi artık profesyonelliğe dökmek lazım. Öncelikle 
her dört parçada Film Akademilerinin açılması gerek. Film yapmak bir sanattır, 

https://www.youtube.com/watch?v=kyfZbVL04yo
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Reber Dosky, 1990’ların 
sonlarında Kürdistan’dan 
(Duhok) Hollanda’ya geldi.  
2013 yılında Hollanda Film 
Akademisi’nde belgesel yö-
netmenliğini başarılıyla bi-
tirdi. Mezuniyet filmi ulusla-
rarası festivallerde ödüllere 
layık görüldü. İlk uzun met-
raj filmi olan Radyo Koba-
ni 2016 yılında IDFA En İyi 
Film Ödülü’nü kazandı. Dos-
ky, ‘Sidik ve Panter’ filmiyle 
IDFA 2019’da En İyi Hollanda 
Belgeseli Ödülü’nü kazandı.

FİLMOGRAFİ
- 2022    - The Yezidi Girls – in post-productie. 
- 2019   - SIDIK EN DE PANTER, Docu winnaar van IDFA NL Competitie
- 2017   - Goed Terechtgekomen in de Schilderswijk – TV Docu
- 2017    - MERYEM 13’ Docu Nominatie Europese Film Award
- 2016    - RADIO KOBANI 70’ Docu winnaar van IDFA NL Competitie
- 2016    - YEZIDI GIRLS 13’ Docu 
- 2015    - THE SNIPER OF KOBANI 13’ Docu      
- 2015 - ONE HAPPY DAY 25’ Fictie
- 2014 -   4EVER 15’ Docu
- 2013 -   LOKROEP (THE CALL) 25’ Docu
- 2012    - MIJN GELUK IN AUSCHWITZ 13’ Docu

sanatı yapmak için yeteneğe ihtiyaç vardır. Yetenek bazı insanlarda doğuştan 
olur, sanatı okuyarak da öğrenebilirsiniz. Bir cerrah, bir dişçi, fırıncı, öğretmen 
nasıl ki mesleğini okulda öğreniyorsa film için de aynı yoldan geçmek gerek 
diye düşünüyorum. Bu mesleği bir kere kurumsallaştırdığımızda güzel şeylerin 
olacağına inanıyorum. 

3. Sorunlar çözülmek için vardır. Almanya’da Nazi faşizminden sonra Yahu-
di yapımcılar ve diğer sinemacılar öncelikle Fransa’ya, Naziler Fransa’yı da ele 
geçirdikten sonra Amerika’ya göç ettiler. Göç eden filmciler Amerika’da yeni 
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arayışlara geçtiler ve sonunda Hollywood’u kurdular. Bundan sonra oradan ge-
lecek bütün filmlerin dili İngilizce olacak ve dünyaya böyle sunulacaktı. Ve bu 
böyle de başarıldı. İngilizce, dünyanın ortak kullandığı dil olduğu halde her-
kes bu dili konuşamıyor. Ama bu dili konuşamayan insanlar da sinemaya gidip 
Hollywood’dan gelen filmleri izleyebiliyor. Bunu da altyazı yardımı ile rahat-
lıkla yapabiliyorlar. Kürdistan’ın herhangi bir parçasında yapılan bir film rahat-
lıkla diğer parçalarda altyazı yardımı ile izlenilebilir diye düşünüyorum. Film 
bu parçalara nasıl getirilir, sinemaya nasıl taşınır? Bunların tartışılacak önem-
li konular olduğuna inanıyorum. Birinci sorunuza verdiğim cevaba dönmek 
istiyorum. Sinemanın ciddi bir meslek olduğunu ve bu işin aslının okullarda 
okutulması gerektiğinin altını bir defa daha çizmek istiyorum. Filmi yönetmen 
düşünür, senaryoyu senarist yazar, yapımcı filmi yapar, distribütör (dağıtımcı) 
de filmi satar, sinemalara taşır vs. Seyirciye ulaşmada bu dağıtımcının rolü çok 
önemli. Bu da başlı başına bir meslektir. Mesela Ortadoğu’dan bana çok mesaj 
gelir, sizin filminizi festivale almak istiyoruz. Bazen buna şaşırıyorum niye beni 
arıyorlar diye, çünkü dağıtımcım var, her bir posterin altında onun ismi var. Bu 
durum bana aslında Ortadoğu’da bu işin daha kurumsallaşmadığını gösteriyor.  

4. Kesinlikle bu da bizlerin, yani Kürt sinemacılarının bu konuda ne ka-
dar inatçı olduğumuzun, her alanda kendimizi kanıtlamak istediğimizin bir 
göstergesidir. Şu an tanınan birçok film yönetmenimiz var, dünyanın önemli 
festivallerinde önemli ödüller almış filmlerimiz var. Eksiklerimiz olduğu halde, 
kısıtlamalar olduğu halde, Kürt sinemasını Yılmaz Güney’den devraldığımız 
bayrağı gururla bir yerlere hep beraber getirdik diye düşünüyorum. Bundan 
sonra Kürt sinemasının yapması gereken şey kurumsallaşmadır. Film Akade-
milerinin yanında oyunculuk için akademilerin de açılması lazım. Dünyada 
Kürt sineması, ezilen toplumun dili olarak görülüyor. Bir halkın dilini, dinini, 
kültürünü dört parçada bölmüş, yıkmış, harabe etmişsin. Buna cevap olarak yeni 
nesil kameraya sarılmış, bu ise dört parçada ezilmişliğin, yokluğun dili olmuş ve 
sinemayı bir meslek haline getirmişiz. Bu çok önemlidir. Bizler, yani yeni nesil, 
silahtan ziyade başka arayışların içinde olmak, aslında düşman için başlı başı-
na bir korkudur. Gelişen modern savaş tekniği karşısında bir kalaşnikofun sesi 
ne kadar yankı yapabilir ki? Burada herhangi bir bagalitasyon yapmak istemi-
yorum. Hiçbir Kürt özgürlük mücadelesi isteyerek savaşa başlamamıştır. Silahı 
eline almak sadece meşru müdafaadır. 1946’da M, Mustafa Barzani’nin yaptığı 
gibi, 15 Ağustus atılımında olduğu gibi. Kürt sinemasının dünyada ezilenlerin 
sesi olarak tanınması bence çok anlamlıdır.  

5. Sinemayı toplumun dili olarak görüyorum. Biz Kürt sinemacıları olarak 
bu yükün hassasiyetlerini iyi anlamamız lazım diye düşünüyorum. Ben şimdiye 
kadar kendi tecrübelerimden yola çıkarak film yapmaya çalıştım. Özellikle bana 
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yakın konular ne ise, hissettiklerim, anılarım, duygularım, bakış açım vs. Bir 
nevi kendi travmalarımı sinema yolu ile çözmeye çalıştım. Geldiğimiz toplum, 
coğrafya kan revan içerisindeyken, toplum aç iken, çocuklarımız halen isim-
siz mezarlara sahip iken sinema sanatını bireysel ele almak bence sinemaları 
doldurmaz. Biz sanatçılar bu halkın hizmetkârlarıyız. Elbette bu halkın acılarını, 
dilini, kültürünü korumak, anlatmak bizim bir görevimizdir. Bu bahsettiğim 
konuları güzel bir sinema dili ile ajitasyon yapmadan yarınlara taşımak bence 
çok önemlidir. Ha bizler bu devreyi geçtikten sonra gayet tabii bahsettiğiniz 
diğer konulara da el atılacağına inanıyorum.

6. Dünya Sinemasından örnekler verildi. 

7. Rusteme Zal, Mem û Zîn, Evdale Zeynike, Fatim û Salih Aga, Gılgamış 
vs… Gerçekten de çok zengin bir coğrafyada, çok renkli bir toplumdan geliy-
oruz. Filmi yapılabilecek yüzlerce hikâye, konu var. Ama Kürt sineması şu an 
buna elverişli değil. Yeterince teknik, teknik eleman, maddi yapılanma buna 
uygun değil. Bunlar olsa da temiz bir Kürtçe lehçesiyle bu rolleri yapacak oyun-
cularımız şu an hazır değil. Bu başlı başına bir sorun. Ben on sene içerisinde bu 
konuların aşılacağına inanıyorum. Çünkü  şu an Güney Kürdistan’da ve Roja-
va’da bir yapılanma var. Bize düşen görev, başta olan yetkililerimize sinemanın 
rolünü anlatmak ve etkisini onlara aşılamak olacaktır. Bunlar olduktan sonra 
birkaç sene içerisinde güzel adımların atılacağına inananlardanım. Kısacası, 
önümüzde yapacak daha çok iş olduğuna inanıyorum. 

8. Şu an yeni filmimin kurgusunu yapıyorum. Yeni belgesel filmim Êzidi 
kızlar üzerine. Bildiğiniz gibi DAİŞ, Müslüman teröristler, Ezidi halkımıza 3 
Ağustos 2014’te saldırdı. Bu saldırıda binlerce insanımızı öldürdüler, kızlarımızı 
kaçırdılar. Bu genç kızlarımızı pazarlarda barbarca sattılar. DAİŞ’in Kobani ve 
Şengal’de Kürt güçleri tarafından yenilgiye uğratılması ile birçok genç kızımız 
bu zalimlerin elinden tekrar kurtarıldı. Bazıları da kendi gücüyle kaçtı. Belge-
sel bu kızların yeni yaşamını konu alıyor. Bu kızlar tekrar kendi toplumlarına 
entegre olabilecekler mi? Bu soru ile bu konuya ışık tutmaya çalışıyorum. Eylül 
ayında filmi bitirmeyi planlıyoruz, Kasım ayında Amsterdam’da filmi seyirci ile 
buluşturmayı ümit ediyorum.

(Yönetmenimiz Duhoklu ama sorularımızı Türkçe cevap verdi. Cevaplar tarafımızdan 
redekte edildi. Yönetmenin  sentaksına ve söyleyiş tarzına sadık kaldık. 
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Sahim Omar Kalifa

 Gelek hevalén min yén Europî dibéjin ew naxwazin ku 
ew filmén min Kurdî temaşe bikin! Ji ber ku mijarén fil-
mén Kurdî hemî nézîkî hevin. 

(Jiber devoka derhêner me dest neda îmla bersivên wî)

1.Belé es beşdar bûm. Es dibînim ku Festîvala Duhok baştirîn festivala Kurdî 
ye. Ji hemî festivala pir baştire. Ji ber ku ne bes filman li festîvalé nîşan didin! 
Belé workshop û seminar jî hene. 

2.Pisgrékén sînema Kurdî pir pirin. Eve jî yek ji wan problémane. Yek ji prob-
lémén serekî ewe ku partîyén sîyasî hemu tiştan kontrol dikin û filmén ne li ser 
fikir u ramén wan bin qebul na kin. Eve jî pirsgrékek pir mezine, hosa ew sînema 
zédetir sinordar dikin. 

Herwesa me Kurdan komisîonén proffesional nînin ku projan rexne bikin u 
biryar bidin ku kîjan proje ji yén din baştire u divé alîkarî werbigre. Gelek jara 
pare di din ji bu derhénerek ku projé wî ne baş e jî. 

Herwesa pir problémen di jî hene …

3.Heta niha tiştek nîne!

Bes pir başe tiştek hosa çébibe. Ji ber ku ef problémek pir mezine. Divé distri-
botionén Kurdan jî derkevin u alîkarîya filmén Kurdan bikin. 

Ez dibéjim ku pirsgirék ne zaraveyén Kurdî ne ji ber ku 90 % ji Kurdan Kur-
mancî di zanin. 

4.Me sînema Kurdî wek destgeh nîne! Belé me film û derhénerén Kurd hene. 
Li hemu cîhané ef zédetirî 100 sale sînema heye, li belé li def Kurdan héjş zaroke. 

Hindek jara 2 filmén Kurî hene u hindek jara yek film jî nîne. Sînema Kurdi 
bingeh nîne. 

5.Gelek hevalén min yén Europî dibéjin ew naxwazin ku ew filmén min 
Kurdî temaşe bikin! Ji ber ku mijarén filmén Kurdî hemî nézîkî hevin. Mijar wek 
hevin herwesa stîl û genre jî wek hevîn. Piranîya filmén me li ser mijarén siyasî 
ne ewén ku jiyana Kurdan bandor dikin. 

Ez dibînim ku divé derhénerén Kurd mijara filmén xwe, Stîl u genre xwe 
bigihorin da ku xelkén bîyanî jark din filmé Kurdî temaşe bikin. 
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6. Gelek sedem henen ku filmén bi vî rengî na én çékirin. Yek ji wan prob-
léman ewe ku filmén hosa parek zéde di xwazin. Ji bilî Kurdistana başûr kurdan 
film komission nînin ku para bidin bu filman. Û dujmina Kurdan jî para nadin 
ku em filmekî hosa pir Kurdî çé bi kin. 

Niha çi projén min yén bi vî rengî nînin. 

7. béşirov. 

8. Niha 2 filmén min yén dréj di montage da ne: BAGHDAD MESSI û filmek 
dokumentar IRAQ’S INVISIBLE BEAUTY. li dawya sala 2022 wé her du amade 
bibin ji bu festival.

Sahim Omar, 1980 yılında Zaho’da doğmuştur. 2001 yılında Belçika’ya göç 
etmiş ve 2008 yılında Brüksel’deki Sint-Lukas Film Okulu’nda film yapımın-
da yüksek lisans yapmıştır. Kısa filmi Nan ile Leuven Uluslararası Kısa Film 
Festivali’nde En İyi Flaman Öğrenci Filmini kazanmıştır. Yönetmenin çeşitli 
festivallerden aldığı yüzden fazla ödülü bulunmaktadır. 

FİLMOGRAFYA
- 2011 - Land of the Heroes (Kısa film / Drama) 
- 2012 - Baghdad Messi (Kısa Film / Drama)
- 2013 - Bad Hunter (Kısa Film / Drama)
- 2017 - Zagros (Drama) 
- 2018 - Cornered In Molenbeek (Belgesel)
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Yılmaz Güney Sinemasının Grameri: 
Politik Estetik ve  
Tekinsiz İmgeler

Ümit Gündoğdu

Yılmaz Güney sineması, estetik ve politik boyutuyla çoğul anlamların gö-
beğinde top koşturur. Bu sebeple çoğu kez Güney’in sanatsal üretim sahasına 
destursuz dalan ve o sahanın dört bir çehresinde kişisel anlamlar, hazlar ve tut-
kular devşiren muhtelif söylemler icat edilir. Bu söylem pratiklerinin konturla-
rı içinde; görsel imajlarla ve sesler arasındaki ilişkinin doğası sabit bir imgeler 
yığını içinde konumlandırılamaz. İmajlar, bir düşünce biçimi olarak gerçekliğin 
grameriyle nasıl politik bir estetik rejimi inşa edebilir sorunsalı her köşe bucakta 
ayağımıza dolanır, ekseriyetle proaktif yönelimle seyircinin dünyasında şok et-
kisi yaratır, aşinalığın büyüsünü bozar. İşte Güney’in filmografisinde bu aşina-
lığı bozan tekinsiz imgelerin politik estetikle kurduğu spesifik bağlantı iplikleri 
sökün eder. Elbette bu tekinsiz imgeler, belli belirsiz egemen görme ve estetik 
biçimlerinin politik katmanları arasında dolaşır.

Sinemasal dünyayı politik kılan, bilindik sularda kulaç atmak değil açık 
denizlerde can simitsiz süzülüşlerdir. Burada söz konusu olan, uzlaşı etrafın-
da örülen gerçeklikle hesaplaşmanın politik estetiğidir. Ranciere’nin estetik ve 
politik etkinliklerle olan etkileşimi işaretleyen dissensus1 biçimlerine gönderme 
yapar. Güney’in film sahnelerinin mizanseni; karakterlere, malzemeye, pastoral 

1	 Ranciere,	J.(2020),	Politika	ve	Estetik	Üzerine,	Ayrıntı	yayınları,	s.138
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manzaralara göre farklı formlara dönüşebilmenin membaını barındırır bünye-
sinde. Mizansenin anlatısal belleğine tekinsiz imgeler bilhassa Kürdi imgeler 
musallat olur. Bu minvalde Yılmaz Güney sinemasını politik kılan, sosyolojik ve 
kültürel birtakım betimlemelerin varlığından öte; estetik, etik-politik dönüşüm-
lerdir. Tüm bu anlatı çerçevesinde esas itibariyle dert edindiğim mesele estetik 
huzursuzluğun2 politikliğine vurgu yapmaktır. 

Sinema alanı içinde janr, hareket, plan çekimi ve kurgu ritmi gibi bileşenlerin 
bütünü, Güney’in de belirttiği gibi politik bir tavır3 içerir. Sinemasal üretimlerin 
belirli bir üsluba haiz olabileceğinin en temel argümanlarından biri ontolojik, 
mimetik ve estetik açıdan ya da varoluşu gereği politik imgeleme sahip olduğu-
dur. Güney’in filmleriyle seyircinin kurduğu diyalektik ilişki, safi replikler ve 
diyaloglar üzerinden deneyimlenmez. Filmin üslubu, tarzı; içeriğinden bağım-
sız bir biçimde şiddetli ve tekinsiz imajlarla ortak bir deneyime yerleşir. Engin 
Sustam’ın da defaatle altını çizdiği gibi4 1980 öncesi Yılmaz Güney sinematogra-
fisi (Yeşilçam - Türk sineması) ve 1964 yapımı Koçero filmi itibariyle dekolonyal 
estetiğin eskizleri yer yer -tekinsiz imgeleri sahnede belirir. Bilhassa 1980 son-
rası sinematografisinde ise; (Paris Sürgünü - Kürt sineması) plan-çekim, kurgu, 
montaj vs. teknik unsurların biçimsel ele alınışında Türk sinemasına musallat 
olan Kürdi imgeler hortlak olmaktan çıkar, diğer bir ifadeyle gölge bir fenomen 
değildir artık. Güney, bu politik bakışı, Yol (1982) filmiyle dekolonyal estetiğe5 
tercüme eder. Filmin bir sekansında Harran Ovasına yerleştirilen ‘Kürdistan’ 
ibaresiyle Yeşilçam janrına yerleşik olan estetik rejimleri yerle yeksan eder.

Güney, filmlerinde kolonyal hafızanın düşünce katlarında yarıklar açar el-
bette, lakin bu eksik bir okumayı imler. Dolayısıyla antikolonyal bir hafıza ancak 
imge, imaj ve estetik üçgeninde ilişkisel bir hattı kat eder. Böylece görünme-
yenler, dili kesilmişler, kaçamak bakışlar hem kadrajın içinde hem de kadrajın 
dışına uzanan patikalarda görünür. Öbür taraftan Güney’in 1960’lar ve sonrası 
filmografisinde; Koçero ( 1964), Hudutların Kanunu (1967), Seyyit Han (1968), Aç 
Kurtlar (1969), Umut (1970),  Ağıt (1971), Endişe (1974), Sürü (1978), Yol (1982) se-
rimlenen sosyokültürel düzey; aşiret, eşkıya, sınır kaçakçılığı, yoksulluk vs. bu 
dört başat evrenin birbiriyle temas eden fark ve tekrarların görsel izleğiyle bü-
tünleşir. Bu filmlerdeki grotesk imgeler, Bakhtin’in (1984: 285) ifadesiyle “haki-
kati maddileştirir” niteliktedir. Melon şapkalı, sırtında mavzeriyle dağları mes-

2	 Ranciere,	J.	(2014),	Estetiğin	Huzursuzluğu,	İletişim	yayınları.
3	 Baksi,	M.	(2021),	Kürt	Gözüyle	Yılmaz	Güney,	Lîs	Yayınları,	s.63
4	 Sustam	,E.	(2021)	‘Ulus	Baker’in	Bahçelerinde	Dolaşmak’	:	http://postdergi.com/ulus-bake-

rin-bahcelerinde-dolasmak/	
5	 Sustam,	E.	(2021),	‘Kurdish	Art	and	Cultural	Production,	Rhetoric	of	the	New	Kurdish	Sub-

ject’,	in	Bozarslan	H.,	Günes	C.	&	Yadirgi	V.	(eds),	The	Cambridge	History	of	Kurds,	Camb-
ridge	University	Press,	Cambridge,	April,	s.791-795.

http://postdergi.com/ulus-bakerin-bahcelerinde-dolasmak/
http://postdergi.com/ulus-bakerin-bahcelerinde-dolasmak/
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ken eden Koçero’yu, sınır kaçakçısı Hıdır’ı, Keje6 uğruna köyün ağası Haydar’a 
isyan eden Seyyit’i, karısı uğruna eşkıya olan Serçe Memet’i, atını kaybeden fay-
toncu Cabbar’ı, kaçakçı Çobanoğlu’nu, mevsimlik pamuk ırgatı Cevher’i, Koçer 
Şivan’ı ve Üç mahkûmun (Seyit Ali, Mehmet Salih ve Ömer) Kürtlüğü hakkın-
da hiçbir şey bilmeyen seyirciler bile onların yaşadığı sosyokültürel dünyanın 
tekinsiz imgelerini ve ilişkisel estetiği sinematografik uzam ve zamanın içine 
yerleştirebilir. Tüm sekanslar, diyalogsuz olsa bile Kürt öznelliği ve coğrafyası 
oldukça çarpıcı bir biçimde politik estetik eskizler çizer seyircinin dünyasında. 

Güney’in yerleştiği bakış, dokümanter tarza benzer bir izleğin alelade görsel 
imajlarından ibaret değildir. Kameranın açısı, bu sinemasal mekânı tesadüfen 
keşfetmez, yani röprodüksiyon biçiminde bir müdahaleye açık kapı bırakmaz. 
Dahası, kadrajda görünen tüm bu seçili imajlar Roland Barthes’in belirttiği üzere 
“gerçek etkisi”7 yaratır. Tekinsiz imgeleri bir anlam ufkuna yerleştiren mizan-
sen; anlatının deneyimlendiği kırsal yaşamı, karakterlerin sosyal konumunu, 
söylem modunu vb. bileşenlerin birbirleriyle nasıl ilişkilendikleri hususunda 
politik estetik bir rejim bahşeder. Bu politik estetik rejim, bazen bir coğrafi unsur 
(dağ, ova, ırmak) bazen karakterlerin jest ve mimikleri, giyim tarzları, suretlerde 
beliren hüznün tonlarında bazen de Türkçe ve Kürtçe’nin kırmalığından mürek-
kep diyaloglarda ve elbette Güney’in (Cutchera, 2017)  belirttiği üzere dengbêj 
anlatısına (Ehmedo Ronî, Miho, Hesenê Musa, Lawikê Metînî, Bavê Seyro vd.) 
(Baksi, 2021: 98) bel bağlayarak bir Kürt atmosferi yaratılır. 

1. Yılmaz Güney, Umut (1970)

6	 Bkz.	Keje	sansürü,	Savaş,	H.(2021),	Yılmaz	Güney	ve	Trajedi,	Sözcükler	Dergi	yayınları,	s.56.
7	 Barthes,	R.	(2002),	Roman	ve	Gerçek	Etkisi,	Donkişot	Yayınları,	s.25.
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Seyircinin bakışlarının yönlendirilmesi, filmlerin politik estetik bir görünüme 
kavuşması için esas teşkil eder. Söz gelimi Sürü filminin bir sekansında Anka-
ra’nın orta yerinde Kürt motifleriyle bezeli kıyafetleriyle Keje’yi sırtında taşıyan 
Şivan’ı insan kalabalığından belirgin bir şekilde ayıran bir görsellik sunar. Yine 
Umut filminde Cabbar’ın bedene yerleşme biçiminde Kürdi imajlar yoksullukla 
bütünleşir. Cabbar’ın çömelişinde ellerini dizlerine koyuşu, tipik Kürt oturu-
şunu8 imler. Hakeza Yol filminde; Ömer’in köyüne vardığında fonda duyulan 
Ehmedê Mala Musa stranı, doludizgin kır atın terkisindeki Kürt figür, köpek hav-
lamaları ve “Kürdistan” ibaresini görünce Ömer’in yüzüne yerleşen kırık tebes-
süm dışında sahne boyunca tek bir laf edilmez, o anda duyulan tek şey kurşun 
sesleridir. Yine de seyirciler Kürtlüğe zamklanan o tekinsiz imgeleri tahayyül 
edebiliyorlarsa kurşun seslerinin görsel açıdan tercüme edilmesi hasebiyledir 
ki bu da mizansene politik estetik bir veçhe katar. Bu politik estetik kavrayış, 
filme artı anlam katabilmesi yönünden seyirciye aktif rol biçer. Seyircinin naza-
rında Güney’in çarpıcı çekim estetiği, tekil ve kışkırtıcı nitelik taşır böylelikle. 
Bu nazariye, Yeşilçam janrına içkin anlatı veyahut karakterle özdeşleşen seyirci 
tipolojisi değil, karmaşık bir gerçekliği alımlayan failin nazariyesidir. 

Sinematik Bir Üslup Olarak Yılmaz Güney Filmlerinden Kesitler

Güney’in sinematik üslubu, görsel ve işitsel duyulara davetiye çıkaran poli-
tik yönelimlerden ve seyirciyi kışkırtmaktan öte anlamlar taşır. İmaj bombardı-
manına maruz kalan bir seyirci tipolojisi yaratma arzusu içinde değildir Güney. 
İmajlar, esas olarak seyircinin zihninde yuvalanmış düşünsel putları yerle yek-
san etme işlevini üstlenir. Aynı zamanda Güney’in filmleri genel itibariyle po-
litik estetik sözceleme yerleşir. Söz konusu bu estetik sözcelemi Umut filminde 
olduğu gibi 1970’ler Adana’sının sosyokültürel ve ekonomik durumunu resme-
den kentsel mekânların dönüşümüyle (kenti bir uçtan diğer uca saran billbo-
ardlardaki reklamlar, anıtlar, meydanlar ve sanayi işletmeleri) paralel evrenler 
kurarak kadrajlar. 

İmajların temsil ettiği gerçeklik, kamera açısının değişiminde de gözlenir. 
Güney’in kamerası, yakın çekim bir yüz göstermeden önce, bedenin devinim-
lerini gösterir, sonra kamera, karakterin gözlerine değince bakışlar kaçırılır. 
Eğer gözler sabit bir noktaya yönelmemişlerse karakterlerin boyunları büküktür 
çoğu vakit. Dinamik bir yönelim olmadığı anlarda ise; eller ve kollar askeri bir 
duruşta olduğu gibi uzanmamıştır. Geniş plan çekimlerinde eylemin tezahür 
ettiği peyzajın detayları gözlenir. Umut (1970) filminde gözlemlendiği biçimiyle; 

8	 Savaş,	H.	(2021),	Yılmaz	Güney	ve	Trajedi,	Sözcükler	Dergisi	Yayınları,	s.13
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Hüseyin Hoca cılız bir kuru atın varlığından bahsettiği için kamera ağaca döner, 
sonra ufukta beliren gün doğumuna ve gökyüzüne açılmış iki avuç eli gösterir. 
Diğer bir sahnedeyse uçsuz bucaksız çorak bir ovada ölü at bedeni geniş planda 
gösterilir, ancak ölü at bedeni, biçare vaziyette diz çöken Cabbar’ın bedeni üze-
rinde kör bir noktaya dönüşür. Kamera o anki eylemden geriye doğru çekilir ve 
o uçsuz bucaksız bozkırın nasıl küçük bir alanı taradığını görürüz. 

2. Yılmaz Güney, Seyyit Han - Toprağın Gelini (1968)

Bir dizi çekimde uzun ve geniş çekimlerin sınırlı görünümü, panoramik 
manzaraların turistik imajlarından sıyrılır. Böylece sekanslar dekolonyal bir es-
tetik sıfır noktasına yerleşir. Karakterler, nesneler, uzam ve zaman aralığında 
Güneyce sinematik tarzın metaforik gramerine tercüme edilir. Bu sinemasal gra-
merde Umut (1970) umuttur, Endişe (1974) endişedir, Arkadaş (1974) arkadaştır, 
Sürü (1978) sürüdür, Yol (1982) yoldur ve Duvar (1984) duvardır sadece. Güney, 
filmleriyle etkileyici bir biçimde tek sözcükte ifadesini bulan, manifestik dille, 
Kürtlerin özgürleşme imkânlarını yaratır. Nihayetinde Güney’in sinematogra-
fisinde belirli bir zemine yerleşen kamera açısı ve ölçeği, salt imajlar ve tekinsiz 
imgelerin söyledikleri hakkında anlam pencereleri açmaz, aynı zamanda filmi 
var eden öznenin görme biçimleri hakkında da fikir verir. Tıpkı Seyyit Han (1968 
) filminin sonlarında, papatya çiçekleri arasında kanlı suretiyle gördüğümüz 
Keje’yi öldürdüğünü anlayan Seyyit’in, intikam duygusuyla Haydar’la girdiği 
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güç gösterisinde olduğu gibi, her ikisi de kısa bir zaman aralığıyla ölür. Güney’e 
göre bu sekanslarda kan davasının görüldüğü bir toplumsal topoğrafyada her 
iki karakterin de ölmesi gerekir.9 Ancak kan davası böyle sonlanabilir. Bu da 
Güney’in zihinsel haritasının ve görme biçiminin politik bir üsluba sahip oldu-
ğunu karakterize eder. Yine Umut (1970) filmini ‘Umut’ ibaresiyle finalize edişi, 
Güney’in sinematik üslubunun bir başka ifadesidir. 

 

Hapishane’den Sürgüne Kürt Sinemasında Yılmaz Güney

Yılmaz Güney, bavuluna özenle yerleştirdiği sinema defterinin son sayfa-
larında, Kürtlerin bedenini, ruhunu, düşün dünyasını, ulusal inşasının politik 
bileşenlerini; dilini, kültürünü,  sosyal ve siyasal hafızasını kolonizasyona tabi 
tutan paradigmanın üstünü çizip geçer. Hapishane ve sürgün deneyimlerinin 
ibresi Kürt ulusunun kolonize edilmiş toplumsallığına kayar. Güney’in sanatsal 
üretiminin yekûnu, üçüncü dünya ülkelerinde görüldüğü şekliyle hep aynı tor-
nadan çıkmış bir hikâyeyi anlatır. Frederic Jameson’un ‘ulusal alegori’ tezinde 
ifade ettiği gibi “edebi, sanatsal olanın form ve üslubu zorunlu olarak politik 
ve toplumsal bir çerçeveye sahiptir. Üçüncü dünya metinleri, hatta görünürde 
özel alana özgü ve gerçek bir libidinal dinamikle donanmış olanları bile, ulusal 
alegori biçiminde bir siyasi boyutu zorunlu olarak yansıtırlar. Özel bireysel yaz-
gının öyküsü, her zaman kamusal üçüncü dünya kültürünün ve toplumunun 
kuşatma altındaki durumunun bir alegorisidir.” Jameson’un çizdiği teorik hat-
tın omuz silkinmeyecek denli yönleri olsa da Güney sineması, alegorik olmakla 
beraber siyasi bir boyuta sahip değildir; başından sonuna, ucundan ortasına dek 
siyasidir (Gündoğan, 2021: 18).

Türk sineması alanında Güney’in açtığı yarıklar, kırık dökük Kürt öznelliği-
nin, yaşam kilidinin sıkıştığı durumlarda Kürt olarak var olabilmenin anahtarını 
sunar. Kürtler niçin yoksuldur, Kürtler niçin kaçakçıdır, Kürtler niçin hapistedir, 
sürgündedir? vb. sorgular zincirinin her bir halkasını teker teker açar. Kürtlerin 
ulusal belleği, kör kuyuya iple sarkıtıldığı gibi Kürt sinemasının varlığı da kör 
kuyuya bırakılır. Dolayısıyla Engin Sustam’ın işaret ettiği gibi ‘ulusal alegoriden 
yeni öznelliğin retoriğine’ geçişle beraber ontolojik açıdan bir Kürt sinemasının 
varlığı muştulanır (Gündoğan, 2021: 18).   

Yılmaz Güney, 1980 öncesi ve sonrası sinema anlayışı itibariyle birbirinden 
farklı kültürel ve politik topoğrafyada konumlanır. Güney, 1980 öncesindeki 
Seyyit Han (1968), Umut (1970), Sürü (1978) üçlemesinde Kürtlüğü sınıf pers-
pektifli (yoksulluk, kent-taşra ikilemi) kapitalist ve feodal sistemin oylumuna 

9	 Hubschmid,	E.	(2017),	Yol,	Bir	Sürgün	Hikâyesi,	Publishing	Umut	Edition,	Çev:	Husen	Du-
zen,	s.34.
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yerleştirir. Bu dönemde sinema endüstrisi içinde egemen düşünsel ve görsel 
temsilleri sömürgesizleştirme uğraşı içindedir. Türklük ethosu üzerinde taşıyan 
imgeleri mandallayıp dekolonyal ipe asar. 1980 sonrası sinematografisindeyse 
dekolonyal ipe astığı tüm bu imgeleri Kürtlük ethosuyla ikame eder. Yüz yıl-
lardır zimmetlerine geçirdikleri bu müstakil coğrafyayı -Kürdistan’ı- Kürtlerin 
dört diyardaki yersiz yurtsuzluğunu kare kare filmleştirir (Gündoğan, 2021: 18). 

Güney, bir uçtan bir uca katettiği antikolonyal patikada, Kürt sinemasının 
membaını hapishane ve sürgün deneyimlerinden toparladığı yaşam envanter-
leriyle besler. Kürt diasporası, Paris’te poetik ve politik faaliyetlerin etkisinde 
sürgün sinemasının rüşeym haline can verir. Gerek Türkiye hapishanelerinde 
siyasi mahkûmlarla kurduğu münasebetlerle entelektüel birikimini paçal eder-
ken gerekse sürgünde deneyimlediği Welatê Xeribiyê, Pênaber ve Bê Welat û Bê 
Welatî ruh haliyle Kürt sinemasının imkânlarını yaratır. Kısa bir tarihi olan Kürt 
sinemasının ortaya çıkışı sürgün koşullarında Yılmaz Güney (Yol, 1982) gibi ilk 
dönem politik mülteci kuşağıyla başlamıştır diyebiliriz (Sustam, 2015: 223). Yıl-
maz Güney filmlerindeki imgelerle 1980 sonrasının politik ikliminde örselenen 
Kürt öznelliğinin toplumsallığını, kültürel ve siyasal direnişin harelendiği bir 
hafıza alanına doğru mahmuzlar. Kürt sinemasında Yılmaz Güney’in çizdiği bu 
diyalektik kavis, antropolojik kültürel örüntüleri, kolektif hafızanın içinde yu-
valanan dengbêj narrativesini içine alır. Bu çerçevede Sürü (1978) filminde Kürt 
coğrafyasındaki Koçerler, kolonyal öznenin muhayyilesinde Neşe Özgen’in 
(2017) işaret ettiği  “Kürtlüğü silikli peynir romantizmine” üstü başı hırpani, te-
zek kokan bir kategoriye yerleştirir. Böylelikle Hamo Ağa, yasaklı puşisi, şalvarı, 
beline sarılı kuşağıyla, Şivan’ı tekme tokat dövmesiyle, jest ve mimikleriyle Kürt 
öznelliğini Homi K. Bhabba’nın “anlatısal röntgencilik” (2016: 147) diye ifade 
ettiği bir arzunun nesnesine indirger (Gündoğan, 2021: 19).

Ankara’nın göbeğinde Berivan’ı sırtında taşıyan Şivan’ın geçişi sırasında 
onlara yamuk bakışlar fırlatan kent kalabalığının davranış kalıpları, kolonyal 
bir damardan beslenen sembolik şiddeti görünür kılar. Kamusal kent alanın-
da çınlayan Hamo’nun nidaları, haykırışları, Deleuze’ün Anlamın Mantığı’nda 
“ (…) gerçekte dili olası kılan şey olmasaydı bunların hepsi yalnızca bir gürültü 
olurdu” diye belirttiği düzlemde, Kürtçe yaylalarda, ovalarda, dağlarda fonetik 
ve semiyotik yapısıyla, ‘x,w,q’ harflerinin ortak armonisiyle gür bir ses tonalite-
sine sahipken, Ankara’nın kentsel alanında bir gürültüye dönüşür. Gürültüye 
dönüşen Kürd’ün dili; kalbine, ruhuna zihnine hapsedilir (Gündoğan, 2021: 19).

Kalpte Bir Süveyda: Yol (1982)

1982 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülüne layık görülen, se-
naryosunu Yılmaz Güney’in kaleme aldığı, Şerif Gören’in rejisörlüğündeki Yol 
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filminde, bayram iznine çıkan beş mahpusun yaşam öyküsünden hareketle bir 
Türkiye alegorisi manzarası çizilir. Şerif Gören’in kaba materyalini çektiği, Paris 
sürgünündeki Güney’in içine sinmez. Atın öldürüldüğü sahnenin renk tonu ve 
plan-çekimi deforme haldedir, film biçimsel yönüyle hallaç pamuğuna dönmüş-
tür. Buna içerlenen Güney, kurgu-montaj masasına oturur, adeta filmi baştan 
sona yeniden yaratır. Kendi ifadesiyle “altın makas”la filmin imge ve hareket-
lerini dinamik ve çarpıcı bir veçheye kavuşturur. Senaryodan kamera açıları-
na, hangi sahnenin ne zaman çekileceğine değin her açıdan titizlikle çalışılan 
film, kolektif bir emeğin ürünüdür. Güney Yol özelinde ve genel itibariyle de 
filmlerinde sansür makasının hoyratça kestiği sekansları altın makasıyla kesilen 
kısımları tıraşlayarak filme şiirsel tat katar. Sansür makası ‘Kürdistan’ ibaresini 
keserken Güney, altın makasıyla sihirli dokunuşlar yaparak Ömer’in gülümse-
yişinde Kürdistan’ın varlığını sezdirir (Gündoğan, 2021: 14). 

Sinema sanatında çığır açan Güney’in filmografisinde Yol filmi; estetik, etik ve 
politik açılardan muazzam bir sinema dili yaratır. Filmin bu açılardan varacağı 
tek istikamet vardır: Kürt öznelliği. Egemen sinema anlayışını bir tür kastrasyon 
haliyle baş başa bırakır. Yol’dan önce ve sonra diyebileceğimiz sinematografik 
alanın imkânları teşekkül eder. Ana arterleri yaran ince patikaların izini sürer, 
kaldırım taşları altında beliren kumsalın yüzeyinde tekinsiz imgeler görünür 
yerli yersiz. Şu ya da bu şekilde Yol filminin renk tonu, ritmi, kamera açıları ve 
çekim ölçekleri hikâyenin sembolik dilini biçimlendirir. Filmi politik kontekste 
yerleştirmekle form ve içeriğin ilişkisel bütünlüğüne anlam derinliği bahşede-
meyiz,  filmin anlam üretimini işlevsel kılan, yaratım sürecinde kasti tercihler 
yapmayı öngörür. Kasti tercihler; çekim kompozisyonu ve eşleşmeleri yapmakla 
birlikte simetrik açıyla seyircinin tahayyülünde filmden kotarılan kimi anlam 
ufuklarına kapı aralayan belirli imajlara odaklanır ve bu imajlarla başka bir şeyi 
hatırlama imkânı verir. Yol filminin birçok sekansında bu iki türden tercih ara-
sında diyalektik ilişki biçimleri gözlenir. Filmin en trajik sahnelerinden biri olan 
karla kaplı düzlükte Seyit’in Zinê’yi çıkardığı ölüm yürüyüşüdür. Şerif Gören 
iki yana dönük ağacın dallarını karakterlerin hikâyesiyle eşleştirir. Yer-gök be-
yaz ama Seyit’in kalbi süveyda, alnı bir süveydadan ibarettir. O kara leke, ancak 
kar beyazıyla silikleşebilirdi.

Belki de filmin en sarsıcı hikâyelerinden biri, Ömer’in hikâyesidir. Ömer’in 
yemyeşil bir ovaya varışında haritalandırılmış kayıp coğrafyaya; kalpteki süvey-
daya yani “Kürdistan” imgesine tebessüm edişi, “Türkiye’nin kalbi Ankara’dır” 
söyleminin derinlerinde kat kat kesikler açar. Köye vardığında traktör römor-
kunda öldürülen Kürt bedenleri arasında kanlar içindeki kardeşini gördüğü 
halde, sessiz kalır. Ömer’in yolu, dörtnala koşan atın terkisinde ince patikalara 
mıdır sualinin yanıtını seyircinin yorumuna bırakır Güney. 
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Her ne kadar filmde bu yolun varacağı istikamet belirgin olmasa da Güney 
verdiği bir röportajda “Yol’da en belirgin bir biçimde biz, sömürge Kürdistan’ın 
varlığına parmak bastık” ifadesiyle Yol filminin asal mottosunu ifade eder (Bak-
si, 2021: 61-62). Diğer yandan, Mevlüt’ün hikâyesinde bir sekansta; Bülent Ersoy 
afişi, yan yana dizili Kenan Evren ve Atatürk portrelerinin görülmesi, kadraja 
giren her şeyin gösterge olarak belirlendiği kolektif bir lügatı imlemez. Tersine, 
filmin anlatısal belleğine yerleşen imgelemin Güney’e özgü bir sinema dilinin 
ifade biçimleridir. 

Bu makalede, bütünsel bir Yılmaz Güney sinemasının niteliklerini sayıp 
dökmektense fragmanter bir Güney sinemasının kıyısında yürüyüş denemeleri 
yapmak istedim. Yazıyı sonlandırırken şunu da belirtmekte fayda var: Trajik ya-
şam deneyimiyle, sinema yapma tarzıyla toplum nezdinde bir ‘dahi’ kisvesine 
koyulan Yılmaz Güney’in yeni bir estetik ve üslup arayışı içinde oluşu tam ta-
mına politiktir. Comte de Buffon’un o veciz ifadesiyle  “tarz kişinin kendisidir”10 
tabiriyle auteur sinemanın mihenk taşlarından birine sahiptir. Güneyde auteur 
sinemacılara has etkileyici ve sarsıcı bir aura hissedilir. Gündelik hayattaki hal-
lerinde dahi bu aura sezinlenir. Kamusal bir figür nişangâhını göğsünde taşır. 
Öyledir ki ancak kamusal bir figür, sinemanın manifestosunu yazabilirdi, onu 
da Yılmaz Güney yazdı. Aksi halde, Yılmaz Güney imgesini kalbinde büyüten 
bir toplumsallık nasıl vücut bulabilirdi? Ülkenin her sathında gamzelerinde gül 
devşiren mütebessimle; Afrokürd pipo tütünü tüttürmek isteyen, şarap kadehi-
ni şahlandırmak isteyen nice yüreklerde o dipdiri umut nasıl filizlenirdi.   

                      

10	 Bkz.	https://stringfixer.com/tr/Comte_de_Buffon
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Korkusuz Kürt Sineması

Apo Kıran

Zor zamanları paylaştığımız kıymetli Vedat’a ithafen…
 “Önerdiğim sadece meselelere bakmanın bir yolu, o kadar.”

Erik Erikson

I. 

Bu metinde okura sunmak istediğim esas görüş, Kürt sinemasının janr 
eleştirisi ile özelde ise korku janrı ile bağlantılanması gerekliliği ve bu bağlantının 
politik bir kameraya ne tür potansiyel bağlamlar sunabileceğidir.1 Korku 
janrının ne olduğu ve neleri ihtiva ettiğini belirtmeden önce, önemli bir detayın 
altını çizmek gerekir: Burada, giriş cümlesinin de gösterdiği üzere, bir “şimdi-
burada-nâmevcut” olan önceden varsayılıyor;2 bu durum ise metnin muhayyel 
alanda gezinen bir düşünce denemesi ve hayal gücüne bir davet hermeneutiği 
olarak okunmasını temenni ettiğinin bir göstergesidir. Eklemek gerekir: Mezkûr 
varsayım karşıt önermesini de ısrarla beklemektedir. O halde, bir adım daha 

1	 Bu	yazının	vücuda	gelmesini	 sağlayan	 teşvik	Mihemed	Şarman’dan;	yaptığı	motive	edici	
sözler	ile	beni	yazıya	götüren	yolun	sahih	işaretlerini	göstermek	de	Nurdan	Şarman’dan	gel-
di.	Bundan	dolayı	yazı	bu	iki	dost	çehreye	borçludur.	Söylemeye	lüzum	yoktur	belki,	fakat	
metnin	hedefine	ulaşıp	ulaşmamasında	göstereceği	yetersizlik	ise	tamamen	bana	aittir.	

2	 “şimdi-burada-nâmevcut”	olandan	kastettiğim	şey,	bulunduğumuz	 tarihsel	zaman	 içerisin-
de,	Kuzey	Kürdistan’daki	film	üretimlerinde	örneklemi	olmayan	korku	janrıdır.	Algılarımıza	
seslenebilme,	kavrayışımızı	zenginleştirme	babında	olmayan-varlığın	izine	düşme	niyeti,	bir	
diğer	deyişle.	
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atalım: Sorularımdan biri “Kürt sinemasında neden korku türü yoktur?” diye 
gündelik ve tarihsel olandan kopuk bir kapatma tutumunu içermiyor. Daha 
çok, “Kürt sinema uzamına korku türü neler verebilir?” etrafında gelişmeyi 
arzuluyor. Bu kısımda okur ile sessiz bir anlaşmanın sağlandığını varsayıp 
devam edecek olursam Kürt sinemasında hâkim janrların neler olduğunu 
sormakla mükellef olduğum sorulacaktır. Genel bir açıdan bakıldığında bu 
sorunun yanıtı açıktır; birincisi belgesel, ikincisi drama (bunun içerisinde alt 
tür olarak tarih ve savaş izleklerini barındıran filmleri de kastediyorum) ve 
üçüncüsü -her alana yayılabilme kudreti olan, yüzer gezer- komedyadır. Üç 
esas türün tercih edilmesindeki sebepler arasında tarihsel, sosyolojik, kültürel 
ve entelektüel koşullar sayılabilir. Bu türler ile Kürt sinema uzamı gerçeklikten 
ne anladığını ve ne anlaşılması gerektiği üzerine tefekkür eder. Bu tefekkür 
bir halkın belleği ve direnme repertuarına müdahil olur. Gerçekliği tesis eder. 
Var olanı gözler önüne serer. Gerçek, olan şeydir ve kameranın konusu budur. 
Sebahattin Şen’in de isabetle belirttiği üzere, “Kürt sineması, coğrafyası, dili, 
kültürü, geçmişi ve geleceği inkâr ve baskı altına alınan bir halkın mücadelesinin 
panoramasıdır” (2019: 328). Bu haliyle Kürt sineması gerçekçidir ve gerçeği 
betimlerken korkusuzdur. Kolonyal düzeni ters yüz etme girişimidir. Yukarıdaki 
genel türleri kullanmasındaki önemli sebeplerden biridir bu. Varmak istediğim 
yerlerden bir başkası da burasıdır: Gerçeklikle kurulan, kurulmak istenen ilişki, 
bu uzamda korku janrı ile de pekâlâ kurulabilir. Çünkü söz konusu tür, tarihsel 
ve kültürel bir belge olma özelliğinin yanı sıra en çok insan-varlığı ile ilgilidir.3 
Varoluşa ve öznelliğe içkin tedirginlik, kaygı, nahoş duygular, tekinsizlik vs. 
gibi kavramlar dünyada-olmak ile dolu olduğumuzun tezahürleridir ve bunları 
“sinemada” somut bir gösterge olarak sunma gücüne sahip olan janr korkudur. 
Çünkü insan-varlığı tedirgin olur, iğrenir, kusar vs. O halde korku duyusu, 
gerçeklikle kurduğumuz en önemli yönlerden biri, hatta gerçekliğin bizatihi 
kendisidir. Anti-kolonyal bir sinema uzamı ve onun gerek izler-kitlesi gerekse 
de öznelliği olan Kürtler bu duyguları yakından tanıyor. Çünkü kolonyal bir 
düzen veya normallik; korkunç, tehlikeli, iğrenç değilse nedir? Nihai olarak, 

3	 Korku	duyusu,	daha	geniş	bir	çerçeveden	ele	alırsak	duygular,	Batı	felsefesinin	temel	ikilik-
lerinden	birine	gönderme	yapar:	Zihin	ve	Beden.	Batı	metafiziği	ve	Hıristiyanlık,	duyguları	
bedene	ait	 şeyler	olarak	şifrelemiş	ve	zihnin	bu	 terazide	daha	üstün	olduğunu	yüzyıllarca	
tasavvur	 etmiştir.	Ama	 20.	 yüzyıldaki	 varoluşsal	 metafizik	 ile	 birlikte	 duygulara	 yönelik	
artan	bir	 ilgi	hasıl	olmuştur.	Stephen	Kern,	bu	 ilgiyi	şöyle	örnekler:	“Heidegger	Varlık ve 
Zaman’a	insanı	kuşatan	ve	insan	varoluşunu	hiçbir	rasyonel	kavramın	ya	da	formel	teorinin	
yapamadığı	denli	ortaya	koyan	sıkıntı	ve	korku	gibi	ruh	hallerinin	bir	incelemesiyle	başlar.	
(…)	.	Heidegger	ve	Sartre’a	göre,	ruh	halleri	ya	da	duygular	özgül	bir	hisle	birlikte	eşsiz	bir	
tekinsizlik	ve	belirsizlik	hissi	de	yaratır”	(2008:	270).	Bu	ikilik,	Kristeva’nın	ileride	değine-
ceğimiz	Korkunun Güçleri kitabının	da	bir	izleğidir.		
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bu janr ile de gerçeklik ve mücadele gösterilebilir, antagonizma yaratılabilir, 
bilinçdışına uzanılabilir.  

II.

Yazının yönü bakımından türlerin ne olduğu ve nasıl mümkün alanlar 
açabileceği üzerinde durmak yerinde olacaktır. Amacım uzun uzadıya bir 
tarihçe vermek değil, onun yerine bir süre söz konusu tarihçenin etrafında 
dolaşıp bu kavramın belirgin bir suretini sunmaktır. Öncelikle ister edebi ister 
sinematik sahada olsun, tür (janr/genre) kavramı geçirgen ve değişken çizgilere 
sahiptir, Stam’ın ifadesiyle, “Sinemada janr sınıflandırmalarının aşikâr bir 
şekilde kesinlikleri yoktur ve heterotopiktir” (2014: 23). Türlere ihtiyacımızın 
olmasının nedenleri arasında, söz konusu “sanat yapıtı” ile “nasıl” bağ 
kurabileceğimize dair birtakım yönlendirmeleri barındırması sayılabilir. Bu 
bağlamda, türler ahde benzetilebilir. Sinema bahsinde, seyircinin ne izleyeceği 
hakkında ona önceden sunulan bir ahit.4 O halde bu heterotopik kavram, kabul 
ve beklentilerin kümelenmesidir. Başka bir ifadeyle, “Onlar tatmin edici belirli 
anlatı yapıları ve karakter tipleri sağlayacaklarını vaat ederek izleyicinin filmle 
müzakere yapmasına yardım ederler” (Kolker, 2011: 273). İlerleyelim: Janrlar, 
filmde sunulmak istenen mesaj/görüntü/imgenin seyirciyle olan başlangıç 
diyalogudur. Seyircinin ise sunulan şeylere önceden ve sonradan verdiği çeşitli 
tepkileridir. Bunların yanı sıra bir metafora daha başvurmam gerekecek: Türler, 
ürün etiketleridir. Sinema pahalı bir sanat olduğundan, bir endüstri olduğundan, 
tür sınıflandırması müşterinin ilgi ve alakasına göre satış performansı 
gösterir.5 Bu bağlamda değişen tüketim alışkanlıkları da bir türün doğumuna, 
yaşamına, ölümüne veya dirilmesine sebep olabilir. Fakat yazının edindiği yön 
doğrultusunda bu meselede oyalanmak pek bir yarar getirmeyecektir. Esasen 
tüm bu söylenenlerin gösterdiği daha esaslı bir konum bulunmakta: İzleyici. O, 
sanat yapıtının muhatabı özne, film ile müzakere yapan arzu yatırımcısıdır. Bu 
bağlamda janr, sınırını ve gelişimini onda bulur. Diğer bir ifadeyle, bir türün 
yaşamasını yahut serpilmesini sağlayan şey izleyicinin o türe olan sadakatine 
bağlıdır. Burada, haz kavramı ile karşılaşıyoruz: Bir filmi izlerken edinilen 
haz, üstüne konuşulurken, sosyal medya araçlarında filme ait görüntü/müzik/
videoların paylaşılması esnasında/sonrasında ve bir filmin üzerine yazarken 
duyulan haz. Bu da Dünyada-olma ile dolu olmanın bir başka yolu. İlk bakışta 
bu tür bir haz tasviri yadırganabilir, fakat konu gereği belirtmek gerekir ki, korku 

4	 Sanat	yapıtı	 ile	 ilk	karşılaşma	biçim	aracılığıyla	gerçekleşir.	Northop	Frye’den	 tutalım	da	
Rus	biçimcilerine	değin	güçlü	bir	geleneğin	temel	söylemlerinden	biridir	bu.	

5	 Sinemanın	kurucuları	Louis	Lumière	ve	Georges	Méliès’in	zengin	birer	fabrikatör	çocukları	
oldukları	gerçeğini	çarpıcı	bir	ironi	olarak	anımsamak	gerekir	belki.	Sinema	sanki	en	başta	
ekonomik	yörüngesinin	çizgilerini	çizmiş	gibidir.	
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janrının hâlâ yaşamasını sürdürmesinde başat rol oynayan temel duygulanımlar, 
paradoksal bir biçimde alınan haz ve zevktir. Birçok kuramcı, insanlar neden 
karanlık bir salonda oturup da korkutulmayı bekler, diye sorarak başlar. 
Gerçekten de insan neden korku filmi izler? Bu soruya geçmeden evvel türlerin 
birer anlatı yapıları olduğunu da ifade etmek gerekir ve yapılara bağlı olarak 
anlatıların içerikleri, izlekleri, estetikleri dönemlere göre değişiklik gösterir. Bu 
da tür sinemasına giriş anlamını sağlamaktadır. Brigid Cherry’nin ifadesiyle, 
“Tür filmleri egemen bir ideolojiyi yansıtmaya özellikle eğilimli kalıplaşmış 
anlatılara dayanan ekonomik ‘birimler’ olarak üretildiklerinden, kültürel 
durumun barometreleri olmaya çok uygundurlar. Güncel konulara değinir ve 
kültürel, sosyal ya da politik eğilimleri yansıtırlar” (2014: 24). Bu yazıda ulaşmayı 
umduğum yerlerden birisi de türün kültürel bir barometre olması tezidir.6 
Kürt sinema uzamında belgeselin kullanımı bu teze örnek olarak gösterilebilir. 
Belgesel türünün “müdahalesiz” veya “kurmaca” olsun, var olanı yansıtmak gibi 
bir işlevi vardır. Gerçeğin yeniden bir sunumunu içermekle beraber, izleyiciye 
bunu bilmesi gerektiğini iletirler. Bu anlamda belgesel filmler kayıt tutar. Kürt 
sinemasında kayıt tutma gereksinimi ise hafıza oluşturma, şimdiyi düzenleme 
ve geleceğe demirleme arzusunu göstermesi bakımından oldukça işlevseldir. 
Böylelikle belgesel filmler Kürt kültürünün, siyasallığının ve öznelliğinin 
betimlendiği muteber türlerden biri olmayı başarır. Benim hipotezim, inşasını 
burada yükseltmeyi hedefliyor: Belgesel (veya komedi) türü gibi, korku türü 
de yaşadığımız zamanın kaydını tutabilir, siyasal, etik ve varoluşsal sorunlara 
eğilebilir, anti kolonyal bir perspektif sunabilir. Çünkü bu türün esnekliği, Kürt 
sinema uzamında onu bir panzehir olarak tahayyül etmemize olanak sağlar. 
Anlatı içeriğinin ne olduğunun yanı sıra, nasıl anlatıldığı üzerinde salındığı için 
de korku janrı, estetik bir müdahaleyi ifade eder.7 Bu, nasıl mümkün olur? 

6 Bo	McCready	adlı	bir	kullanıcının	IMDb	tabanlı	“film	popülaritesi”	(1910-1921)	başlığını	
taşıyan	ilginç	bir	çalışması	şu	bağlantıdan	takip	edilebilir.	

(https://public.tableau.com/app/profile/bo.mccready8742/viz/FilmGenrePopularity-1910-2021/
GenreRelativePopularity)	İnteraktif	olduğundan	bağlantının	sunduğu	grafikteki	yıllarda	hangi	
filmlerin	daha	çok	izlendiği	ve	oylandığı	bilgisine	ulaşılabilir	ve	elbette	burada	da	janrların	he-
terotopikliği	gözlemlenebilir.	Grafikte	dikkati	çeken	ilk	janr	bana	kalırsa	Western’dir.	Bilindiği	
üzere	Amerika’nın	güney	eyaletlerinin	manzaraları	eşliğinde	işlenen	Westernler,	“vahşi”	Kızıl-
derilileri	avlayan	“asil”	kovboyların	gösteri	mekanıdır.	Janrın	1970’lerden	itibaren	büyük	bir	
düşüşe	sahne	olması,	türe	olan	ilginin	azalmasının	yanı	sıra	kovboyun	“evcilleştireceği”	ya	da	
yok	edeceği	vahşinin	artık	kalmadığı,	hepsinin	öldürüldüğü	şok	gerçeği	ile	açıklanabilir.	Robert	
Kolker	de	bu	konuda	şöyle	yazar:	“Western’in	ırksal	temeli	yüzeysel	olarak	basittir:	Kızılderili-
ler.	Western’in	el	değmemiş	doğası	birçok	biçim	alır:	barınılamaz	çoraklığının	yeşillendirilmesi	
ve	güvenli	hale	getirilmesi	gereken	çöl,	el	değmemiş	doğayı	kendi	şiddetleri	için	açık	alan	ola-
rak	gören	beyaz	kanun	kaçakları	ve	Kızılderililer”	(2011:	323).	

7	 Benim	muhayyilemde	Kürtlerin	politik	ve	toplumsal	kaygılarını	aydınlatma	potansiyelinin	

https://public.tableau.com/app/profile/bo.mccready8742/viz/FilmGenrePopularity-1910-2021/GenreRelativePopularity
https://public.tableau.com/app/profile/bo.mccready8742/viz/FilmGenrePopularity-1910-2021/GenreRelativePopularity
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III.

Korku, sinema janrları içinde bir Öteki olarak konumlandırılan, sinemanın 
icadından bu yana popülerliğinden kaybetmeyen; fakat oldukça “kötü bir üne 
sahip” paradoksal bir anlatı yapısıdır8 (Odell ve Blanc, 2011: 11). Ne ki bütüncül 
bir yaklaşım sunmak yerine, parçalı bir anlatımı tercih etmek daha isabetli 
görünüyor, çünkü “korku sinemasını belirgin ve net biçimde tanımlanabilir 
filmler grubu olarak ele alan her girişim zorluklarla doludur” (Cherry, 2014: 
61). Bu sebeple, korku janrını alt tür takımlarına ayırmak gerekecek. Burada da 
muhtelif kuramcılar mevcuttur. Konunun sarih bir surete sahip olması adına 
okurun izniyle kısa bir betimlemenin kullanışlı duracağını düşünüyorum. 
Susan Hayward’a göre, “Korku temelde üç ana kategoride düzenlenir: Doğadışı 
(vampirleri, hayaletleri, iblisleri, büyücüleri, beden korkusunu içerir); psikolojik 
korku -örneğin Peeping Tom (Michael Powell, 1959); Psycho/Sapık (Alfred 
Hitchcock, 1960); katliam filmleri -örneğin Tlıe Texas Chainsaw Massacre, (Tobe 
Hooper, 1974). Üç kategori de açıkça İkinci Dünya Savaşı sonrasına ait bir olgudur” 
(2012: 262). Bu tanımlamanın önemi II. Dünya Savaşı’na yaptığı vurguda yatar. 
Çünkü bir kültürel barometre işlevine gönderme yapıyor. Bu tanımlamaya karşı, 
benim gözettiğim korku janrının panzehir olma bağlamı açısından yetersiz 
olduğunu söylemekle yetineceğim. Odell ve Blanc’a göre ise, “Korku sineması 
kasıtlı bir biçimde yumuşak başlıdır ve diğer türlerle örtüşebilir; genellikle 
bilimkurgu, gerilim ya da fantastik ile birleşir ve sınıflandırılmayı güçleştirir” 
(2011: 16). Onlara göre, bu yumuşak başlı türün temaları dört kategoride 

yanı	sıra	Kürt	öznelliğinin	bireysel	varoluşunu	da	dert	edinebilme	kudretini	taşır	korku.	Bu	
yönüyle	bireysel	manzaraları	betimleme	ve	karakter	oluşumunda	psikanaliz	sahasından	yar-
dım	aldığından	tek	boyutlu	anlatı	stillerinden	de	uzak	tutar.	

8	 Brigid	Cherry,	korku	janrının	gerek	eleştirmenlerce	gerekse	de	toplum	tarafından	olumsuz	
algılamalara	mahkûm	edildiklerini	ve	korkunun	popülaritesini	sapkın	arzuların	dışavurumu	
olarak	anladıklarını,	türü	bu	yüzden	yeraltına	indirgeyip	görmezden	geldiklerini	sıklıkla	eleş-
tirir.	Cherry’nin	sözleriyle,	“Korku	ve	diğer	şiddet	filmleri	yalnızca	toplumdaki	şiddeti	mi	
yansıtır,	yoksa	onu	tetikler	mi?	Bu	tartışmadaki	noktalar	ne	olursa	olsun,	bütün	tür	bununla	
lekelenir.”	Ona	göre,	“Jonathan	Lake	Crane	(1994),	sert	korku	filmlerinin	şiddetle	daha	ha-
şır	neşir	bir	toplum	yaratmadığını	ya	da	buna	katkısı	olmadığını,	tersine,	böyle	bir	topluma	
cevaben	şekillendiklerini	ileri	sürer”	(2014:	26-194).	Slasher	türünde	olan	Scream	serisinin	
yönetmeni	Wes	Craven	de	görünüşe	bakılırsa	medyanın	ve	insanların	korku	filmlerine	dair	
algılamalarından	hoşnutsuzdur.	Serinin	ikinci	filminde	(1997)	bunun	açıkça	ironisini	yapar.	
Katil	karakter,	Sydney’e	bütün	cinayetleri	işledikten	sonra	mahkemede	vereceği	savunmayı	
anlatır.	Mahkemede	masum	olduğunu	ve	bütün	suçun	korku	filmlerinde	olduğunu	söyleye-
ceğini	ifade	eder.	Craven	bu	senaryoyla	tartışmayı	medyanın	sansasyonel	haberler	kurarak	
cinayetleri	saldırganlaştırdığı	ve	kurbanları	sömürdüğü	söylemine	çeker.	Fakat,	yine	de	kor-
ku	filmlerinin	insanlar	üzerindeki	olumsuz	etkisini	görmezden	gelmek	güçtür.	Kaçırılmaması	
gereken	durak,	 filmlerin	 toplumsal	kaygı	ve	endişeleri	yansıtma	hedefleridir.	Sanat	yapıtı,	
içinden	çıktığı	toplumun	elbisesini	taşır	son	tahlilde.	
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belirlenebilir: Doğal, doğaüstü, psikolojik ve bilimsel. Odell ve Blanc’ın türe 
yönelik açıklamaları Hayward’a göre daha kapsayıcıdır ve onların belirttikleri 
esas husus ise, janrın öteki türlerle bir-aradalık potansiyeli barındırmasıdır. Bu 
vurgudan sonra benim de önereceğim Brigid Cherry’nin görüşlerini sunmanın 
yeri gelmiştir. Ona göre, “korku türünü, birbirleriyle ilintili, ama çoğunlukla çok 
farklı kategoriler derlemesi olarak düşünmek daha iyi olacaktır” (2014: 17). Bu 
hat üzerinde, Cherry örnekler halinde yedi alt kategori sunar. Bu kategorilerin 
bir hayli esnek sınırlara sahip olduğunu ehemmiyetle hatırlatıp genel görünümlü 
bir tablo sunmak adına bu kategorilere Cherry’nin (2014: 19-20) verdiği bazı film 
örneklerini dışarıda bırakarak yer vermek istiyorum: 

1) Gotik: Çoğu kez romanlardan ve mitolojiden alınma mevcut korku 
canavarlarının veya ürkütücü yaratıkların uyarlandığı klasik korku 
hikâyelerine dayanan filmler. 

Dracula, Frankenstein The Mummy, Near Dark vs. 

2) Doğaüstü, okült ve hayalet filmleri: Ruhların, hayaletlerin, büyücülerin, 
şeytan ve diğer varlıkların çoğu kez tekinsiz unsurlar ilave edilerek gerçek 
dünyaya müdahalesini konu alan filmler. 

The Exorcist, Rosemary’s Baby, Kwaidan, Suspiria, Ringu vs. 

3) Psikolojik korku: Suç ve seri katilleri de kapsayacak şekilde psikolojik 
durumları ve psikozları araştıran filmler. 

Psycho, The Silence of the Lambs, Peeping Tom vs. 

4) Canavar filmleri: Ölüm ve yıkım getiren doğal veya seküler9 yaratıklarla 
gündelik dünyanın istilasını konu alan filmler.

Godzilla, The Birds, Alien vs. 

5) Slasher: Şehirde veya kırsal alanda bir grup gencin vahşi bir katilin 
takibine uğradığı ve sadece genç yaşta seks ilişkisine girmemiş bir kadının 
(erken dönemde) sağ kaldığı filmler. 

A Nightmare on Elm Street, Halloween, The Texas Chainsaw Massacre, Scream vs. 

6) Body Horror, splatter ve gore (kan) filmleri (postmodern zombi 
filmleri): Çoğu kez mutasyon, hastalık veya anormal, fetişist davranışlar 
(örneğin yamyamlık veya sadomazoşizm) sonucu iğrençleşen insan 
bedenini sergileyen filmler. 

Videodrome, The Fly, Night of Living Dead, The Thing vs. 

9	 Andrew	Tudor	bu	terimi	doğa	kanunlarına	uygun	yaratıklarla	(dünya	dışı	yaşam,	her	ne	kadar	
olası	görmesek	de	var	olabilirler)	doğal	yaşamda	mevcut	olmayacağını	bildiğimiz	(vampir-
ler,	zombiler	ve	hayaletler	gibi)	yaratıkları	ayırt	etmek	için	kullanır.	Dipnot	Cheryy’e	ait.
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7) İstismar sineması, çirkin videolar veya diğer aşırı şiddet filmleri: 
Şiddet ve işkence dahil, Nazi ölüm kampları, tecavüz ve diğer cinsel 
saldırılar gibi uç ve tabu konulara odaklanan filmler. 

I Spit on Your Grave, Saw, Irréversible, Last House on the Left vs. 

Tablo oldukça iç karartıcı veya rahatsız edici, öyle değil mi? İnsanlar neden 
korku filmi izler? Karanlık bir salonda veya odada korkutulmayı neden bekler? 
Sinema ile ilgilensin ya da ilgilenmesin hatırı sayılır bir çoğunluk The Silence of 
the Lambs (1991) filmini izlemiş veya en azından duymuştur sözgelimi. Şimdi 
üzerinde düşünülmeye değer bir dizi soru beliriyor karşımızda: Bu filmi neden 
sevdiniz veya ondan hoşnutsuzluk duydunuz? Yamyam Hannibal Lecter neden 
cezbediyor insanı veya onun karizması yamyamlığı, öldürme eylemini, dehşeti 
izlemeyi keyifli mi kılar? Korku filmi izlemek ahlaki bir ihlal mi barındırır? 
Görüleceği üzere epey zor sorular bunlar. O halde bir izleyici kuramına ve 
kavram setine ihtiyacımız var. İşin başında ödünç alacağım kavram “sanat-
korku”dur. Cox ve Levine’a göre, basit bir tanımla, sanat-korku, “sanat 
tarafından sağlanan korkudur” (2018: 236). Sanat-korku, ikinci dünyaya karşı 
aldığımız tutumları (iğrenme, tekinsizlik, tedirginlik vs. fizyolojik tepkiler) ve 
görünen yahut gösterilenle kurduğumuz deneyim tarzı (şifreleme, öykünün 
içerisine girme veya olaya müdahil olma arzusu, karakterlere yapılan arzu 
yatırımı, özdeşleşme) olarak da tanımlanabilir.10 Zaten Cox ve Levine da gerçek 
korku deneyimiyle sanat-korku deneyiminin “hem fenomenolojik hem de 
etkileri bakımından” farklı oldukları üzerinde durur: “Gerçek korku deneyimi 
genellikle zayıflatıcı, endişelendirici, sarsıcıdır ve bazen de ciddi uzun süreli 
semptomların nedenidir. Bunun aksine, sanat-korku deneyimi, bir haz kaynağı 
olmayı başardığında bu olumsuz etkilerin hiçbirine sahip değildir” (2018: 237). 
Onlara göre, bu kavramın birçok stratejisi vardır; fakat genel itibariyle üç genel 
sanat-korku stratejisini betimlemek ile sınırlandırmışlardır kendilerini. Bu üç 
strateji: “Fizyolojik açıklama; psikanalitik açıklama; ve Noel Carroll tarafından 
geliştirilmiş olan bir bilişsel açıklama”dan oluşur (2018: 236). Fizyolojik açıklama 

10	 Bu	tanımdaki	“ikinci	dünya”	tamlamasını	tutkulu	bir	üslup	ile	sinema	üzerine	yazan	Daniel	
Frampton’dan	ödünç	aldım.	Daha	ileride	göreceğimiz	gerçeklik	tartışması	kısmında	Framp-
ton’ın	üç	yaklaşımdan	hangisine	denk	bir	perspektifte	olduğunu	kestirmek	dikkatli	okur	için	
bir	bulmacayı	keyifle	çözmeye	benzeyecektir	sanırım.	Ona	göre,	“Sinema	kendine	has	bir	
dünyadır	-ister	sessiz	ve	gri	bir	gölgeler	dünyası	olsun,	ister	çeşitli	maksatlara	uygun	olarak	
değiştirilebilir	bir	dünya	olsun,	hiç	 fark	etmez.	Bu	 film-dünya	düz,	düzenlenmiş	ve	sıkış-
tırılmış	 bir	 dünyadır;	 titizlikle,	 neredeyse	 görünmez	 bir	 şekilde	 örgütlenmiş	 bir	 dünyadır.	
Gerçekliğin	yakın	akrabası	olan	bir	dünyadır.	Yirmi	birinci	yüzyılda	hareketli	imaja	daya-
lı	 iletişim	araçlarının	bu	kadar	artması	da	bu	 film-dünyanın	bizim	 ikinci	dünyamız	haline	
geldiğini	gösteriyor.	Bizim	gerçeklik	algımızı	ve	anlayışımızı	besleyen,	şekillendiren	ikinci	
dünyadır	sinema”	(2013:	12).	
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izleyicinin bedeni ile ilgilidir, sözgelimi yüksek kalp atışı, birtakım hormonların 
salınımı. Psikanalitik açıklama, çok önemli iki ana kavram etrafında biçimlenir: 
Tekinsiz ve İğrenç. Bunlara ileride değineceğim. Bilişsel açıklama kısmında 
ise izleyicinin yoğunlaşması gereken şeyin anlatı yapıları olduğu fikridir. 
Noel Carroll’a göre izleyicinin keyif aldığı şey söz konusu korkunç gösteriler 
değil, filmin öyküsüdür ve öykünün nasıl ilerleyeceğine duyduğu meraktır 
korku filmini izleten (Cox ve Levine, 2018: 245). Yukarıda özetlediğimiz gibi, 
korku bir değil birden çok olduğu için bu gibi tanımlamalar bazı filmler (korku 
türleri) ile uyuşmazlık gösterirler. O halde bazı alt türler; bazı zamanlarda, 
bazı coğrafyalarda, bazı izleyiciler tarafından farklı bir biçimde algılanabilir, 
içeriğine müdahil olunabilir ve nihayet birkaç türle beraber işlenebilirler. Korku 
filminin antik öğretilerden biri olan katarsis ile de yakından ilgisi vardır. Kimi 
eleştirmenlere göre, korku filmi izleme deneyimi tamamen izleyicinin dehşete 
dair duygularını sağaltma amacı taşır.11 Bu sayede korku filmlerinin didaktik bir 
yanı olduğuna da vurgu yapılmış olur. “Benzer biçimde J.P. Telotte de, korku 
filmlerinin, -seyredende bir korku ürpertisi, tuhaf bir tedirginlik ya da tehlikeden 
kurtuluşun vereceği rahatlama duygusu yaratmak için yapılmış olsalar bile  
öğretici bir işleve sahip olduklarını öne sürmektedir. Bu işlev, bilinç altına 
itilmiş imgeleri ortaya çıkarıp varlıklarının kabulünü sağlamak kadar, yaşamın 
kötülükleriyle başa çıkmayı da öğretmektir. Korku filmleri, sinema salonu 
dışında görmezden gelinen, kaçılan, arzulanmayan kişisel ve kültürel sorunlarla 
yüzleşmeyi sağlayarak, çözümleme, ders çıkarma konusunda zorlamada 
bulunur” (Abisel, 1995: 122). Bu perspektifle hareket edildiğinde, ezcümle korku 
filmi izlemenin bir ahlaki ihlali barındırmadığı sonucu peyda olmuştur. Aksine 
kişisel ve toplumsal kaygılar ile bir yüzleşme sağladığından ötürü hayalet misali 
izleyiciye musallat olur. Derrida’dan öğrendiğimiz kadarıyla, musallat olma 
ediminin adalet talebiyle bir bağı vardır.12 Bu adalet talebi, hayaletin neden geri-

11	 Abisel’in	bu	bağlamda	aktardığına	göre,	“Joseph	W.	Reed	korku	filmlerinin	seyirciye,	mev-
cut,	ya	şanan	terör	halini	yargılamak	üzere	bir	olanak	verdiğini;	yaşanan	bu	terör	ya	da	kro-
nikleşen	 korkunun	 karşısına	 aşırı	 bir	 örnek	 yerleştirerek	 bunları	 daha	 katlanılır	 kıldığım;	
cinselliğe	ilişkin	söze	dökülmeyen	fantazilerle	kabusların	metaforunu	sunduğunu	söylemek-
tedir”	(1995:	121).	

12	 Burada,	Derrida’nın	şu	sözlerini	takip	ettiğimi	vurgulamam	gerekiyor:	“Tüm	canlı	şimdinin	
ötesinde,	canlı	şimdiki	zamanı	(kendisinden)	ayıran	(disjointe)	şeyin	içinde,	henüz	doğma-
mış	 olanların	 ya	 da	 zaten	 ölmüş	 olanların	 hayaletleri	 önünde,	 siyasal	 ya	 da	 başka	 türden	
şiddet	uygulamalarının,	ulusçu,	ırkçı,	sömürgeci,	cinsiyet	ayrımcısı	ya	da	başkaca	kıyımların,	
kapitalist	emperyalizmin	ya	da	her	türden	totalitarizm	biçimlerinin,	savaşların	kurbanı	olmuş	
ya	da	olmamış	kişilerin	hayaletleri	 karşısında,	 herhangi	 bir	 sorumluluk	 ilkesi	 olmaksızın,	
herhangi	bir	adalet	-hiçbir	yasa	değil,	bir	kez	daha	hatırlatalım	ki	hukuktan	söz	etmiyoruz	
burada-	ne	olanaklıdır,	ne	de	düşünülebilir”	(2007:	12).	Musallat	olma	edimini,	hayaletin	on-
tolojisiyle	açıklıyordu	o.	Bu	edimi	daha	önce	Beyaz	Perdedeki	Leke	başlıklı	yazıda,	Kürtle-
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gelen bir şeye ilişkin olduğunun ayan beyanıdır. Ters ve yanlış olan bir şeylerin 
varlığını sürdürmesinin nihayetidir hayalet. Bunları gösterme kabiliyeti ise 
tamamen korku janrına aittir. Bu bağlamda, izleyici ile tür arasındaki ilişkiyi 
açıklayabilecek bir diğer kavram, Derrida’nın Platon okumasından damıttığı 
pharmakon’dur.13 Korku janrının izleyiciliği hem küresel sinema bağlamı hem 
de Kürt sinema uzamı açısından bu kavram ile düşünülebilir. Pharmakon 
Grekçe bir sözcük olup hem deva hem de zehir anlamına gelir. Hinterlandı 
epey geniş olan bu Grekçe terim; yapay boya, büyü, büyücü, zehirleyen, günah 
keçisi anlamlarını da içerir.  Derrida, Platon’un diyaloglarında bu kavramın bir 
anlamlar zinciri içinde bulunduğunu söyler  (2016: 75). Bu zincir Platon’un yazı 
ve söz arasında (Sofistler ile Sokrates arasında) salındırdığı sarkaçtan ötürü ve 
ondan bağımsız olarak yukarıdaki çeşitli anlam halkalarından oluşur. Daha 
en başından Pharmakon, bir karar verilemez anlamlar demeti içerisindedir. 
Yazının salahiyeti açısından pharmakon teriminin izini detaylıca aramak değil 
niyetim, onun yerine yazı ile söz arasında kurulan ilişkiyi toplumsallık ve 
korku janrı arasında kurmakla yetineceğim. Analoji bana geçerli görünüyor: 
Toplumsallık kendi bünyesinde bireyler için ve öteki toplumlar için bir beden 

rin	asli	deneyimlerinden	biri	olarak	gördüğümü	ifade	etmiştim.	Daha	fazlası	için	bkz.		http://
kurdarastirmalari.com/yazi-detay-oku-54	Yukarıda	söylendiği	gibi	korku	janrında	hayaletler	
oldukça	geniş	bir	yelpazede	yer	bulurlar	kendilerine.	Spesifik	sorulara	tahvil	edersek	eğer,	
Kürtler	hayaletleri	nasıl	tahayyül	edebilir	peki?	Geri	gelen	Kürt	hayaletinin	özlemi	ne	olabi-
lir,	sorularına	da	yer	vermek	önem	arz	edecektir.	Son	olarak,	biçimsel	bağlamda	hayaletleri	
nasıl	anlatırsınız?	

13	 Derrida’nın	 vurguladığı	 kadarıyla	 bu	 kavram,	Antik	Yunan	 ve	 Platon’un	 dili	 için	 hayati	
önemdedir.	Başta	ecza	ile	(dolayısıyla	tıp	ile)	ilgili	olan	pharmakon, aynı	kökteki,	büyücü	
(pharmakeus)	günah	keçisi	 (pharmakoi)	 zehirleyen,	 sihirbaz	 (pharmakos)	gibi	kavramları	
bir	biçimde	sarıp	sarmalar.	Aralarında	görüldüğü	gibi	anlamsal	bakımdan	oldukça	derin	fark-
lar	olan	bu	kavramlar	bulutu,	korku	janrının	gökyüzünü	tanımlayacak	güçte	göründü	bana.	
Hatırlanacağı	üzere	medya	ve	eleştirmenler	bu	türün	sapkın	arzuların	dışavurumu	olduğunu	
ve	 toplum	sağlığını	 tehdit	ettiklerini	 söylerlerdi.	Buna	yönelik	Cherry	ve	Craven’in	yoru-
mu	ayrıca,	korkunun	didaktik	ve	katarsis	 işlevlerine	yapılan	vurgu	da	anımsanacaktır.	Bu	
çatışma,	bize	bir	şey	söylüyor.	Bir	yandan	yararlı	bir	yandan	da	zararlı	olan	şey,	bizim	onu	
pharmakon olarak	görmemize	olanak	sağlar.	Benim	bu	yazıda	önerdiğim	duruş	da	tam	olarak	
budur.	Müphemlik	 karşısında	 neyin	 nasıl	 kullanıldığını	 sorgulayan	 bir	 izleyici	 ve	 sinema	
kuramı	oluşturmak.	Öteki	türlü,	sinemanın	ve	fotoğrafın	kendisi	dahi	bir	pharmakon olarak	
görülebilir.	Sözgelimi,	fotoğrafın	iktidar	elitlerince	kullanılmasında	panoptik	bakışı	güçlen-
diren	yönüyle;	hakikatin,	gerçeğin	ortaya	çıkarılması	için	mücadele	eden	yahut	öteki	olarak	
görülen	kimselerce	bir	hakkın	tesisi	olarak	sunulması	veçhesiyle	karşılaştırın.	Aynı	biçimde,	
sinemanın	 sömürgeci	 bir	 ulus	 hakkında	 gerçekleştirebileceği	 propaganda,	 ötekinin	 yerine	
konuşabilme	potansiyeli	ile	o	sömürgeci	ulusun	kimliğini	istikrarsızlaştırmaya	çalışan	veya	
varlığını	duyurmaya	uğraşan	karşı-sinematik	tavırları	düşünün.	Nesneye	(kameraya)	yakla-
şım	bu	yüzden	ona	yönelmiş	bir	ontoloji	gerektirir.	Bu	ontoloji	benim	tahminimce	pharma-
kon ile	mümkündür.	

http://kurdarastirmalari.com/yazi-detay-oku-54
http://kurdarastirmalari.com/yazi-detay-oku-54
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bağlamına oturacak muhtevalara sahiptir. Nitekim ötekilik, kimlik, yabancılık, 
ahlaki değerler, dostluk, aşk, kültür, iktisat vs. hep bir toplum “içerisinde” 
düşünülür. Ben ve Öteki bir toplum (beden) fikrini ön varsayar. Korku filmleri 
bir barometre olduğundan onlar da bu toplumsallığa hem yanıt verirler hem 
karşı çıkarlar hem de var olan kaygıyı beslemeye yahut azaltmaya yönelirler. Bu 
bağlam gereği, toplumsallık ile korku janrı arasında farmasötik bir bağ vardır.14 
Korku filmi ister bireysel isterse de toplumsal sahada olsun, bir “hastalığı” 
(veya ters ve yanlış giden bir şeylerin var olduğunu) ön varsaydığından, o bir 
pharmakon’dur -hem deva hem de zehir; bu perspektiften hareketle, kamera da 
bir büyücü, yani pharmakeus’tur. Derrida’ya göre, “Ölüm korkusu, tüm büyülere, 
gizli ilaçlara kapı açar. Pharmakeus bu korkuya güvenir” (2016: 117). Korku 
ile izleyicisi arasında bu biçimde bir ilişki mevcuttur. Korku filminin negatif 
varoluşa, kötülüğün estetiğine dair imgeler ve göstergeler ile dolu olması, -bir 
metafora daha ihtiyaç duyuyorum- bir “ayini/ritüeli” andırması ve dolayısıyla 
bir arındırma yahut suç ortaklığı vaat etmesi bu türün en önemli karakteristik 
özelliğidir. Janrın “Çift değerlilikle yetkilendirilmiş bir pharmakon” olması 
onun neden seyredildiğine dair felsefi bir cevaptır o halde (Derrida, 2016: 128). 
Nihayet yukarıda sorduğumuz sorulardan biri daha yanıtlanmıştır böylelikle. 

IV.

Sinemada korku janrının bir sanat kategorisi olmasının altındaki temel 
neden, onun kötünün estetiğini kurma ve bu yoldan, kötüyü algılanabilir bir şey 
olarak sunma kabiliyetidir. Korku negatif varoluşa yaptığı göndermelerle ahlaki 
buyrukları sorgulanabilir kılma ve politik zaman ve uzamı yargılayabilme 
potansiyeli ile kötünün kavranmasına olanak sağlar. Kötünün estetiği Batı 
sanatında, özelde edebiyatında tarihsel bir öneme sahiptir ve esasen onun 
işleyebilmesinin ilk koşulu sanatın ahlaki adanmışlıktan vazgeçmesidir. 
Sözgelimi Peter-André Alt nefis çalışmasına, Hegel’in kötü hakkındaki 
görüşlerini betimlemekle başlar. Ona göre, Hegel kötünün estetiğini kendi içinde 
çelişkili bir kavram olduğunu düşünmüştür. “Kötü ‘çorak ve somut içerikten 
yoksun’ olduğundan, kendi biçimlerinin iç uyumuna ve nesnelerinin tözselliğine 
dayanması gereken sanatın nesnesi olamazdı. Hegel’e göre, ‘zalimlik, bahtsızlık, 

14	 Bazı	 korku	 alt	 türleri	 bazı	 dönemlerde,	 toplumun	 içerisinde	 bulunduğu	 yüksek	 kaygılara	
galebe	çalmamak	için	neredeyse	feshedilmişlerdir.	Susan	Hayward’da	bu	önermeye	örnek	
gösterilebilecek	bir	belirleme	bulunur	ve	ABD	toplumunu	baz	alır.	Onun	aktardığına	göre,	
“Vampir	filmleri	1980’lerin	başında,	kuşkusuz	AIDS	gibi	bir	sorun	varken	yakışıksız	kaça-
cakları	 için,	 hemen	 hemen	 tümüyle	 ortadan	 kayboldular”	 (2012:	 261).	Tezimize	 dayanak	
olan	bir	önerme	kuşkusuz.	Yine	spesifik	bir	soruya	yer	vermek	ve	yazının	bağlamına	daha	da	
uydurmak	gerekirse,	Kürt	sineması	neyi	hastalık	olarak	görür,	diye	sormak	durumundayız.	
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şiddetin acı tadı ve hâkim olanın acımasızlığı somut içerikle dolu karakterin 
büyüklüğü sayesinde yükseltilip taşındığında, tasavvurda yine de birbiriyle 
ilişkilendirilebilir ve katlanılabilir olurlar; ama tek başına kötünün kendisi, 
haset, korkaklık ve alçaklık tiksindiricidir ve hep öyle kalır.’ Hegel, kötünün 
estetik canlandırılışı sırasında ortaya çıkabilen heyecan verici çekiciliği 
görmezden gelmiştir. Bu çekicilik onun klasisizm yanlısı sanat anlayışına ve 
yanıltıcı veya aldatıcı etkilerden sistematik olarak uzak tutmaya çalıştığı sanatsal 
görünüş kavramına ters düşüyordu” (2016: 9). Bu nedenle Alt’a göre, kötülük 
klasik sanat kategorileriyle pek kavranamaz. Bu yüzden onun doğuşu 
Aydınlanma ile okunmak durumundadır. Aydınlanmanın öngördüğü sanatın 
özerkliği fikri ve boş inançları eleştirmesiyle kötülüğün mutlak temsili Şeytan 
büyüsünü kaybetmiş ve yerinden edilmiştir.15 Bu durum ise kötünün yeni 
stratejilerle anlatılması, tanımlanması yahut betimlenmesi gerektiği fikrini 
aşikâr kılmıştır (2016: 10-11). Başlangıçta teolojik bir sorunsal iken, Aydınlanma 
ile beraber yazınsal bir mesele haline gelen kötülük, Aydınlanmadan birkaç 
yüzyıl sonra evrimini psikanalizin doğuşuyla taçlandırmıştır. Terry Eagleton bu 
konuya şöyle dikkat çeker: “Modern çağ, ruhtan egoya geçiş diyebileceğimiz bir 
oluşuma tanıklık etmiştir. İsterseniz teolojiden psikanalize geçiş de diyebilirsiniz 
buna. Psikanaliz pek çok yönden teolojinin vekilidir artık. Her ikisi de insan 
isteklerinin anlatısıdır -ancak dine göre bu istekler Tanrı’nın cennetinde tamama 
erecekken, psikanalize göre trajik bir şekilde hep bastırılacaklardır” (2011: 20-
21). Eagleton, her ne kadar psikanalizin yararsızlığına dair yargılayıcı bir üslup 
ile görüşünü ortaya sermişse de kötünün açıklanması bahsinde psikanalizin 
yaratıcılığı kuşku götürmez bir gerçektir. Tarihsel açıdan kötülüğün dışsal 

15	 Korku	 türlerinin	 okült	 tarzında	 şeytan	 betimlemeleri	 vazgeçilmez	 bir	 konum	 edinirler	 ve	
oldukça	yaratıcı	 söylemlere	 sahiptirler	kanımca.	Ayrıca	dönemsel	görüşleri	yansıtmak	ba-
kımından	da	pek	işlevseldir.	Sözgelimi	Şeytan	figürü	grotesk	görünümüyle	doğrudan	ken-
di	varlığı	 ile	görülüyordu.	Goethe’nin	Faust’unu	ve	onun	uyarlaması	Nosferatu’yu	 (F.	W.	
Murnau,	1922)	düşünelim.	O,	 insan	dünyasından	bağımsız	 insana	karşı	 hareket	 ediyordu.	
Söyleyecek	bir	sözü,	yani	bedeni	vardı.	Bu	anlamda	görülebilirdi,	beden	ve	ruh	onun	için	
tekti.	Fakat	The	Exorcist’te	(William	Friedkin,	1973)	bu	algı	terk	edildi.	Şeytan,	masum	bir	
kız	çocuğunun	içine	girmesi	ile	göründü.	Böylece	yaşayabilmesi	için	önce	bir	ruhun	yerini	
alması	gerekiyordu.	Ruh	ve	beden	ikiliği	Hıristiyan	teolojisine	uygun	bir	biçimde	resmedili-
yordu.	Şeytan,	içeri	girmeye	zorlayan	iğrenç	olmuştu.	Ayartmaları	artık	telkin	ile	değil,	biza-
tihi	kendisi	bir	bedende	uygulamaya	çalışıyordu.	Bu	anlamda	Batı	sanatında	şeytan	yaratıcı	
dönüşümler	 konusunda	başvurulan	bir	 figür	 olmuştur.	Bu	bahsin	 en	yetkin	örneği	 Jeffrey	
Burton	Russell’ın	dört	ciltlik	çalışmasında	bulunabilir.	İslam	ise	bu	uğrakta,	okült	filmlere	
alt	yapı	sağlayacak	bir	imgelem	anlamında	ne	yazık	ki	veri	sunmuyor.	(Nedenleri	konusunda	
tartışılabilir,	tartışılmalıdır	da	şüphesiz.)	Genel	çerçevede	Ortadoğu	coğrafyasında	ciddi	bir	
okült	film	izleme	şansı	neredeyse	yoktur	bu	yüzden.	Kürt	sinema	uzamının	türe	olan	uzaklığı	
da	kısmen	bu	sebebe	bağlanabilir.	
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olduğu ve şeytandan kaynaklandığı düşüncesi, insan-varlığının ayartılma 
durumunda onun özünün iyi olması varsayımına bağlanabiliyordu. Bu da insan 
ruhuna musallat olan şeytanın çıkarılma ayinlerinin motivasyonuna, kötülüğün 
dışarı atılması gereken bir zehir olarak görülmesi minvalindeki inanışa ışık tutar. 
Psikanaliz ile beraber dıştan kaynaklı kötülük görüşü kaybolmayacak bir 
biçimde insan ruhuna ait kılındı. Fakat Psikanalizin serüvenini burada tartışmak 
bu yazının hem boyutunu aşmakta hem de doğrudan edindiği bağlam 
bakımından ilgili değildir. Onun yerine Freud’un aklın karanlık yönünü 
keşfetmesiyle bir çatışma sahasına (iyilik/kötülük, sevgi/nefret, ben/öteki vs.) 
sahne olmaya başlayan insan varlığının sinematik uzayla kurulan bağına 
odaklanmanın daha yerinde olacağını öne sürüyorum. Yukarıda ele aldığımız 
psikanalitik açıklama kuramcıları için, Freud ile sinema arasındaki diyalogun 
ana gövdesini tekinsiz ve iğrenç kavramları oluşturur. Çünkü tekinsiz, 
bastırılmışlık veya bastırılanın geri dönüşü; iğrenç ise bilinçdışına atılmış, yine 
bastırılmış olan ile ilişkilenir. Kötünün estetiğinin içerdiği, içine aldığı, kapsadığı 
bu kavramlar ile psikanaliz ortak kümede bir araya gelirler böylece. Ayrıca 
korku janrının açıklanması bahsinde ve janrın kendisini ispat etmesi, 
şekillenmesi, tasviri açısından mezkûr kavram çifti bir hayli kullanışlı bir 
konumdadırlar. Tekinsiz kavramı, Cherry’nin altını çizerek söylediği gibi 
değişken olabilir. “Freud yazılarında Almanca “unheimlich” sözcüğünü 
kullanmıştır, bunu karşılayan en yakın terim “tekinsiz”dir. Unheimlich ve karşıtı 
heimlich yaklaşık olarak sırasıyla “ev olamaz” ve “ev gibi” anlamına gelir, aynı 
anlamı taşıyan sözcükler İngilizcede bulunmamaktadır. Tekinsiz ve karşıtı 
“tedbirli” bilmek anlamına gelen bir sözcükten (İskoççadaki to ken ile de ilgilidir) 
türer. İngilizcede, tekinsiz hem tuhaf ya da ürkütücü olan bir şeyi hem de 
şaşırtıcı kesinlikte olduğu için ürpertici görünen bir şeyi tarif etmek için 
kullanılır. ‘Canny’ terimi kurnaz tedbirli, uyanık anlamlarına gelirken, düzenbaz 
ya da sinsi anlamı da çıkarılabilir” (2014: 107). Mark Fisher ise unheimlich 
kavramının üzerinde Freud’un bir laneti olduğunu söyler, dolayısıyla kavramın 
denk düştüğü sözcüğün başka dillerde karar verilemez bir eşikte olduğu 
belirtilmiş olur. Bu nedenle Fisher, Unheimlich’i tercüme etmez, onun 
bünyesinden çıkan iki başka kavramın ortaya çıkmasına odaklanır, yani tuhaf ve 
tekinsize. Ona göre bu üç kavramın bir ortak noktası vardır: “Üçü de özünde 
birer duygu, fakat aynı zamanda birer biçimdir; film ya da kurgu biçimi, kavrayış 
biçimi, hatta nihayetinde birer var olma biçimi” (2020: 10). Gerçekten de tercüme 
edilemezliğiyle unheimlich yukarıda özetlenen pharmakon’u andırıyor. Bu, belki 
de korku duyusuna karşı geliştirdiğimiz farklı tepkilerin veya görme biçimlerinin 
bir metaforu olabilir: Korkunun üstüne gitmek (evi ben’e ait kılmak için zorlamak, 
yuvaya/yurda dönmek adına deva arama, onun için mücadele), korku ile 
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yüzleşmek (garip veya korkutucu olanı aşina kılma arzusu, devanın bedene 
tesiri, ardından sonucunun beklenmesi) ve nihayetinde korkudan kaçmak (deva 
aramaktan vazgeçmek, gönüllü sürgün, terk etmek, ertelemek ve bastırmak). Bu 
tepkileri şimdilik bir kanca olarak düşünüp Fisher’e dönelim. Tuhaf ve tekinsiz 
şu biçimde karşılaştırılır: Ona göre, “Tekinsizlik hissi, tuhaflığın uyandırdığı 
hislerden oldukça farklıdır. Aradaki farkı anlamanın en basit yolu, varlık ve 
yokluk arasındaki (metafizik anlamda ciddi bir mesafe teşkil eden) zıtlık üzerine 
kafa yormaktır; ki belki de bu, var olan en temel zıtlıktır. (…) tuhaf, bir 
mevcudiyet tarafından oluşturulmaktadır: Oraya ait olmayan bir şeylerin 
mevcudiyetinden. Tuhaflık başlığı altındaki bazı örneklerde (…) tuhaflığı yaratan 
şey had safhada mevcut olmadır; maruz kalınan şey o kadar yoğundur ki onu 
ifade etme konusunda güçlük çekeriz. Tekinsizlik ise bunun tam tersine yokluğun 
yetersizliğinden ya da mevcudiyetin yetersizliğinden meydana gelir. Tekinsizlik 
hissi ya hiçbir şey olmaması gerekirken bir şeylerin olması durumunda ya da bir 
şeyler olması gerekirken hiçbir şeyin olmaması durumunda ortaya çıkar” (2020: 
63). Fisher buradan hareketle iki tür tekinsizlik (yokluğun yetersizliğinden ve 
mevcudiyetin yetersizliğinden) bahseder ve şöyle yazar: “Tekinsizliğin tüm 
alametlerinin ardında yatan temel muamma, faillik sorunudur. Yokluğun 
yetersizliği durumunda asıl soru, bir failin olup olmadığıdır. Kasıtlı bir şekilde 
hareket eden bir fail var mıdır? Henüz kendini ifşa etmeyen bir varlık tarafından 
gözleniyor muyuz? Mevcudiyetin yetersizliği durumundaysa soru, söz konusu 
failin mahiyetidir” (2020: 65). Bu pencereden bakıldığı vakit, ona göre kapitalist 
üretimin kendisi bir tekinsizlik durumudur. Tüketim toplumunu, modern aile 
motifini, sınıfsal farkı hedef alan korku filmlerinin paylaştığı bir tema. Örneğin 
George A. Romero’nun Dawn of the Dead16 (1978), Stanley Kubrick’in The Shining17 

16	 Michael	Ryan	ve	Douglas	Kellner	Politik Kamera adlı	enfes	incelemesinde	Romero’ya	ayrı	bir	
önem	vermişlerdir.	Onlara	göre	Romero,	ABD	muhafazakârlığının	bir	dizi	kurumsal	dayanağını	
ve	değerlerini	(polis,	aile,	din,	ekonomi)	muhkem	eleştirilere	tabi	tutmuştur.	Dawn of the Dead,	
Romero’nun	Zombi	üçlemesinin	ikinci	filmidir.	Ryan	&	Kellner’a	göre,	bu	yapımda,	“zombiler,	
programlanmış	engellenemez	(compulsive)	tüketimi	temsil	eder	olmuştur.	Bu	kez	bir	alışveriş	
merkezi	maddesel	tüketim	Amerika’sı	için	bir	metafor	işlevi	görür.	Ölüler,	nedenini	bilmeksi-
zin,	alışveriş	merkezine	gitmeyi	alışkanlık	edinirler.	Yine	gözü	kapalı	bir	vahşet	ve	bencillik	
içinde	sergilenirler,	ama	bu	kez	cinsler	arası	ve	ırklar	arası	iş	birliği	birkaç	kişinin	canını	kurtar-
masını	sağlar.	Freudyen	gece	yerini	Marksist	şafağa	bırakmıştır;	(…)”	(2010:	283).	

17	 Yine	Ryan	&	Kellner’in	The Shining	odaklı	mükemmel	incelemesi,	Fisher’in	tekinsiz	ko-
nusunda	yöneldiği	kapitalist	kişilik/karakter	veya	faillik	sorununa	dayanak	olabilir.	Ryan	&	
Kellner,	bağlamı	okült	 tarzın	yahut	gizli	güçlerin	Kubrick’in	filminde	ekonomik	bir	birim	
olduğu	kısma	taşır.	Onlara	göre,	“Gizli	güçler	motifi,	bir	grup	 toplumsal	 temayı	bir	araya	
getirir:	Ekonomik	başarısızlığın	kadına	ve	çocuğa	yönelen	eril	öfkesi,	geçmişteki	suçlardan	
doğan	şiddet	ve	uygarlık	kurumlarının	insan	doğasının	kötülüğü	karşısındaki	aczini	öngören	
muhafazakâr	 düşünce.	 Jack’in	 deliliği,	 bir	 yazar	 olarak	 başarısızlığından	 kaynaklanır	 gö-
rünür;	bu,	Stephen	King’in	romanında	altı	çizilerek	aktarılan	bir	temadır.	Nitekim,	Jack’in	
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(1980) filmi vs. Şimdi tekinsizin korku duyusuyla ilişkilenen bir diğer yönüne, 
yani bastırma konusuna değinelim. Cherry’e göre, tekinsiz Freud için doğrudan 
bastırmayla ilgilidir. “Bu anlamda, tekinsiz duyguyu yaratan bilinmeyen değil, 
yalnızca uzun zamandır unutulmuş (bastırılmış) olduğu için bilinmez görünen 
bir şeydir. Bu bilinçdışının istenmeyen, acı veren, tatsız, rahatsız edici ya da 
üzücü deneyimleri, arzuları ya da düşünceleri hiçbir zaman tamamıyla 
unutmaması, bilinçaltında “örtülmesi” ve böylece korunması (bastırılması) 
sürecidir. (…) Freud’un modelinde, bilinçli akıl sürekli bu istenmeyen 
deneyimler, arzular ve düşüncelerin geri dönme tehdidi altındadır: bastırılmışın 
dönüşü” (2014; 108). Sinematik uzamda bastırılmışın dönüşü, tekinsiz imgeler 
ile (doğaüstü canavarlar, okült güçler, melez (insan/hayvan karışımı) yaratıklar, 
robotlar ve pekâlâ insan bedeninin kendisi) duyurur kendisini. Dolayısıyla 
tekinsiz, alegori sahasında dolaşan bir tür heyulaya benzer. Sözgelimi, XX. 
yüzyılın ortasında ABD’nin Japonya’ya attığı atom bombası, Japonlarda ruhsal 
ve bedensel bir facia hissine yol açmıştır. Bu facia ile birlikte teknolojiye karşı 
güvensizlik hissi güçlenmiştir.18 Nitekim 1955’te çekilen Godzilla (Gojira, Inoshiro 
Honda) da bu bağlama iyi bir örnektir. “Pasifikteki nükleer bomba denemeleri, 
neticesinde doğan Gojira, dev sürüngen adımlarıyla binaları yerle bir ederek 
Japonya’da dolaşır. O, önüne geçilemeyen teknolojik gelişmelere ve nükleer 
savaşın kötücüllüğüne isyan eden doğa, etten yapılmış bir Şinto intikamcısıdır” 
(Odell & Blanc, 2011: 179). Gojira, bu haliyle bastırılanın geri dönüşünü 
simgelemektedir. Dahası bu örnek, bize sinematik korku imgeleminin başat 
kurucu öğelerinden biri olan alegorinin varlığını hatırlatır. Alegori, sorunlardan 
bir kaçışı veya sorunları eğretilemeyi varsaymaz, daha çok, sorunu dışarıdan bir 

tekrar	tekrar	yazıp	durduğu	satır	-“Durmadan	çalışmak	ve	hiç	oyun	oynamamak	Jack’i	sıkıcı	
bir	çocuk	yapıyor”-	çalışma	etiğiyle	acı	acı	alay	eden	bir	yorumdur.	Karısının,	Jack’in	çocu-
ğuna	karşı	sergilediği	ilk	şiddet	eylemine	ilişkin	ifadesi,	iş	ile	aile	içi	şiddet	arasındaki	sıkı	
ilişkiye	işaret	eder.	Jack,	çocuk	kâğıtlarını	karıştırdığı	için	öfkelenmiştir.	Üstelik,	otelde	ka-
rısına	ilk	saldırışı	sırasında	Jack,	taşıdığı	“sorumluluklardan”	ve	bağlı	olduğu	“sözleşmeden”	
söz	eder;	Jack’e	göre	bunlar	karısının	hiç	anlamadığı	şeylerdir.	Bu	durumda	otel,	bir	ölçüde,	
ailenin	soğuk	ve	kasvetli	bir	ekonomik	alan	üzerinde	tecrit	edilişine	ilişkin	bir	metafor	olarak	
yorumlanabilir.	Otel,	piyasanın	yönelttiği	çalışma	ve	sözleşme	baskılarının	kolayca	sızarak	
şiddet	dolu	sonuçlara	yol	açabileceği	tedirginlik	yüklü	bir	garnizondur”	(2010:	272).	Bağ-
lamı	yeniden	spesifik	konumuza	uyduralım	o	halde:	Kürt	korku	filmlerinde	tekinsiz	fail	ne	
olacaktır?	

18	 Metinde	bulunan	alıntının	bütünüyle	alımlanabilmesini	sağlamlaştırmak	adına,	 Japon	Şin-
to	inancına	ve	güvenilmez	teknik	gelişmeye	dair	küçük	bir	pasajı	vermekte	bir	beis	yoktur	
sanıyorum.	Odell	&	Blanc’a	göre,	“Dünyanın	teknoloji	anlamında	en	gelişmiş	ve	doymuş	
toplumu	olan	Japon	toplumu,	buna	karşın	filmlerinde	bilim	ve	teknolojiye	son	derece	tem-
kinli	 yaklaşır:	 teknoloji	 zenginliktir	 ancak	 aynı	 zamanda	 doğanın	 yozlaştırılmasını	 temsil	
eder,	dolayısıyla	kaygı	vericidir.	Japonya’daki	başlıca	inanışlardan	biri	olan	Şinto,	doğadaki	
armoniyi	güçlendiren	ve	bütün	nesnelerde	ruh	gören	canlıcı	bir	dindir”	(2011:	178-179).	
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gözle kavrayabilme çabasının ifadesidir. Bu ise anlatının olanaklarıyla ilgili 
meselenin bir diğer çehresidir. Politik olarak travmatize edilmiş bir toplumun 
temel direnç noktalarından biri bu bağlamda korku alegorileridir ve muhtevasını 
bekleyen hayal gücünü aramaktadır. Anti kolonyal bir kameranın estetiği, 
tekinsiz imgelemleri kurup kolonyal normalliği faş etme yeteneğini göstermesi 
ve kolonyal düzenin sınırlarını ihlal etmesiyle de ölçülmelidir. Bugün gerek 
Kürt sosyal ve siyasallığının gerekse de Kürt sinemasının -eğer bir vazife 
edinecekse- çözümlere katkı sunmakla yükümlü olduğu sorunlardan ilki 
kolonyal normalliktir, buna bağlı olarak ırkçılık, sistematik yoksullaştırma, 
kentlerin dizaynı ve soylulaştırılması gelir. Anti kolonyal bir sinemanın estetiği 
karanlığı anlatma potansiyelinden, buna bağlı olarak bastırılanın ne/neler 
olduğunu sormaktan ileri gelecektir böylelikle. Bu belirlemenin ardından korku 
janrının psikanalitik açıklamalarından ikincisine, bir diğer anlatı aracına, iğrenç 
kavramına değinmenin vakti gelmiştir. Esasen iğrencin anlamsal belirlenimi 
unheimlich’in tercüme edilemezliğinden daha güç bir konudur. Çünkü iğrencin 
belirlenimi, gerek insan bedeninin gösterdiği kusma, tiksinme, mide bulantısı 
gibi reaksiyonlarla gerekse de Julia Kristeva’nın kavrama vurduğu neşter 
darbelerinin izlerini görmezden gelememek ile ilgili olması sebebiyle aktif bir 
volkanın üzerinde yürüyüş yapma çabasına benzer. Fakat anlatmayı denemek 
gerekir: İğrenç, korkunun bütün güçleri ile benliğe yönelen bir tehdidin 
varlığıdır. O, varlığı ile rahatsız eden, dehşet uyandıran, şok yaratan, benin 
dışarı ile içeri arasındaki sınırı belirleyememesi anlamına gelen göstergeler 
silsilesidir. Bu bağlamda iğrenç, korku filmlerinde sıkça gözlemlenen bir 
motiftir. (Özellikle body horror ve istismar sineması alt türlerinde) Ama en 
başta, iğrenç dışlanandır, kirlilik ile özdeş olarak ve saflığa tehdit olarak. Bu 
haliyle bir atılma (hem bedenden hem de kentten atılmanın) pratiğidir, 
boşaltımdır, arındırmadır ve bir bölünmenin varlık sahasıdır. Ben ile öteki, 
yaşam ile ölüm arasındaki sınırdır. Bu sınırı güçlü bir biçimde örnekleyen şey 
cesettir. Kristeva şöyle yazar: “Engellenemeyen çürüme, iğrenç ve ölü şey olarak 
ceset (kadavra, ölmek, düşmek), onunla kırılgan ve yanıltıcı bir rastlantıyla karşı 
karşıyaymışçasına yüz yüze gelen kişinin kimliğini daha şiddetli bir şekilde 
altüst eder. Kanlı ve irinli bir yaranın, terin veya çürümenin yavan ve keskin 
kokusu, ölüm anlamına gelmez. Anlamlandırılmış ölümü -örneğin düz bir 
ansefalografi- anlayabilir, ona tepki verebilir veya kabul edebilirim. Ama 
makyajsız ve maskesiz bir gerçek tiyatro misali atık ve ceset, bana yaşayabilmem 
için durmaksızın uzaklaştığım şeyi gösterir. Bu sıvılar, bu kir, bu dışkı, yaşamın 
zor katlandığı, ölüm sıkıntısıyla katlandığı şeylerdir. Ölümle karşı karşıya 
kaldığımda, yaşayan varlık olma halimin sınırlarında yer alırım. Bedenim 
canlılığını bu sınırlardan alır. Bu atıklar yaşayabilmem için atılır, bu atılma atıla 
atıla bana geriye hiçbir şeyin kalmadığı ve bedenimin tamamen sınır ötesine 
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geçtiği, ölüye, cesede dönüştüğü ana kadar devam eder” (2018: 16). Ceset yaşam 
ile ölümün sınırını benlik’e hatırlatır ve yaşayana ölümün sembolü olduğunu 
değil, tehdidi olduğunu gösterir. Ben ile Öteki ikiliği hakkında yapılmış bu 
uslamlama psikanalizin bastırma pratiklerini yeniden düşünmeyi öneren ve bu 
pratikleri geliştirmeye çalışan bir bağlamı dert edinir. İğrenç, kimliğin kurulması 
esnasında dışarıya atılmış bir şeydir aynı zamanda. Bu anlamıyla, iğrenç 
Öteki’dir. Normatif benliğin dışında kalan, sınırın kendisidir. Bu yüzden onun 
yasası istikrarsızlık oluşturma potansiyelidir. Toplumsal cinsiyet kapsamında, 
özelde birtakım korku filmlerinin kadını korkutucu bir öğe olarak şifrelemesi 
bahsinde Kristeva, muazzam bir arka plan sağlar. Barbara Creed bu tasavvurun 
bir örneklemini sunar.19 Ona göre, birtakım korku filmlerinin kadını korkutucu 
bir dişiliğe hapsetmesi durumu, kadın bedenine (kanama) dair yapılan 
suçlamaya koşuttur. İğrenç olarak kodlanan, Creed’e göre, kadın bedeninin 
normal işleyişini patolojik bir düzleme çekmenin kendisidir. İğrenme 
durumunda olmak, Kristeva’nın modelinde, sınırı geçme tehdidi savuran (ya da 
sınırı geçen) nesnelerle karşılaştırıldığında tiksinti hissetmektir (Cherry, 2014: 
115). O halde bu belirlemeye göre, Öteki, dişildir. Dişil olanın iğrenç olarak 
kodlanıp dışlanması pratiği, dini ritüellerde olduğu gibi (Kristeva bunun izlerini 
kutsal kitaplarda sürmektedir) arındırma, temizlenme ayinlerini anımsatır. Bir 
diğer deyişle, normatif eril kimliğin kurulmak adına bastırdığı şey dişiliktir.20 
Creed’in yorumu, bununla da sınırlı değildir. İğrençlik tasvirini korku janrı için 
genellemeye gider. Ona göre, korku filmlerinin iğrençliği tasvir etmesinde üç 
yol vardır; a) iğrenç görüntüler, b) canavarın oluşumunda fiziksel sınırların 
aşımı ve c) anne figürünün iğrençleştirilmesi. Cherry’e göre, bunların hepsi 
Ginger Snaps filminde fark edilebilir, ama dahası Bianca Nelson’ın da işaret ettiği 
gibi (2004), Ginger ve Brigitte’in anneleri Pamela, kızlarının büyümesini ve 

19	 Cherry’nin	 aktardığına	 göre,	 “Creed	 (1993:	 61)	Kristeva’nın	modelini	 kullanarak	 kadınların	
iki	kat	iğrenç	betimlendiklerini	ileri	sürer.	Cinsel	yönden	çekicidirler	ama	aynı	zamanda	fiziki	
anlamda	kanamakla	kalmayıp	kanlar	içinde	doğum	yapan	iğrenç	bedenleri	vardır”	(2014:	121).	

20	 Bağlamı	başka	politik	alana	alıp	iğrenci	bir	dışlama	metaforu	olarak	düşünmenin	zamanıdır.	
Kristeva	da	bu	metafora	 riayet	edip	varoluşu	buna	göre	açıklamaya	çalışıyordu.	Ama	ko-
nunun	bağlamı	gereği,	kolonyal	düzleme	getirmek	hayati	bir	adım	olacaktır.	Türk,	Arap	ve	
Fars	kimliğinin	kurulması	aşamasında	iğrenç	olarak	kodlanıp	dışarıya	atılan	şeyin	Kürtlük	
olduğunu	söylemek	için	müneccim	olmak	gerekmez.	Kolonyal	bir	düzlemin	kendisi	iğrenç	
olarak	adlandırdığı	şeyi	yok	etmeye	teşebbüs	eder.	Bu	söylem,	ona	meşruiyet	vermez;	aksine	
düzlemin	dayanıksız	olduğunun	vazıh	göstergesidir	bu.	Çünkü	sürekli	bir	bastırma,	yok	etme	
endişesi	olarak	kolonyalizm,	bu	acziyle	kendisini	sürekli	tanımlamak,	deşmek,	‘…değilim	
hezeyanıyla’	saldırganlaşmak,	kıyamet	yaratmak	durumundadır.	Bu	yüzden	oluşturduğu	üst	
kimlik	kuvvetsiz,	 kaygan	ve	 illüzyondur.	Böylelikle	 adlandırdığı	 şeylerde	de	umutsuz	bir	
yanılma	içerisindedir.	Yasası	ve	hukuku	ahlaksız	değil,	ahlakdışıdır.	Son	olarak	spesifik	so-
rularımızın	hangileri	olduğu	metnin	gövdesinde	belirecektir.		
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onların kontrolünü elden kaçırmayı istemeyen ürkütücü bir figürdür. Carrie ve 
The Exorcist’te de olduğu gibi, cinsel olgunluğa ulaşmış yetişkin kadın bedeni 
(doğurgan, âdet gören anne, kontrol eden, baskıcı) kirli ve bu yüzden iğrenç 
olarak tasvir edilir. “Psikoseksüel gelişim açısından iğrençlik (Freud’un Ödipus 
Kompleksi’ndeki gibi) anneden ayrılma anı, yani ”ben” ile “öteki”21 arasındaki 
sınırın  farkındalığı çevresinde döndüğünden dişilikle yakından ilişkilidir. 
Arkaik anne kavramıyla bağlantılı olduğundan buradaki anne sadece “öteki” 
değildir. Kristeva, iğrençliğin ilk nesnesinin, çocuk benlik farkındalığını 
geliştirdiğinde (Lacan’ın ayna evresi) kaybolan Ödipus öncesi anne olduğunu 
söyler. Bu açıdan iğrençlik bir yoksunluk içerir (annenin kaybı). Eksikliği 
doldurma arzusu (çocuğun anneyle birlikte olduğu ve ayrı bir benlik algısının 
olmadığı zamana dönüş), benliğin dağılmasına yol açacağından bir tehdit de 
oluşturur. Öyleyse benlik ile öteki arasındaki sınır iğrençliğin temel kaynağıdır 
ve aynı zamanda hem itici hem istenen bir yerdir (bu, korku filminin canavarlık 
görüntülerine tepkileri de yansıtır)” (Cherry, 2014: 118). Burada asıl vurgulanan 
şeyin canavar motifi olduğunu aklımızda tutmalıyız. Çünkü bu motif gerek 
insan varoluşunun, yaratılan kültürün bastırdıklarının göstereni olduğu gerekse 
de etik değerleri sorgulanabilir kıldığı için iğrenç olarak kodlanır. Şimdi, 
yukarıda sorduğumuz Hannibal Lecter sorunsalına eğilelim: Lecter’in 
yamyamlığı iğrençtir. Ama o doğa dışı gördüğümüz vampirlere, kurt adamlara, 
dev yaratıklara benzememektedir. Yine de bir canavar motifidir. O, gerçekçi bir 
canavardır. (Cox ve Levine’dan aldığımız ödünç bir anahtar kavram). Gerçekçi 
canavar, etik değerleri alt üst etme gücüne sahiptir, öteki deyişle ahlakı 
diskalifiye etmeyi tereddütsüz yerine getirir, “radikal kötülüğün tezahürleridir” 
bu yüzden. Kötü adamlar ile karıştırmamak gerekir bunu. Gerçekçi bir canavarın 
etiği, yasası yoktur. (Walter Benjamin’den mülhem, hukuk kurucu şiddetin 
temsilidir denebilir). Gücü her şeyi yapabilme potansiyelinden ileri gelir. Kötü 
adamların ise güdüleri anlaşılabilir bir düzeydedir. Bir amaçları vardır ve ona 
ulaşmak için zorbalığı, katliamı yöntem haline getirirler. Cox ve Levine’a göre, 
“Genel anlamda bakıldığında, gerçekçi canavarlar sıradan anlamda kötü 
adamlar değildirler. Kötü adamlar, bir anlatıyı habis ya da en azından insafsız 
niyetleri ve planları üzerinden ileriye doğru sürüklerler, bununla birlikte, 
izleyiciler onların saiklerini anlamlandırmada ve bakış açılarını görmede zorluk 
çekmezler. Diğer yandan, gerçekçi canavarlar izleyiciye büyük oranda yabancı 
gelme eğilimindedirler: Onların saiklerini ve tutarlı, sabit, anlaşılabilir bir bakış 
açısını ararız; fakat genellikle bunları bulamayız -ki bu durumun kendisi 
afallatıcı ve altüst edicidir. Gerçekçi canavarlar, görünüşte (gerçekte değil) insan 
ve canavarsı olanın olanaksız bir bileşimidir ve cazibelerinin kaynağı da bu 

21	 (M)other	(öteki)	–	mother	(anne):	Anne	ve	öteki	aynılaştırılmış.	(ç.n.)	
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melezliğin yaratmış olduğu gerilimde yatıyor olabilir” (2018: 247). Hannibal 
Lecter’in iğrençliği bu noktada melezliğinden ileri gelir, bu da onun hem itici 
hem de istenen bir şey olarak göründüğüne işaret eder.22 Tristram Shandy misali 
öyküyü erteleyen anlatıcı gibi görünmek istemem fakat; Kürt sinema uzamının 
korku janrından alabileceği muhayyel düşüncelerin özü burada algılanabilir bir 
boyut daha kazanıyor. Kolonyal bir düzlemin topografyasını gösterme 
potansiyeli taşıyan tekinsizi ve iğrenci bu uzamda geçerli kılacak tarihsel 
momentte bulunmuyor muyuz? Kolonyal iskeletin kendisi bir canavar gibi 
görünmüyor mu? Yahut Ortadoğu’daki ulus devletlerin ulusallaşma sırasında 
iğrenç olarak kodladığı ve bastırdığı milletin Kürtler olduğunu hakiki bir 
kavrayış olarak almıyor muyuz? Kristeva’nın kendisi iğrenç olanı edebiyat 
alanındaki kıyamette buluyor; kimliklerin homojenliğe karşı heterojenliği, 
kimliğe karşı başkalaşımı, özneye karşı nesnenin karıştığı, bir sınır ihlali olarak 
kıyamettir bu (2018: 267). Korku janrı da sinematik uzamda tam olarak bunu 
yapar. O halde yeniden, anti kolonyal bir kameranın göstergeler ve imgelemler 
toplamı da neden bununla tartılmasın? Eğer sinema siyasal, sosyal ve kültürel 
barometre ise ona ölçmesi gereken tür sinemasının örneklerini vermek ve 
böylece kötünün estetiğine ulaşmak, ona eklemlenmek yaratıcı başkalaşımlar 
yaratmaz mı? 

V.

Son olarak gerçeklik mevzuuna gelelim. Bu tartışma yardımıyla izleyiciye ve 
Kürt sinema uzamının hatlarına bakmayı umuyorum. Çünkü Kürt sineması 
gerçeklik iddiası taşıyan, gerçeği yansıttığını düşünen ve hatta izleyicisinin 
gerçek olanı anlatmasını beklediği bir uzamdır. (Bu uzamda toplumcu gerçekçilik 
kuramının baskın biçimsel figür olduğunu anımsamamız önemli olacaktır). 
Gerçeklik iddiası, sanat yapıtı için doğrudan biçim ve içeriğin “nasıl” olacağına 
yöneliktir; fakat en çok biçimle ilgilidir. Kavramın bünyesinde taşıdığı tarihsel 
devreler, bu yazıda kullanılan öteki kavramlar gibi birçok anlama gelecek 
biçimde bir değerlilik ile sarmaladığından dolayı varlığına değini yapmadan 
geçmek imkânsızdır. Bu yazının tahayyül ettiği biçimde korku janrının da Kürt 
sinema uzamı için gerçekliğe yönelik bir tavır alabilme potansiyeli taşıdığı 

22	 Cox	ve	Levine’a	göre,	“Hannibal	Lecter,	kışkırtıcı	bir	biçimde	melez	bir	figürdür:	Tam	bir	
insanın	ve	tam	bir	canavarın	bileşimidir.	Lecter’ın	karizması	canavarsı	olmayan	niteliklerine	
dayanmaktadır:	Clarice	Starling	ile	olan	“arkadaşlıkları”;	“anlaşılabilir”	intikam	arayışı;	ince	
zekâsı	(takdir	edilmeye	yönelik	anlaşılabilir	bir	arzunun	işareti);	güzel	şeylere	yönelik	sofis-
tike	sevgisi.	Lecter’ın	melezliği,	onun	izleyicilere	çekici	gelişini	ve	Kuzuların	Sessizliğinin	
neden	 son	 on	 yılların	 ticari	 olarak	 en	 başarılı	 gerçekçi	 korku	 filmi	 olduğunu	 açıklamaya	
yardımcı	olabilir”	(2018:	248).	
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önerisini yeniden hatırlatmakta yarar görüyorum. Bu öneri, öteki janrların 
dillendirdikleri, eğildikleri meseleleri, yaratılan karakterleri ve janrların 
kendilerini katiyen gölgelemez. Onun yerine ‘katılım’ sağlamayı, öteki türlerin 
‘yanına gelmeyi’ arzu eder, çünkü gösterilmesi gereken bir şeyler daha vardır. 
Dahası, korku janrının yukarıda sunduğumu umduğum potansiyel ve işlevleri 
ile birlikte Kürt sinemasında yeni bir biçimde gerçekliğin anlatımı olabileceğini 
tasavvur ettiğimi de söylememe lüzum yoktur sanırım. Fakat gerçeğin 
sorgulanması bahsinde korku janrının neden daha yerinde bir tercih olabileceği 
fikrinin de bu metnin nihai amaçlarından biri olduğunu belirtmem gerekiyor. 
Devam edelim: Gerçek olan şeyin, maddi dünyada karşılığı olan şey olduğu 
hepimizin malumudur. Edebi sahada yüzyıllarca tartışılagelen mimesis’in katı 
boyunduruğu ile çağdaş sanatın düş, imgelem ve soyutlama olarak 
adlandırabileceğimiz başkaldırıları arasında salınır durur bu kavram. Aynı 
zamanda fantastik olana rekabetiyle de ünlüdür. Sinematik uzayda ise gerçeklik 
anlatılarını belirli gelenekler etrafında kurmak isabetli bir yaklaşım oluşturabilir. 
Roy Armes’in klasik çalışması Sinema ve Gerçeklik bu tür bir yaklaşımı sav edinir. 
Ona göre, gerçekliğe yönelik üç temel sinemasal yaklaşım vardır: a) gerçeğin 
ortaya çıkarılması, b) gerçeğin taklit edilmesi ve nihayet c) gerçeğin sorgulanması. 
Armes’e göre ilki, “gerçekçi bir estetiğin gelişiminden ve amacın basitçe dünyayı 
nasılsa öyle göstermek olduğu bütün yapıtların oluşturduğu bir gelenekten 
ortaya çıkar.” İkincisi, “gerçeklikle kurulan bu doğrudan bağlantıyı koparır ve 
gözlerini filmin yaşamın bir taklidi ya da benzerini sunma gücüne diker. Bu 
gelenekte anlamlı olan gerçekçilikten çok gerçeğe benzerliktir.” Üçüncüsü ise 
“görünenin ardındaki derin gerçekliği keşfetmekle ilgilenir. Bu, nesneleri ve 
insanları sadece bağımsız varoluştan yoksunluğuna indirgeyecek biçimde film 
deneyimin -karanlık bir oda ve parıltılı hipnotik imgeler- düş benzeri yanlarını 
kullanmak anlamına gelir” (2019: 10-11). Armes bu şemayı semiyotik film 
kuramcısı Peter Wollen’in üçlü tip koduyla okur (belirtisel, ikonik, simgesel). 
Bunu yapmasındaki amacı, gerçekliğe yaklaşım konusunda söz konusu üç 
yaklaşımın gelişigüzel oluşturulmadığını vurgulamaktır. Burada Wollen yerine, 
Armes’in şemasını Kürt sinema uzamındaki mevcut-namevcut türlere 
uyarlamayı deneyeceğim. Çünkü sanatsal türler ve akımlar gerçekliğe karşı 
aldığımız tavırlardır. Gerçeklik bu sayede, …ondan dolayı, …onun aracılığıyla 
tanımlanan büyük sabit Nesne’dir. İlk gerçeklik yaklaşımı tahmin edileceği 
üzere, belgesele denk düşer. İkincisi dramaya ve komedyaya, üçüncüsü ise bu 
yazının meramı olan korkuya; ardından fantastiğe, sürrealist filme, bilimkurguya 
muadildir. İkinci ve üçüncü grubun sınırlarının “kurmacanın doğası” gereği, 
birbiriyle kesin çizgilerle ayrılmadığını önemle belirtmek gerekir. Kürt sinema 
uzamında belgeselin, dramanın ve komedyanın biçimsel kullanımındaki tercih 
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tarihsel ve politik sebeplere dayanır. Soner Sert “Kendi öykücülerini, 
gazetecilerini, fotoğrafçılarını, müzisyenlerini yetiştirmeye çalışan Kürtler, her 
daim gerçekle ilişkilenmiş, yaşadıklarını anlatmaya, çevresindekileri 
anlattıklarına inandırmaya çalışmıştır. 90’lı yıllarda sinema yapmaya niyetlenen 
Kürt sinemacıların belgesele yönelmelerinin öncelikli sebebinin bu olduğunu” 
düşündüğünü ifade eder (2019: 78). Belgeselin kullanımı Kürt Sineması için bu 
yönüyle tanıklık sinemasına muadildir.23 Başka bir deyişle hafızanın 
muhafızlığını üstlenirler. Belgesel sinemanın izleyicisi durağan bir alımlayıcıdır. 
Film esnasında bir durağanlıktan bahsediyorum aslında, film sonrasında 
edinilen eğitici yön ile hareket kaçınılmazdır kuşkusuz, ister zihinsel ister 
fiziksel olsun. Bu bağlamda, izleyici ile kurulan diyalogun tamamı didaktik bir 
yüce sese benzetilebilir. Belgesel, izleyicisinden ‘bilmesini’ ve ‘unutmamasını’ 
ister. Ayrıca belgesel tüm sinematik türler arasında en fazla uluslararası tıynete 
sahip janrdır. Armes bu konuda şu sözlere yer verir: “Gerçekçi yönetmen ya da 
belgeselci kendisini çoğunlukla karşılaşmayı istediği izleyiciler ile anlaşmazlık 
halindeyken bulur ve kendi ülkesindeki toplumsal sorunları inceleyen 
yönetmenler kendi ülkesi dışındaki izleyiciler nezdinde başarı kazanır” (2019: 
21). Bu yorum ironik bir biçimde, kimsenin kendi köyünde peygamber olmadığı 
şeklindeki kadim sözü de anımsatıyor. Belgesel yönetmeni istemli ya da istemsiz 
bir biçimde izleyiciyi “dışarı-da bir yerde” konumlandırmaktadır düşüncede. 
Muhatap alınan, toplumsal sorunları veya kayıt altına alınan bellek mekânını, 
bilmesi gerekenlerdir; bilenler değil. Sert’e göre, Kürt sinemasında belgeselin 
bırakılıp kurmacanın işleyiş kazanması, önceden gerçekliği bilmeyen (ya da 
bilmediği düşünülen) Batı’nın aslında gerçekten (inkârdan, asimilasyondan, 
baskıdan) haberdar olduğu ve buna gözlerini kapattığı olayını görmesi ile başlar. 
“Bu düşünüş biçimi Kürt sinemasını gerçeklikten öte, duygusal karşıtlık 
yaratabilecek bir aktiviteye yöneltmiştir” (2019: 78). Fakat yine yeniden gerçekliği 
anlattığını tefekkür ederek, diye eklemek gerekir. Kürt sinemasında kurmacanın 

23	 Kürt	Belgesellerinin	amaçlarına	dair	bağlamımıza	uyar	bir	yorumun	var	olduğunu	göstermek	
için	 şunu	paylaşmak	 istiyorum:	Soner	Sert,	Suncem	Koçer	ve	Can	Candan	 ile	yaptığı	bir	
röportajı	2016	yılında	Gazete Duvar’da	yayımlamıştır.	Röportajın	konusunu	Türkiye’de	Kürt	
Belgesel	Sineması	kitabı	oluşturuyor.	Sert’in	Koçer’e	yönelttiği,	“‘Türkiye’de	Kürt	Belge-
sel	Sineması	‘Kimlik	ve	Direnişin	Siyaseti	ve	Estetiği’	isimli	bir	çalışma	için	önce	ismi	mi	
buldunuz	yoksa	kavramlar	üzerine	bir	çalışma	yapıp	makaleleri	ona	göre	mi	tercih	ettiniz?”	
sorusunu	Koçer	şöyle	yanıtlamıştır:	“Bu	kavramlar	Kürt	belgesellerinin	üzerine	inşa	oldu-
ğu,	ortaya	çıkardığı,	dolayısıyla	bu	konudaki	akademik	 literatürün	odaklandığı	kavramlar.	
Kitabın	başlığında	Kürtlerin	yaşantısına	dair	 dinamikler	 var.	Belgesel	 filmler	 de	bu	dina-
mikler	üzerine	şekilleniyor.	Haliyle	bu	belgeseller	üzerine	yazılanlar	da	öne	çıkan	bu	öğeleri	
ele	alıyor.	Kimlik,	tarih,	hafıza,	siyaset,	direniş,	hakikat	öne	çıkan	kavramlardan	bazıları.”	
Daha	 fazlası	 için	 bkz.	 https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2016/11/10/12-yazarin-kale-
minden-kurt-belgeseli	(Son	Erişim:	13.03.2022)	

https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2016/11/10/12-yazarin-kaleminden-kurt-belgeseli
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2016/11/10/12-yazarin-kaleminden-kurt-belgeseli
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işleyişi noktasında, izleyicinin mimetik olan film-dünyada rol alma arzusunu 
taşıması olarak okumanın yerinde olacağını düşünüyorum. Artık kurmaca 
yönetmeninin izleyiciyi “içeride de bir yerde” tasavvur ettiğini belirtmeye ihtiyaç 
yoktur. Kurmaca izleyicisi (korku izleyiciliğine dair yukarıda özetlenen bütün 
yorumları dahil ederek ve bunların yanı sıra) belgesel izleyicisine nazaran film 
esnasında daha dinamik bir alımlayıcıdır. Beyaz perdedeki hareketli imgelerin 
toplamına katılım yahut konforlu bir alandan gözetleme kurmacaya karşı 
geliştirilen başat tepkiler çifti olarak yorumlanabilir. Kürt izleyicisi için ise 
kurmacaya katılım arzusu önde gelir. Çünkü onun için öykünün ya da anlatının 
gerçekliğe tekabülü olup olmadığı sorunun muhtevasını oluşturur. Suncem 
Koçer’in aktardığına göre, Min Dît (Miraz Bezar, 2009) filminin “Diyarbakır 
gösterimi sonrası bir seyirci, ‘Kürtler için bazı değerler kutsaldır, hiç değilse 
cenaze evine 10 gün yemek gider, açık söyleyeyim bu film hiç gerçekçi değil’ 
sözleriyle hüsranını dile getiriyordu.” Koçer, bu durumu Kürt izleyicisinin 
“alımlamanın gerçeği anlatma-anlatmama” ölçütü olarak aldığı nokta olduğunu 
yazar ve bu ölçütün gözlemlenebileceği bir örnek daha verir: “Hüseyin 
Karabey’in Were Dengê Min (2014) filminin (…) Atlas sineması gösterimi sonrası 
bir seyirci, yönetmen Hüseyin Karabey’e şöyle seslendi: Bu filmde anlatılanlar 
1938 Dersim’ini yaşayan babaannemin bana anlattıklarına hiç benzemiyor. 
Hikâyenizin gerçekle ilgisi yok” (2020: 59). Bu örnekler, sınırlayıcı bir kavrayışı 
göstermesinin aksine, daha önemli bir şeyin altını çiziyor: En başta Kürt 
izleyicisinin özne olma talebini yansıtıyor, başka deyişle anlatıya müdahil olma, 
orada yer edinme arzusunu. Kürt izleyicisi politik yaşamında olduğu gibi, 
sanatsal sahada da kendine dair kendisi adına konuşan bir hermeneutiği inşa 
etmek için söz alıyor. Fakat mimetik olan ile maddi olanı karıştırdığından dolayı 
da duygusal bir alımlamanın ötesine geçemiyor. Ezcümle kurmacadan beklenen 
(dramadan daha çok) gerçeklik yaratısı, belgeselden beklenen gerçeklik 
serimlemesine benzerdir. Armes’e dönelim: Üçüncü gerçeklik yaklaşımının 
gerçeği sorgulanabilir kılma talebi ile koşut olduğunu söylüyordu. Bana kalırsa 
Armes talihsiz bir öngörü ile (Sinema ve Gerçeklik çalışması 1974’te yayımlanmıştır) 
gerçekliği sorgulanabilir kılma potansiyelini sinema ile kübizm arasındaki 
bağlantıda görüyordu. Fakat sinema düş ve imgelem uğrağında yüzünü 
sürrealizme ve fantastiğe dönmüştür. (Armes, David Lynch’in 1977 yapımı 
Eraserhead’i izlemişse eğer, bu saptamaya hak verebilir kanımca). Dahası korku 
sineması da olgun örneklerini Birleşik Devletler’de 1970’ten sonra vermiştir ve 
korku sineması, sürrealizmi ve fantastiği kendisine bir alt tür alarak kapsayıcı 
bir konuma yerleşmesiyle önem kazanıp kuramcıların ilgisine mazhar olmuştur. 
Yukarıda korku sinemasının izleyiciliğine ve işlevlerine, estetiğini nasıl 
kurduğuna dair (kuşkusuz eksik ve birçok öğeyi dışarıda bırakan) yorumlar 
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verdiğimden, burada elden geldiğince tekrara düşmeden Kürt sinemasının 
korku ile ilişkilenmesi esnasında yaratacağı potansiyel ile seyircisini rahatsız 
eden ve konforlu alanından çıkarmayı deneyen bir kötünün uzamını vaat ettiğini 
söylemekle yetineceğim. Neden korku türü önemlidir?24 Bu sorunun yanıtı 
izleyici ile doğrudan kurduğu bağ ile açıklanabilir. Gerçekliğe yaklaşımı 
bahsinde yahut fantastik ile kurduğu ortaklıkta sunulan iletiyi, görüntüyü, 
öyküyü sorgulanabilir kılma kudretinden dolayı sinema janrları içinde en mahir 
olanı korkudur. Referans hinterlandı fazlasıyla geniş olan korku janrının türleri; 
özellikle gotik, doğaüstü, psikolojik korku, postmodern zombi filmleri başlı 
başına ilham takımadalarıdır. Kürtlerin politik ve ahlaki sahada mücadele ettiği 
canavarları düşünelim. Kolonyalizm bunların en azılı olanıdır örneğin. O, 
varoluşa yönelik tehdit, öznelliğe vurulan darbe, zihne konulan ipotektir. O 
halde, anti kolonyal bir kameranın yaratıcılığı ve hayal gücü bunu tasvir etme, 
yargılama, kovma potansiyelinden de ileri gelecektir, bu sayede izleyicisine 
farklı düşlemlerin var olduğunu gösterecektir. Son olarak, türlerin gerçekliğe 
aldığımız tavırlar olduğunu yinelememe izin verin lütfen. Bu metni yazmaktaki 
motivasyonum, yaşadığımız bu karanlık tarihsel momentte nasıl yol 
alabileceğimize dair bir sorudan kaynaklandı (sorunun kuşkusuz birçok başka 
yanıtı vardır). Bunu sinematik alana taşıyınca korku janrının muhtevası 
(bütünüyle olmasa da) bana oldukça işlevsel göründü. (Şahsen bir korku filmi 
tutkunu değilim; fakat onun içeriğinin neredeyse sonsuz olacak imgelemleri ve 
etkileşimleri barındıran bir derya olduğunu görmezden gelmek imkânsızdı). 
Gerçekliğe aldığımız tavır formülasyonu, politik ve kültürel olarak varlığımızı 
nerede, nasıl konumlandırdığımız sorusuna yöneldi ardından. Kuzey 
Kürdistan’daki sinema üretimlerinin hafıza kurma, gerçekliği faş etme, estetik 
oluşturma uğrağında kurmaca türleri içinde dramaya yoğunlaşması mezkûr 
tavrın başka bir janr ile de oluşturulabileceği hayalini kurmama yol açtı. 
Dolayısıyla Kürt sineması o zaman ve şimdi Korkusuz göründü. Nihayeti ise tüm 
eksikliği ve yetersizliği ile bu yazı oldu. Ama bir beklentinin ifadesi olarak değil; 
hayal gücüne bir çağrı, küresel sinema janrına Kürtlerden yankılanacak bir ses 
olma potansiyeline vurgu olarak alımlanması, metnin amacına ulaştığını 
göstermiş olacaktır.  

24	 Kürt	sinema	uzamında	bu	janrın	varlığa	gelmesi	bahsinde	ısrar	etmemin	sebeplerinden	birini	
Odell	&Blanc	sansür	için	söylemektedir:	“her	şeyin	olduğu	ama	hiçbir	şeyin	kabul	edilmedi-
ği	bir	dünya”	(2011:	27).	Uzam,	eğer	bu	janra	gözlerini	kapatırsa	tam	olarak	bunun	gerçekle-
şeceğini	öne	sürüyorum.
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Hakikati Söylemek, Gerçeği Kürtçe Kaydetmek: 

Kürtçe Belgesel Filmlerin  
Biçimsel Politikası Üzerine  

Bir Araştırma*

Ali Fuat ŞENGÜL

İngilizceden Çeviren: Nurdan ŞARMAN

“Niyetim hakikat sorunuyla uğraşmak değil, ne hakkında, hangi sonuçlarla 
ve iktidarla hangi ilişkilerle hakikati aktarabilen kişi ya da bir eylem olarak haki-
kati söyleme sorunuyla uğraşmaktır.”, Michel Foucault, Doğruyu Söylemek 

Bu metin, son zamanlarda Türkiye’de yapılan Kürtçe belgesel filmlerdeki ha-
kikat ve gerçeklik siyasetini incelemektedir. Ağırlıklı olarak PKK (Kürdistan İşçi 
Partisi) ile Türk ordusu arasındaki savaşı ve bunun 1980’lerin ortalarından itiba-

*	 Orjinali	 İngilizce	olan	bu	makale	“Kurdish Documentary Cinema in Turkey: The Politics 
and Aesthetics of Identity and Resistance”	(Türkiye’deki	Kürtçe	Belgesel	Sinema:	Kimlik	
ve	Direnişin	Politikası	ve	Estetiği)	adlı	kitaptan	alınarak	Türkçeye	çevrilmiştir.	Makalenin	
orjinali	için	bkz.	Ali	Fuat	Şengül	“Speaking	Truth,	Recording	Reality	In	Kurdish:	An	Inqury	
Into	The	Formal	Politics	of	Kurdish	Language	Documentary	Films”,	Kurdish	Documentary	
Cinema	in	Turkey:	The	Politics	and	Aesthetics	of	Identity	and	Resistance,	Suncem	Koçer,	
Can	Candan	(ed.),	Cambridge	Scholars	Publishing,	2016,	s.	33-51.
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ren Kürdistan’ın kuzeyine etkilerini yansıtan bu belgeseller, anlatılarını bölgede 
hayatta kalan insanların tanıklıkları etrafında inşa etmektedir. Film yapımcıları, 
belgesel türünü hakikati söylemek ya da konuşturmak için kullanırlar ve bölge-
de yürürlükte olan Türk ulusal eğitim sisteminin asimilayon çabaları, Kürt et-
no-politik kimliğinin bastırılması ve bölge ekonomisinin millileştirilmesiyle ger-
çekleştirilen Türk ulusal-kolonyal epistemik rejimi içinde susturulmuş olayları 
ve somutlaşmış deneyimleri ifşa etmek ve arşivlemek için tanıklık konularına 
yönelirler. Siyasî iktidarın yakın zamana kadar yasakladığı Kürtçe (Kurmanci 
ve Zazaca) dillerinin kullanılmasının önemi, hakikatin hegemonik olmayan bir 
dille konuşulmasına imkân vermesi ve hakikati konuşmaya yetkili uygun bir 
özne olarak kurmasıdır. Yine de hakikat iddialarının hakikati söyleyen/iddia 
eden özne1 (anlatıcı) ile kameranın “işaret edici teknoloji” olarak kesiştiği nok-
tada ileri sürüldüğü geleneksel tanıklık tarzından farklı olarak (Rosen, 1993), 
burada tartıştığım Kürtçe belgesel filmler hem belgeseldeki anlatıcıların hem de 
kameranın konumunu hakikat ve gerçeklik kapasiteleri açısından şüpheli ola-
rak sorunlaştırıyor. Filmler, anlatıcılar tarafından anlatılan hakikat ile filmlerin 
betimleyici olmaktan çok refleksif olan genel hakikat iddiası arasına bir mesafe 
koyarak, anlatıcıların hakikat iddialarını parantez içine alırlar. Bu metnin ana 
motivasyonu, azınlık konumunda olan bu Kürt belgesel film yapımcılarının, 
belgesel biçiminde ve onun aracılığıyla “konuşmayı” başardıktan sonra anlatıcı-
ların ve kendilerinin konumlarını nasıl müzakere ettiklerini tartışmaktır. 

Belgesel çalışmalar, belgesel film uzmanlarının ve film yapımcılarının biçim-
le eleştirel bir şekilde ilgilenmelerine olanak tanıyan ve söylemselliği merkeze 
alan ve son dönemde daha da belirginleşen disiplinler arası tartışma ile şekillen-
di. Bu, biçimin hakikat ve gerçeklik kategorileriyle ilişkisini, onların “ayrıcalıklı 
alanı” olmaktan ziyade, ilkinin ikincisinin üretkenliği açısından yeniden tanım-
lanması anlamına geliyordu (Minh-ha 1993). Kürtçe bağlamında son on yılın 
belgesellerinde temsil politikaları açısından benzer bir değişim yaşandı. Deği-
şim sadece belgeselin konusu olacak şeyde dolayısıyla hakikat ve gerçekliğin 
konusunda değil, aynı zamanda bu konuların sinemasal olarak nasıl ele alındı-
ğı, yani konularını bu şekilde temsil etmek için kullanılan biçimsel stratejilerde-
dir. Doğrusal olmayan anlatının inşası, refleksivite, öznellik ve performatiflik 
bu Kürtçe belgesel filmlerin biçimsel stratejilerini belirlemeye başladı. Eleştirel 
biçimsel stratejileri içinde hakikat ve gerçeklik kategorileri epistemolojik bir ba-
kış açısıyla üretimi, temsilden önceki mevcudiyetten ziyade, üreticilerin (yapım-
cıların) anlatıcılara ve siyasi iktidara göre konumsallığını içeren bilgi olarak ele 
alınmıştır.

1	 Orjinal	metinde	“subject”	olarak	geçen	bu	ifade	belgesel	filmlerde	anı	ve	tanıklık/deneyimle-
rini	aktaran/anlatan	kişileri	ifade	etmek	için	kullanılmıştır.	Metin	boyunca	bu	kelime	(subject)	
kimi	yerde	anlatıcı	kimi	yerde	de	özne	(belgesel	özne)	olarak	çevrilmiştir	(Çevirmenin	notu).
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Hakikat ve gerçekliğin siyasetine, bu belgesel filmlerin ve çağdaş Kürt si-
yasi hareketinin biçimsel siyasetinin bağlantısı üzerinden yaklaşıyorum.2 Film 
yapımcılarının izleyicilerine hitap ettikleri siyasi azınlık statüsü, Kürtçe belge-
sellerdeki hakikat ve gerçeklik söylemlerini şekillendirir. Burada tartıştığım 
filmler, konularını hegemonik ve sömürgecilik karşıtı politik ve estetik bir pers-
pektiften ele alıyor. Gerçeklik ve gerçeklikle varsayılan yakınlığıyla belgesel tür, 
bazı tarihsel hesapları doğrudan doğruya belirlerken Kürt sinemacıların kendi 
terimleriyle temsil edilmesini mümkün kılmıştır. Bununla birlikte, anti-kolonyal 
ve hegemonya karşıtı siyasi mücadele, hakikat ve gerçeklik siyaseti açısından 
otomatik olarak ilerici bir belgesel pratiğe çevrilmez (Stam 2013, Spence ve Ko-
taman Avcı 2013). İktidar ilişkileri içinde bu kategorilerin üretimini sorunsallaş-
tırmadan bir dizi hakikati ve gerçekliği bir başkasıyla değiştirmek, bir özcülüğü 
bir başkasıyla değiştirmekle sonuçlanacaktır. Bu tür eleştirel belgesel estetiği 
için, dışarıdan bir iktidar konumundan bahsetmek yetersizdir. Belgesel etik açı-
sından bakıldığında, belgesel biçimin öznelere sağladığı yeni konuşma konumu, 
belgesel temsillerini ilk etapta bildiren konuşamama konumları ile konuşmama 
konumunu yansıtan yeni belgesel özne arasındaki gerilimi tanımak zorunda-
dır. Buradaki etik soru, kamera önündeki varlığı azınlık konumundan kaynaklı 
belgesel bir özneye onun diegetik-ötesi politik durumunu fetişleştirmeden veya 
silip atmadan nasıl imkân sunacağıdır. Anti-hegemonik bir belgesel estetiği, ka-
meranın kendisini ve öznesini meta-tarihsel ve metasosyal olarak konumlandır-
mak yerine hem öznesi hem de anlattığı politik durum ile aynı içkinlik düzlemi 
içinde yer alabildiği zaman söz konusu olacaktır.

Yakın tarihli birkaç Kürtçe belgeselin politik biçimini incelerken, devlet şid-
deti, zorla tahliyeler, insan hakları ihlalleri vs. gibi konulardan ziyade, onlara 
karşı hegemonik ve anti-kolonyal temsiller üretmelerini sağlayan şeyin, onların 
biçimsel politikaları, deneysel biçimsel yapıları olduğunu tartışacağım. Siyasi 
azınlık statüleri, silahlı çatışmayla ilgili belgesel anlatımlarına inanılırlık ka-
zandırsa da ve belgesel tür, Türkiye’deki resmi rejime meydan okuyan savaş 
deneyimleri açısından onlara görünürlük sağlasa da bu belgesellerin alterna-
tif bir hakikat ve gerçeklik üretme iddiasında olmadığını ileri sürüyorum. Ger-
çek ve gerçekliğin hangi versiyonunun -Kürtçe veya Türkçe- daha “doğru” ve 
daha “gerçek” olduğuyla da ilgilenmiyorum. Bu belgeseller gerçekten de resmi 
hesapların altına gizlenmiş “gerçekleri” ortaya çıkarmaya, devlet şiddetini ve 

2	 Biçimsel	politikayla	belgesel	filmin	kamera	açıları,	kurgu,	mizansen,	anlatı,	kamera	hareket-
leri	gibi	biçimsel	yapısını,		kameranın	ontolojik,	epistemolojik	ve	politik	koşullar	ve	etkile-
riyle	ilişkileri	açısından	film	öncesi	ve	film	dışı	mekânlarla	etkileşim	biçimini	kastediyorum.	
Belgesel	türün	biçimsel	politikasını	göz	önünde	bulundurmak,	hakikate	ve	gerçekliğe	doğru-
dan/dolayımsız	bir	erişimden	daha	fazlasını	-ya	da	daha	azını-	üstlendiğini	varsayar.
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devlet şiddetini haklı çıkaran resmi ideolojinin gaddarlığını göstermeye çalışı-
yor. Ayrıca daha da önemlisi bu belgeseller, hakikati konuşma gücü sağlayarak, 
temsilcilikten mahrum bırakılan yeni bir belgesel özne konumunu oluşturu-
yorlar Kürtçe belgesellerin belgesel hakikat ve gerçeklik kategorilerine, azınlık 
konumlarına meydan okurcasına karşı geldiğini ve tartıştığını iddia ediyorum. 
Tartışmamı iki belgesel film üzerine yoğunlaştırıyorum: Fecîra (Piran Baydemir, 
2013) ve Min Rastî Nivîsand - Deftera Lîceyê (Gerçeği Yazdım - Lice’nin Defteri/ 
Gerçekleri Yazdım - Lice Defteri, Ersin Çelik, 2012) (bundan sonra MRN şek-
linde kısaltılacak). Bu filmler nesnel belgesel dili sorunsallaştırarak hegemonik 
hakikat ve gerçeklik söylemlerinin üstesinden gelmeye çalışmaktadır. Hem Fe-
cîra’da hem de MRN’de film yapımcıları, belgesel itkinin referans açıklamalar 
aracılığıyla gerçeği ortaya çıkararak ve göstererek işlemediği ama Kürt dilinde 
hakikat ve gerçeği konuşmanın ve kaydetmenin imkân ve sınırların test edildiği 
bir belgesel alanı yaratmışlardır.

Bu filmlerdeki anlatıcılar devlet şiddetinin en sert yaşandığı Kürt bölgeleri 
olan Dersim ve Lice’de yaşıyor.3 Hem Fecîra’daki Melek, Besna ve Devrim, hem 
de 1945’ten beri Lice’ye dair günlük tutan MRN’deki Ahmet Tektaş hakikati an-
latmak için kamera karşısına geçmeyi kabul ediyor. Bununla birlikte bu filmler 
yalnızca anlatıcıların doğru olduğunu düşündükleri anlatımlarını kaydetmek-
ten ziyade kayıt anının, anlatıcıların ve film yapımcılarının konumlarını anlatıya 
dahil ederek gerçeğin daha karmaşık bir versiyonunu müzakere etmektedirler. 
Bu hakikat alanı içinde hem hakikati anlatan/iddia eden öznenin hem de onu 
kaydeden kameranın kaydı, filmsel karşılaşmayı yapılandıran ulusal-sömürge 
durumuna atıfta bulunmak için yapılmıştır. Bu filmlerdeki biçimsel yapı, atıf-
ta bulunulan gerçeğin kapsamının anlatılan olay(lar)ın uzay-zamanı içinde yer 
aldığı geleneksel referans belgesellerinden farklı olarak, gerçeklik iddiasını, de-
neyimin anlatılma ve kaydedilme olanağının birleştiği çekim anına sabitlemeye 
çalışır. Belgesel öznesini hakikati söylemeye “teşvik eden” politik bağlam, özne 
ile kameranın karşılaşmasını da yapılandırır. Dolayısıyla ne belgesel öznesi ne 
kamera ne de yönetmen politik bağlamın dışında yer almaz.

Fecîra ve MRN’de Gerçeğin Dili ve Biçimsel Politika

Hem Fecîra hem de MRN Kürtçe filmler olsa da, referans özneler, sundukla-
rını iddia ettikleri hakikati ya kaydetmek (MRN’deki gibi) ya da iletmek (Fecî-
ra’daki gibi) için Türkçeyi kullanıyor. Her iki filmde de dil, belgesel öznelerinin 

3	 Dersim	bölgesi,	1937-8	askeri	operasyonlarından	sonra	Tunceli	olarak	yeniden	adlandırıldı.	
Bu	ad,	devletin	Kürtlerin	yaşadığı	Dersim	bölgesine	yönelik	düzenlediği	bu	askeri	operas-
yonlardan	gelmektedir.
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anlattığı olaylara erişmede kalın bir katman gibi çalışır. Fecîra’nın yönetmeni 
Piran Baydemir, filmdeki anlatıcılardan biriyle yaptığı ilk röportajları hatırlıyor. 
Çekime başladıklarında karakter, normalde ekiple Kürtçenin Zaza lehçesi ile ko-
nuşmasına rağmen kameraya Türkçe konuşmakta ısrar ediyor. Neden kameraya 
kendi dilinde konuşmadığı sorulduğunda ise yanıtı şu oluyor: “Zazaca konuş-
sam [seyirciler] beni anlarlar mı?” Bu cevap geleneksel bir kadının modern kayıt 
teknolojisine verdiği saf tepkiden daha fazlasına işaret eder.

Baydemir’in söylediği gibi, kamera önünde Zazaca, buna Kurmanci de ekle-
nebilir, konuşmak zordu çünkü ekranda Türkçe dışında başka bir dilde konu-
şan biri çok nadir görülmüştür. Baydemir soru üzerine düşünürken gözlemini 
paylaşıyor: “Gerçekten kameranın ve ekranın dili Türkçedir.”4 Belgesel, anlatı-
cıların kameraya hitap etme tercihinde olduğu kadar hakikati kaydetmede de 
Türkçenin işitsel görünürlüğü, belgesel öznelerinin hem “hakikat” kategorisiyle 
hem de onu kaydeden kamerayla ilişkisi üzerine eleştirel düşünmeyi gerektirir. 
Nitekim bu filmler yalnızca öznelerin hakikatle ilişkisini değil, aynı zamanda 
kameranın onu yakalama iddiasını da sorunsallaştırmayı hedefler. Bu filmler, 
öznelerin hakikati anlatmasını ve onun kamera tarafından kaydedilmesini özerk 
olaylar olarak konumlandırmak yerine, izleyiciyi anlatım ve kaydı birbirinin ta-
mamlayıcısı olarak görmeye teşvik eder. Kalın bir biçimsel katman aracılığıyla 
dikkati, belgesel biçimin üstleneceği herhangi bir nesnelci iddianın askıya alına-
rak iki olayın bir araya getirildiği, belgesel anının belgesel hakikatin koşulu ve 
olasılığı olarak öne çıkarıldığı çekim eylemine yönlendirirler.

Belgesel Hakikat ve Temsil Politikaları

Kürtçe belgesel filmlerin tümüne belgesel formu denemez; konusu ve yö-
netmeni ile ilgili olarak hakikat ve gerçeklik kategorilerini sorunsallaştırmaz. 
Bazılarının gerçeğe ve hakikate daha doğrudan erişimi vardır, ancak bunlar yö-
netmen tarafından tanımlanır ve kamera bir kez açıldığında kameranın önün-
de olanı yakalama kapasitesine sahip olduğuna dair gerçekçi bir inanç taşırlar. 
Doğrudan erişim iddiası ideolojisi, belgesel öznenin ve belgesel kameranın hem 
hakikate hem de gerçekliğe ve onu yakalayabilen kameraya harici bir topograf-
ya çizen nesnelci anlatımına dayanmaktadır. Burada realist belgesellerin belirli 
temsili stratejiler aracılığıyla hakikat ve gerçeklik “etkilerini” nasıl yarattığını 
tartışmak yerine Fecîra ve MRN gibi filmlerin karşı-hegemonik bir belgesel film 
dili üretmek için kullandıkları yapı sökümcü biçimsel stratejilerle ilgileniyorum. 
Bu filmler, belgesel hakikat ve gerçekliğinin, belgesel kameranın erişim sağladı-

4	 Baydemir	ile	kişisel	röportaj,	Mart	2015.
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ğı özerk olaylar olarak değil; belirli temsili uzlaşımların etkileri olarak tartışma-
mıza izin verir. Belgesel hakikat kategorisinin ve onun olanağı olarak sinemasal 
gerçekçiliğin söylemsel yapılar olduğunu savunmak, atıfta bulundukları olayla-
rın var olmadığı veya önemli olmadığı anlamına gelmez. Aksine bizi hakikati or-
taya çıkarma arzusu ve siyasi sorumluluk ile onun temsilinin pratiği arasındaki 
söylemsel bir sıçramanın işleyişini tanımaya davet eder. 

Bu söylemsel sıçrama belgesel çalışmalarındaki son tartışmalarda belgesel 
film dilinin ana özelliği olarak alınır (bkz. Lòpez 1993, Renov 1993, Gaines in 
Gaines & Renov 1999, Chanan 2008, Aufderheide 2007). Belgesel formu, di-
zinsellikten ziyade söylemsellik yoluyla incelemek, belgesel araştırmacılarının 
uzun süredir tanımladığı şekliyle belgesel biçimin kurgusal olmayandan ziya-
de kurguyla olan yakınlığını (yeniden) keşfetmelerine yardımcı oldu. Michael 
Renov’un Theorizing Documentary’nin (Teorik Belgesel) girişinde değindiği gibi, 
“iki alan [belgesel ve kurgu] birbirinde yaşar” (1993, 3). Grierson’un belgeseli, 
“gerçekliğin yaratıcı bir şekilde ele alınması” (1966, 13) olarak tanımlamasının 
ardından Renov, belgeselin konusunu gerçeklikten almasına rağmen, karakter 
yaratma, mizansen, sahne, montaj, etkileyici kamera açıları vb. gibi kurguda 
kullanılanlara benzer prosedürler kullandığını ileri sürer. Theoriizing Documen-
tary’e katkıda bulunan yazarlar tarafından titizlikle tartışılan “söylemsel dönü-
şüm”, yukarıda sıralanan biçimsel prosedürler aracılığıyla belgesel hakikat ve 
gerçekliğin incelenmesini mümkün kıldı5. Sonuç olarak, belgesel biçimin erişim 
sağladığına inanılan nesnel/mekanik tanımın yerini duygusal, göreceli ve olum-
sal (Williams 2013) bir hakikat tanımı almıştır. Belgeseldeki biçimsel stratejilerin 
hakikat etkilerine ilişkin tartışma, belgesel formdaki nesnelci ve tarihselci gele-
nekleri deneysel/yapıbozumcu biçimsel stratejiler yoluyla sorunsallaştıran “yeni 
belgesel” pratiklerinin (Spence ve Navarro 2011, Chanan 2008, Bruzzi 2006) ku-
ramlaştırılmasının da önünü açtı. Bundan sonra Fecîra ve MRN’nin benzer bi-
çimsel stratejileri nasıl ve ne gibi etkilerle kullandığını inceleyeceğim.

Doğruyu Söyleyen Belgesel Özne ve Belgesel Hakikatin Politikası

Hem Fecira hem de MRN, belgesel öznelerinin Kürdistan’ın kuzey bölgesin-
deki çeşitli çatışmalar sürecinde kendi deneyim anlatılarına başvuruyor. Kürtçe 
belgesellerde hakikat olarak geçmişe ulaşmak için, görsel ve yazılı arşivlerden 

5	 Kuramsal	Belgesel,	belgesel	biçimin	nesnelci	geleneklerini	sorunsallaştırmak	için	post-ya-
pısalcı	ve	psikanalitik	teoriyi	(sıklıkla	Jacques	Lacan,	Jacques	Derrida	ve	Hayden	White’ın	
eserlerine	atıfta	bulunarak)	kullanır.	Buna	katkıda	bulunanlar	belgeseli,	kurgu	alanını	tanım-
lamak	ve	incelemek	için	kullanılan	postmodernite,	söylemsellik,	tarihsellik,	kurgusallık	ve	
arzu	üzerinden	tartışıyorlar.
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ziyade tanıklıklara yönelmek yaygın bir kullanımdır. Belgesel sunumlardaki 
hakikat iddialarını doğrulayacak başka türlü bir arşivin olmaması, hakikatin 
deposu olarak hakikati söyleyeni zorunlu kılınmıştır. Ancak bu, söz konusu 
belgeselleri hem yapısal açıdan -görünür bir kanıt biçimi olarak bir arşivin ol-
maması, belgesel konularının hakikat iddialarını asılsız bırakacaktır- hem de 
film yapımcısı tarafından soyut (ulusal) geçmişin resmi hesaplarını ve resmi 
kayıtların bilimsellik ve evrensellik iddiaları için yerle bir ettiği belgesel özne-
lerin somutlaşmış deneyimlerini ayırt etmek için tedbirli bir strateji yürütmesi 
açısından sınırlandırır.6 Ancak arşivi, bilimsellik üzerinden belgeselin hakikat 
iddiasına bağlayan şey tarihsellik söylemleriyle sürdürülen ideolojik bir çalış-
madır. Tarihsel belgesellerde öncekini tamamlayan uzman konuşmaları ve arşiv 
kullanımı, teritoryal ulus-devlet için geçmişin teleolojik bir anlatısını arayan is-
tikrarlı ve doğrusal bir tarih yazımı açısından kârlıdır. Böyle bir arşivin ideolojik 
işlevi yalnızca “varlığı” tarihselleştirmek değil, aynı zamanda azınlık öznenin 
görünürlükten mahrum bırakılarak yer almaya zorlandığı “yokluk” alanını da 
düzenlemektir. Kürtçe belgesellerde arşivin geçmişe ilişkin hakikat iddialarının 
birincil kaynağı olarak çalışmaması, bu belgesellerin soyut bir politik türü istik-
rarsızlaştırmaya çalıştıkları geçmişle doldurmak için nesnelleştirme ve soyut-
lama kullanmaya yönelik estetik-politik hoşnutsuzlukla açıklanabilir. Fecîra’da 
ve MRN’de ilgimi çeken, öznelerin hakikati aktarma isteği ve kameranın onu 
yakalayabilmesi değil, anlatıların tarihsel değeri de değil. İlgilendiğim şey tam 
tersine, öznelerin iletmek istedikleri -ilk başta film yapımcılarına ilham vermiş 
olması gereken- hakikatler ile film yapımcılarının anlatılan bu gerçekleri nasıl 
temsil ettikleri arasındaki boşluktur. 

Hem Fecîra’da hem de MRN’de, anlatıcılar gerçeği söylemek isteseler de, fil-
min (yapımcının) gerçeği iletebilmeye yetenekli olduğuna dair inançları zayıftır. 
Anlatıcılar sürekli olarak kayıt sürecini sorarak film yapımcısına hitap etmekte-
dirler. Film yapımcıları ise MRN’de olduğu gibi ya kendilerini görünür kılarak 
ya da Fecîra’da olduğu gibi anlatıcıların doğrudan kendilerine hitap ettiği kısım-
ları kesmeyerek anlatı yapısına dahil olmaktadırlar. Bu temsil stratejileri, filmle-
rin aksi durumda üretebileceği gerçeklik etkisini zayıflatır. Hem Fecîra’da hem 
de MRN’de, hakikati anlatan özne ile kamera arasındaki interaktif dinamik ve 
görünüşte çatışan hakikat ve gerçeklik algıları, bu belgesellerdeki karşılaşmayı 
hakikat siyasetinin önemli bir parçası haline getiriyor. Özneler hakikat ve ger-
çeklikten (gerçekte olanlardan) söz ettiklerini ya da yazdıklarını iddia etseler de 

6	 Dahası,	Kürtçe	konuşmacının	kamera	önünde	geçmişi	anlatan	bir	belgesel	özne	olarak	mev-
cudiyeti,	ona	Türkçe	medya	ortamında	reddedilen	geçmişe	ve	kimliğe	dair	bir	hak	talep	etme	
yetkisi	telkin	etmektedir.	Ancak	belgesel	öznesinin	(anlatıcı)	özne	konumu,	gerçeği	Kürtçe	
olarak	kameraya	iletmek	için	diller	arasında	geçiş	yaparken	kesintiye	uğrar.
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deneysel biçimsel yapıları ile her iki film de geleneksel tanıklıkların yetkilendiri-
ci etkisinden uzaklaşır.7 Bu filmler, izleyiciyi, tanıklık öznesinin duygulanımsal, 
ancak yetkilendirilmiş performansı aracılığıyla anlatılan olayın uzay-zamanı-
na doğru deneyimsel olarak kaydırmak yerine hem öznelerin hem de film ya-
pımcılarının sürekli olarak birbirinin hakikat iddialarını test ettiği çekim anına 
sabitler. Bu filmler anlatılan geçmişi hakikatin uzay-zamanı olarak sunmazlar; 
daha ziyade, anlatılan geçmişe filmin zamanını ekleyerek gerçeğin sürekli bir 
uzay-zamanını yaratırlar. Bu nedenle, kamera anlatılan geçmişe erişim sağlayan 
bir kanal olarak değil, anlatılan geçmişin, anlatı ediminin ve film çekmenin bu 
filmlerin hitap ettiği belgesel gerçeği oluşturmak için birleştiği kalın bir episte-
molojik katman yaratmaya yardımcı olur.

Fecîra ve Hakikati Anlatmanın Sınırları

Fecîra, günlük işlerini yaparken memleketlerinde yaşanan son zamanlardaki 
siyasi olayları aktaran Dersimli üç kadını- Melek, Besna ve Devrimi- kaydeder.  
Film, geçen gece gördüğü kâbusu duygusal bir şekilde anlatan Besna’ya kulak 
veren Melek’in yakın çekimiyle başlar. Melek dualarla onu yatıştırmaya çalışır 
ve kameramanı onlarla çay içmeye davet eder. Ancak cevap alamayınca Me-
lek kameramana “Dilimizi bilmiyor musunuz hanımefendi?” diye sorar. Besna, 
“Her zaman okula gidiyorlar ve bizimle Türkçe konuşuyorlar” diye ekler. Besna 
konuşurken kamerayla olan ilk göz teması küçümseyicidir.

Fotoğraf 1. Besna kamerayla ilk göz temasını kurmaktadır.

7 Fecîra’daki	Besna,	 filmi	 izledikten	sonra	‘dilini	 iyi	bilenlerin	her	şeyi	anlayacağını’	 iddia	
ederken,	MRN’deki	Ahmet	günlüğü	tutmasının	nedenini	“hakikati	kayda	geçirmek”	olarak	
açıklıyor.
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Kameranın varlığının, kameraya doğrudan konuşmaları neticesinde Besna 
ve Melek tarafından ilk kez kaydedildiği bu ilk anlar, bakışların bu ilk karşı-
laşması kameraya ve film yapımcısına yönelik konuşmalarında dilsel kayıttaki 
kayma, filmi, kadınların anlattığı hikâyelerden daha fazla fazlası yapar. Hem 
meleğin ve Besna’nın ters bakışlarıyla anlatı ekonomisi içinde kameraya dahil 
edilmesi hem de yönetmenin bu anı filmde tutma kararı, filmin, Besna ve Me-
lek’in anlatılarının tarihsel gerçeklik değerine doğrudan erişim olasılığını kesin-
tiye uğratır. Bu ilk andan kısa bir süre sonra Melek tekrar kameraya hitap ederek 
kamera karşısına geçmekteki niyetini şöyle açıklar: “Artık sesimizi kaydediyor, 
dilimizi iyi bilenler her şeyi anlayacak” ve Besna ekler: “Elbette öyle yapacaklar, 
bizi başka ne için kaydediyor ki?” 

Besna ve Melek hem gerçek anlamda hem de onların yaşadıklarını anlayabil-
meleri anlamında kendi dillerini anlayabilen izleyiciye ulaşmak için kamerayı 
uygun bir kanal haline getirirler. Ancak Melek ve Besna, dilini bilmediğini dü-
şündükleri kameramanla konuşarak kamerayı ve çekimin kendisini anlatılarının 
-1938 Dersim katliamı, Kürt bölgesinin yeniden silahlandırılması, 1990’lardaki 
silahlı çatışmalar ve Türk ordusunun gerçekleştirdiği köy tahliyeleri- kapsamına 
dahil etmektedirler. Ancak film boyunca hem Besna ve Melek, hem de daha son-
ra Devrim, Kürtçe ve Türkçe dilleri arasında sürekli geçiş yaparlar. Birbirleriyle 
konuştuklarında sadece Kürtçe, kameraya hitap ederken ise hikayelerini anlat-
mak için sık sık Türkçe konuşurlar. Bu dil ekonomisi, konuşmalarının kaydında-
ki kayma içinde, Besna, Melek ve Devrim çekim anında kendilerini anlamadığı 
anlaşılan kameramanın şüpheli konumunu izleyiciye sürekli hatırlatırlar. Ancak 
kameramanla Türkçe konuşan kadınlar da filme refleksif bir nitelik kazandır-
maktadır zira bu kameranın orada olmasının nedeni, kadınların hikayelerini, 
ters bakışlarını, dilsel yüküyle birlikte kaydetmek olsa da film yapım zamanını, 
“belgesel anı”nı olayların anlatıldığı zamana bağlar. Belgesel anında ne olduğu 
önemlidir. Kadınların kameraya Türkçe, ezenin diliyle konuşması, bahsettikleri 
şiddet olaylarının faili ve kameraman kişinin söylediklerini ve anlattıklarını “an-
lama” yeteneği konusundaki uyanıklığı, izleyicinin öznelerin kameraya ve izle-
yiciye söylediklerinin doğru olup olmadığını sorgulanmasına yol açabilir. Kendi 
dillerini konuşmayan birine neden güvensinler ki? Üstelik kameraman hakikati 
“yakalamak” için hayatlarına ne kadar girebilir ki? Bu sorular, eğer nesnellik, 
yönetmenin hakikat ölçütüyse, çok önemlidir. Kadınların anlatılarını doğru-
layacak hiçbir arşiv malzemesi veya uzman konuşmacı yoktur. Belgesel özne-
lerinin sık sık ona hitap etmesi nedeniyle kamera şeffaf bir şekilde çalışamaz. 
Kamera, hem kayda alınan kadınlar hem de biz izleyiciler için çok görünürdür.

Filmin hakikat siyasetini anlamak için şimdi de geçmişi ve bugünü, tarihi ve 
şimdiyi nasıl inşa ettiğine bakalım. Geleneksel tarihsel belgesellerde, geçmişin 
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gerçeğin mekânı olduğu iddia edilir ve film yapım anı olan şimdi, gerçekçi ka-
mera tarafından yaratılan bir gerçeklik yanılsaması aracılığıyla ona şeffaf, dola-
yımsız bir erişim olarak çalışır. Geçmiş, arşivler ve konuşan uzman aracılığıyla 
nesnelleştirilir. Arşiv, yalnızca geçmişin söylemlerini doğrulayarak değil, aynı 
zamanda hakikat söylemlerini gerçekçi temsil ontolojisiyle birleştirerek de çalı-
şır. Burada belgesel artık şeffaf bir zamansallık olarak işler. Fecîra’da ise geçmişin 
söylemi parçalanmıştır, kehanetler ve rüyalarla doludur. Hem Besna hem de 
Devrim geçmişten bahsetmek için, onları bekleyenler konusunda uyarmak olan 
bir falcıya başvururlar. Ancak alegorik biçimdeki uyarı her zaman siyasi olaylar-
la ilgilidir. Devrim, Heyder Beg’i anlatır: “Bir gün Heyder Beg insanları etrafına 
toplar ve fallarına bakar. Onlara ‘Herkesin evini boşaltıp nehrin etrafında topla-
nacağı günden korkun’ der. Bu gerçekten de [19]94-95’te askerler herkesi nehir 
yatağına sürükleyip bölgeyi hapishaneye çevirdiğinde gerçekleşti… Başka bir 
gün Munzur Nehri’nin nefessiz kalacağını ve tersine akacağını söyler. Gerçek-
ten de çok geçmeden nehir üzerine bir baraj yapılır ve nehir tersten akmaya baş-
lar.” Kadınların anlatıları fantastik olanla karıştıkça, geçmiş ve her gün, sürekli 
bir zamansallık haline gelir. Filmin Besna’nın kâbusunu anlatması ile başlaması 
anlamlıdır. Besna’nın parçalı anlatımı bize rüya içeriğinin net bir resmini ver-
mese de, bunun geçmişte yaşanan travmatik bir olay tarafından tetiklendiğini 
anlıyoruz: Melek’e “o günü” kendisinin de hatırlayıp hatırlamadığını sorar.

Dilsel gerilimle birleştiğinde, baştan sona, filmin hakikat siyaseti müphem 
bir haldedir. Film yapımcısı tarafından tek taraflı olarak kaleme alınmasa da, bu 
ikirciklilik döngüsel bir zamansallık tarafından artırılır. Film yapımcısı üç kadı-
nı, dört mevsimde dört kez ziyaret eder ve farklı işler yaparken onları kaydeder. 
Baydemir’in bir röportajında açıkladığı gibi, karakterleri geçmişin hikâyelerini 
anlatırken, farklı mevsimler sadece farklı günlük işler anlamına gelmez, daha da 
önemlisi hatırlanacak farklı olaylar ve onları hatırlamanın farklı yolları anlamı-
na gelir. Bu, geçmişin daha karmaşık bir açıklamasını sunar.8

Fecîra, (anlatılan) geçmiş ile şimdiyi birbirinden ayırmaz ve geçmiş ile şim-
dinin, film öncesi ile film dışının birlikte çalıştığı bir refleksif form aracılığıyla 
kamera önü ve arkası sıralamayı engeller. Belgesel özne ile kameranın karşı-
laşmasında, her ikisinin de ısrarla üzerinde durduğu “belgesel anı” hakikatin 
uzamı olarak işler.

8 Baydemirle	kişisel	röportaj,	Mart	2015.
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Hakikati Ötekinin Dilinde Kaydetmek: Min Rastî Nivîsand – DefteraLîceyê

MRN, kamera Ahmet Tektaş’ın kekeme sesiyle 8.7.1993 tarihli yazılarından 
birini okuduğu bir defterin sayfasına odaklanmasıyla başlar: “Çeperli köyünden 
Deli Urfi askerler tarafından vurularak öldürülür. 7.7.1993 Çarşamba gecesi Urfi 
vurulur. Cesedi Sağatan köprüsünün altındadır. Cenazesi başsavcılığa götürü-
lür. Ölüm belgesi alınır. Tabutu köye getirilir ve gömülür.”

Fot. 2. Min Rastî Nivîsand’ın açılış karesi.

Yıllıklar şeklinde yazılan bu kayıtlar, tüm ilçeyi yerle bir eden 1975 depre-
minden, rutin düğün ve cenaze törenlerine kadar uzanmaktadır. Ancak Tektaş 
yazıları incelerken, siyasi olayların kaydedildiği ayrıntı düzeyi dikkat çekicidir: 
“Til köyünün Kene Spi mahallesinden Şevket’in oğlu Murat Dermancı, petrol 
istasyonunun önünde askerler tarafından vurularak öldürüldü. Salı gecesi saat 
11:00’de kamyonundan inerken kendisine 27 el ateş edildi. Murat 18-19 yaşınday-
dı. Çok iyi bir çocuktu. 10.11.1992 tarihinde defnedildi. Hüseyin, 30.08.1993’te 
Hani bölgesine bağlı Senan köyünde tek kurşunla vurularak öldürüldü. Ferit 
Erol, Pazar günü kavşakta vurularak öldürüldü. 10.10.1993.”

Tektaş, Türk ordusunun birçok saldırısından kurtulan defterdeki yazıları 
okurken, kamera bozuk bir yazıyla yazılmış belirgin bir nota odaklanır. Not def-
terlerinin ayrıntı düzeyi ve şekli, girişler tarihsel bir açıklama üreten bir anlatı 
yapısından yoksun olsa da, ona geçmişin otantik bir temsili hissi verir (White, 
1987). Sıradan olayların olağanüstü felaket olaylarıyla -deprem, ordu baskınları, 



K ü r d  A r a ş t ı r m a l a r ı

3 3 6   S a y ı  7   K ı ş - B a h a r  2 0 2 2

suikastlar- birleşimi, kayıtlı geçmişteki gündelik hayatın şiddet içeren yapısını 
açığa vurur.

Yönetmen, depremin ardından başbakanın ilçeyi ziyareti ve Türk ordusunun 
şehir merkezindeki özel mülkleri yaktıktan sonraki gibi bazı arşiv görüntüleri-
ni kullanır. Tektaş yazıları okurken, bu görüntü, tıpkı görüntünün ve metnin 
birlikte geçmişin nesnel bir deneyimini ürettiği geleneksel bir tarihsel belgesel 
gibi, defterlerdeki yazılı açıklamalara görünür kanıt sağlamaya çalışır. Bununla 
birlikte, bu görüntü-metin bağı geçmişi nesnelleştirmeye çalışıyor gibi görün-
se de, film ekibinin meraklı görünürlüğü ve baştan sona film çekim aparatını 
göstermek için ikinci bir kameranın kullanılması, yönetmenin, neden temsilin 
gerçekliğini bozacak bir zanaat sergilemek istediği konusunda merak uyandı-
rıyor. Başka bir deyişle, gerçeği iddia eden öznenin gerekli “hakikat içeriğini” 
sağladığı ve film yapımcısının iddiayı desteklemesi için arşiv görüntülerinin de 
mevcut olduğu tarihsel bir temsilde, film yapımcısı, kaydettiği hakikat iddiaları 
hakkında yorum yapmayacaksa, neden refleksiviteye başvursun ve film süre-
cini temsilin bir parçası yapsın? Aslında filmin adı, Min Rastî Nivîsand (Gerçeği 
Yazdım) film yapım zanaatından ziyade “ifadede bulunanı” ve senaryonun içe-
riğini vurgulamak için yaptığına benzer şekilde soruyu cevaplamak, hatta soru 
sormak için fazla bir şey yapmıyor. Tektaş’ın defterdeki notları okurkenki sesini, 
dış ses kaydından duyarken, kameramanı ise elinde kamerayla defterdeki gör-
selleri yakın çekime alırken birkaç defadan daha fazla görürüz

Fot. 3. Tektaş’ın defterini kaydeden ikinci bir kamera.
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Refleksif manzara çekimi, film ekibini, defterlerin etrafında ayakları tama-
men genişletilmiş bir tripota bağlı oldukça büyük bir kamerayı çalıştırırken 
gösterir. Kameranın defterlerle yakın ilişkisini izlemek, yalnızca görüntü-met-
nin anılan geçmişe ilişkin gerçekliğini parantez içine almaya çalışmakla kalmaz, 
aynı zamanda rezerve edilmiş bir kameranın kaydedemeyeceği çok önemli bir 
ayrıntıya da işaret eder. Defterdeki harflerin ekranı dolduran büyüklüğü, ya-
zının kendisinden başka bir şeyi ifade etmekten vazgeçtiği ölçüde, yazının ne 
kadar titrek ve çarpık olduğunu daha da vurgulamaktadır. Bu el yazısı, yalnızca 
Tektaş’ın kameraya kekeme, ağır bir aksanla okunan, kendisinden başka hiçbir 
şeye gönderme yapmayan dış sesiyle eşleşir.

Fot. 4. Tektaş’ın yakın plandan çekilmiş el yazısı.

Film yapımcısının refleksivitesi, seyircinin dikkatini, deforme olmuş görsel-i-
şitselin referans açıklamalarından ziyade onun fizikselliğine yönlendirmek için 
çalışıyor gibi görünür. Defterde ve sesli okumada görülen, atıfta bulundukları 
olaylardan ziyade onun (Tektaş’ın) dilidir; Tektaş, ana dili Kurmanci olmasına 
ve kameraya Kurmanci konuşmasına rağmen, defterler okuyup yazabildiği tek 
dil olan Türkçe ile yazılmıştır. Tektaş akıcı bir şekilde Kurmanci konuşur. Türk-
çeyi rahat konuşamasa da “hakikati” yazmak için Türkçeyi kullanır.9

Filmin hakikati ifadede dilin maddeselliğine hitap edebilmesi, kameranın 
film içindeki bu refleksif varlığı sayesindedir. Filmin biçimsel politikası üze-

9	 Bu	dilsel	işaret,	filmde	kullanılan	arşiv	görüntülerinde	de	görülmektedir.	Filmde	kullanılan	
bir	diğer	hakikat	bağlamı	olarak	arşiv	görüntülerinin	dili	de	Türkçedir.
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rinden sorduğu ve yanıtladığı soru, Tektaş’ın neden konuşmak için Kürtçe, ya-
zarken de Türkçe kullandığı ve Kürtçe bir belgesel filmde neden arşiv dilinin 
Türkçe olduğudur. Belgesel filmin dilinin Kürtçe olmasındaki ısrarı ve “haki-
kati” yazma, doğrulama ve iletme imkânı olarak Türkçenin işitsel-görünürlüğü, 
bariz şekilde bir sömürge durumuna işaret ediyor.10 Filmin refleksivitesini şu 
şekilde anlamlandırabiliriz: Film yapımcısı Tektaş’ın belgesel kamera önünde 
Kürtçe “konuşmasının” ontolojik ve epistemolojik etkilerinin farkında olarak bu 
mevcudiyet siyasetini, Kürtçe belgesel öznesinin hakikat iddialarını yazmak ve 
doğrulamak için zorunlu olarak Türkçeyi kullanmak zorunda olduğu, hâlâ işle-
yen hegemonik hakikat rejimi içinde konumlandırıyor. Ne film yapımcısı ne de 
belgesel öznesi, bugünü atlayıp geçmişe doğrudan erişimi, hakikati varsayarak 
bu hegemonik rejimin dışında konumlanmaz. Belgesel öznesi Kürtçe okuyup 
yazamamakla beraber Kürtçe konuşabiliyorken ulusal eğitim üzerinden işleyen 
sömürgeci bir epistemik rejim içinde çalışmak zorundadır.

Film yapımcısı kaydedilen olayların doğruluk değerini sorgulamıyor ve def-
tere kaydedilen olayların gerçekten yaşandığını kabul ediyor gibi görünmekte-
dir. Daha ziyade, MRN’nin defterde bahsedilen olayların ancak (başka) bir dilde 
ve bu dil aracılığıyla hakikat olarak var olabileceğini göstermesi, gerçekte olan 
ile ona hakikat statüsü veren şey arasındaki farkın ısrarındadır. Dolayısıyla dil 
tarafından dolayımlandığı için, kameranın bir olayın özel temsili olarak gerçe-
ğe doğrudan erişimi yalnızca bir yanılsamadır. Bu şekilde, kameranın fiziksel 
mevcudiyeti, mecazi olarak hakikat yaratma sürecine dahil olan dolayıma gön-
dermede bulunur.

Film, kameramanın Tektaş’a son sahneyi tekrar çekmek için kameranın pili-
ni değiştirmeleri gerektiğini söylemesiyle sona erer. Kapanış çekiminde yakın 
planda Tektaş’ın defterine yazı yazdığı eli görünür: “07.10.2010 perşembe günü 
yapımcılar köye geldiler ve defterim hakkında bir film çektiler.” Tektaş, sonun-
da filmi (film çekimini) hakikat yaratımında bir başka olay daha olarak defterine 
kaydeder.

Sonuç

Son dönemdeki Kürtçe belgesel filmlerde öznelerin hakikati anlatmasının 
temel bir parçası olarak Türkçenin işitsel-görünürlüğü, Kürtçeyi belgesel haki-

10	 Kürtçe	konuşabilmek,	milliyetçi	 epistemolojik	 rejimde	yok	 sayılan	Kürt	kimliğinin	 siyasi	
bir	ontolojisini	kurar.	Kendi	dilinde	konuşmanın	-ve	duyulmanın-	ikili	bir	işlevi	olmalıdır:	
konuşma,	yeni	bir	özne	kategorisine	hem	“halihazırda	mevcut-olan”	olarak	hem	de	hakikat	
iddialarının	bağlamı	olarak	yetki	verir.	Dil,	belgesel	öznesinin/deneğinin	çekimden	önceki	
varlığını	onaylarken,	belgesel	kamera	bu	özneyi	“görünür”	kılar.
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katin söylemsel bir alanı olarak kurmanın zorluğunu ele veriyor. Film yapım-
cılarının Kürtçeyi film dili olarak kullanma konusundaki estetik-politik tercihi, 
film yapımcılarının Türk dilinin hem yazı dili hem de görsel arşiv dili olarak 
-dolayısıyla hakikati yazmak- varlığını tartıştıkları bir belgesel alan yaratmakla 
sonuçlanır. Fecîra ve MRN, hakikat mekânı olarak öznelerinin anlatımına odak-
lanarak onların Türkiye’deki ulusal-sömürgeci epistemik rejim içinde silinen 
somutlaşmış deneyimlerini görünür kılar. Bu uzam, izleyicinin dikkatini anla-
tılan olayın uzay-zamanına sabitlemesini önlemek için yapımcıların kendilerini 
filme kaydettikleri refleksif bir uzamdır. Hiç değilse belgesel özneleri, kamera 
arkasındakilerle sürekli konuşarak film yapımcılarını hikâyelerine aşılamakta-
dırlar. Fecîra ve MRN hem yapım sürecini hem de öznelerinin hakikat iddialarını 
parantez içine alarak belgesel yapım sürecini şekillendiren ulusal-sömürge du-
rumuna hitap etmektedirler. Yapımcılar, belgesel biçimin hakikat ve gerçeklik 
etkilerini bozan, film yapımcısı ve belgesel öznelerinin karşılaşmasında haki-
kat ve gerçekliğin daha refleksif ve eleştirel bir versiyonunu sağlayan biçimsel 
stratejiler geliştirmektedirler. Ancak ne belgeseldeki anlatıcıların hakikat iddiası 
ne de yapımcıların bunu yakalama niyetleri ulusal-sömürge koşulunun dışında 
bırakılmaktadır.
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Minör Bir Sinemadan 
Dekolonyal Bir Estetiğe 

Kürt Sineması 

Sebahattin Şen 

Başkasının Kamerası 

Kürtlerin kamerayla karşılaşmalarının tarihi eskiye gidiyor. Kamerayla kar-
şılaşmaları, onu kendi ellerine almalarıyla değil, ona kaydedilerek gerçekleşi-
yor. Uzun yıllar boyunca kendileri değil, Kürt olmayanlar tarafından temsil 
edilen Kürtler ve yaşadıkları yerler, sinemanın ortaya çıkış tarihi olarak kabul 
edilen 1895 yılından otuz yıl sonra, 1925 tarihinde, kameraya alındı ve perdede 
görüldü. Marien C. Cooper ve iki arkadaşı tarafından yapılan etnografik belge-
sel türündeki Grass: a Nation’s Battle For Life (Çimenler: Bir Ulusun Yaşam Savaşı, 
1925) isimli filmde, Kürtler ve onlarla meskûn coğrafyalar görülmektedir. Kuzey 
Amerikalı üç maceracının yolculuğu Angora’dan (bugünkü Ankara) başlıyor, 
Torosları aşarak Irak bölgesine oradan da Bahtiyari aşiretinin yaşadığı Zagros 
dağlarına uzanıyor. Film, bugün artık Kürt oldukları bilinen, Kürtçe’nin bir 
diyalekti olan Lorice’yi konuşan Bahtiyari aşiretinin mevsimsel göçünü kayda 
alıyor. Filmi yapanlar bu yolculuğu kendi kökleri olarak düşündükleri Aryan-
lığın bozulmamış özünü keşfe çıkan bir serüven olarak düşünüyor. Dönemin 
ulaşım imkânları, kamera teknolojisi ve coğrafyanın koşulları düşünüldüğünde 
güçlü bir azmi ve çabayı gerektiren filmde, Batılı beyaz insanın kökeni olarak 
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düşünülen Aryanlığa övgüler var. Amerikan imparatorluğunun yükselişe geçti-
ği yıllarda yapılan filmde, Batılı beyaz insanın ırksal kökeni olarak kabul edilen 
Aryanlığa dair yüceltmeler, 1920’ler ırk teorilerinin ve ırkçı ideolojilerin revaçta 
olduğu bir dönemle bağlantılı olabilir. Belgeselciler, Zagros dağlarına yaptıkları 
yolculuğu sadece mekânda yapılan bir yolculuk olarak değil, modern dönem-
den, Aryanların ilkel, eski dönemlerine yapılan zamanda bir yolculuk olarak 
düşünüyorlar. Şöyle ifadeler var filmde: “Dünya Batı’ya ilerliyor. Atalarımızın 
söylediği gibi eski aryanlar Asya’ya nüfuz ettiler ve dünyanın keşfine çıktılar. 
Biz bu büyük göçün parçasıyız. (Batılı olarak bizler) doğuda geçmişimizin sırla-
rını bıraktık, bizim kardeşlerimiz hala geleneğimizin köklerini yaşıyor.” “Unu-
tulmuş halktan bu yana uzun zaman geçti. İki erkek ve bir kadın aradı ve unutul-
muş halkı buldu.” Perslerin Batılı tasavvurda kadim bir yerinin olduğu düşü-
nüldüğünde, Farsi bir kabile oldukları vurgulanmasına rağmen Bahtiyarilerden 
‘unutulmuş halk’ olarak söz etmeleri çelişki gibi gözüküyor. Filmin yapıldığı 
dönem düşünüldüğünde Batılı bilgi repertuarında iyi bilinen Pers coğrafyasın-
da meskûn bir topluluğun neden ‘unutulmuş’ olarak nitelendirildiği muamma. 

Kürtlere ve Kürtçeye dair herhangi bir bilgininin geçmediği filmde Bahtiya-
rilerin Farsi bir kabile olduğu söyleniyor. Başkaları tarafından kameraya alınan 
Kürtler, başka bir isimle adlandırılıyorlar. Filmde gezginlerin güzergâhını gös-
teren haritada İstanbul, Ankara, Arap ve Fars nitelemeleri görülüyor. Haritada 
da Kürtlüğe dair bir işaret yok. Ayrıca film üzerine yazılan eleştirilerde ve kitap-
ta1 belgesele konu olan Bahtiyarilerin Farsi bir aşiret olduğundan söz ediliyor. 
Bu durum, yani Kürtlerin hem filmde hem de film üzerine yazılanlarda ‘unutul-
muş’ olması ya da Kürt değil de Fars olarak düşünülmeleri nasıl anlaşılabilir? 

Bu unutuluş, Wallerstein’in vurguladığı Avrupa’da sosyal bilimlerin ortaya 
çıkış sürecinde belli egemenlik ve iktidar süreçlerini görünür kılan bir işbölü-
münü hatırlatıyor. Bugün artık işlevsel olmayan ancak Batılı söylemin kendisini 
ve Doğu’yu düşünme biçimlerini gösteren bu işbölümüne göre Batı, kendisini 
yani modern toplumları sosyoloji, iktisat ve siyaset bilimi disiplinleri aracılığıyla 
kavrayacaktı. Geçmiş/Şimdi ve Medeni/Öteki ya da Avrupalı/Avrupalı olmayan 
ayrımı Tarihi, Antropolojiyi ve Şark Çalışmalarını diğer üç disiplinden farklılaş-
tırıyordu (Wallerstein, 2000: 192). Dolayısıyla bir çalışma alanı olarak Oryanta-
lizm Fars, Arap, Çin gibi Doğu’nun kadim ama yine de Avrupa’dan biraz eksik 
olduğu düşünülen dillerini ve kültürlerini araştıracaktı. Geriye ise yani ‘kadim 
medeniyetlerin’ gölgesindeki kültürler, inançlar, diller topluluklar kalıyordu. 

1 Bkz: Bahman Maghsoudlu,  Grass: Untold Stories.  Kitapta filmin yapım hikâyesi ve 
üç gezginin hayatı anlatılıyor.  William O. Beeman, Grass: Untould Stories (Review). 
Daniel Bradburd, “Grass: Untold Stories.”  



 S a y ı  7   K ı ş - B a h a r  2 0 2 2   3 4 3

K ü r d  A r a ş t ı r m a l a r ı

Modern olmadığı için ilkel olduğu düşünülen bu küçük dil ve toplulukları ise 
antropoloji ve etnoloji araştıracaktı. Disiplinlerin bu işbölümü içerisinde Yük-
sek olduğu varsayılan medeniyetler içerisinde yaşayan farklı topluluklar, diller, 
kültürler görünmez oluyordu. Diğer bir ifadeyle bir disiplin olarak Oryantalist 
ilginin ‘büyük medeniyetlere’ yönelmesi, farklı toplumların varlığını, dillerini, 
kültürlerini Batı bilgisinin kenarında ya da dışında bırakıyordu. Görünmez ya 
da unutulan topluluklardan biri de Kürtlerdi. Hem film hem de film üzerine 
yazılan metinlerde Kürtlüğün görünmez hale gelmesi, Kürtlerin oryantalist bil-
ginin ilgisini hak edecek düzeyde görülmemeleriyle ilişkilidir. Kürtlüğün bu tür 
bir ‘unutuluşu’ onun herhangi bir imparatorluğun ya da ulus-devletin kimliği 
olmamasıyla da bağlantılıdır kuşkusuz. 

Çimenler: Bir Ulusun Yaşam Savaşı’ndan bir yıl sonra 1926’da Zarê filmi ile 
Kürtler ve yaşadıkları coğrafyalar bu kez kurmaca bir filme konu olmuştur. 
Kürtlerin görüldüğü ilk belgesel film Grass ise, konu edildiği ilk kurmaca film 
de Zarê’dir. Sinemanın sesle buluşmadığı bir dönemde yapılan film, Ermenistan 
sinemasının kurucusu olarak kabul edilen Hamo Beknazaryan (1892-1969) tara-
fından çekilmiştir. Sovyet sineması içinde önemli bir yönetmen olan ve dönemin 
sinema estetiği ve anlatı biçimleri düşünüldüğünde önemli olan Beknazaryan’ın 
filmi, dram özellikleri barındıran bir aşk filmi olarak nitelendirilebilir (Bakhc-
hinyan, 2007: 42). Bu ilk iki filmden sonra Kürtler, 1950’lerden bu güne kadar 
bu kez Türk sinemasının perdesinde görülmeye başlandılar. Bu bağlamda Kürt-
lerin kamerayla karşılaşmaları başkalarının onları temsil etmesiyle başlamıştır. 
Kendi silüetleri, bedenleri, yaşadıkları coğrafyalar ilkin Kürt olmayanlar tara-
fından kayda alınmış ve başkaları tarafından izlenmiştir. Kendilerinin sinematik 
silüetleriyle, kendilerinin yaptıkları filmler aracılığıyla değil, başkalarının onlar 
hakkındaki fikirleri, duyguları, arzu ve hazları, söylem ve ideolojileri dolanı-
mıyla karşılaştılar. 

Çerçeve 

Kürt yönetmenlerin film yapmaya, Kürtçenin sinema perdesinde duyulmaya 
başlaması geç bir dönemde, sinemanın icadından yaklaşık yüz yıl sonra gerçek-
leşmiştir.  1990’lardan itibaren Türkiye, diaspora ve Irak Kürdistanı’ndan genç 
insanlar film yapmaya başladılar. Bugün artık Kürt sineması ya da Kürt filmleri 
olarak nitelenebilecek sinematik bir alan oluşmuştur. Bu yazı, bugünden artık 
belli bir niceliğe ve niteliğe ulaşmış olan bu sinematik evreni anlama deneme-
sidir. Kürt filmlerinin niceliksel artışı ve bir Kürt sinemasından söz edilmeye 
başlanmasının 1990’lara rastlamasının nedenlerini birkaç açıdan değerlendir-
mek mümkün görünüyor. Birincisi tüm dünyada sinema ve film üretim ve da-
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ğıtım koşullarındaki farklılaşmalarla ilişkilidir. Yeni teknolojilerin gelişmesiyle 
birlikte sinema alanının ve film yapma koşullarının görece daha kolaylaşmaya 
başladığı söylenebilir. Film endüstrisinde dijital teknolojilerin kullanılmaya baş-
lanması, film festivallerinin yaygınlaşmasıyla birlikte üretim ve dağıtım koşulla-
rındaki farklılaşmalar film üretimini demokratikleştirmiş ve yaygınlaştırmıştır 
(Davis, 2006: 74-75). 

İkinci ve daha önemli neden ise Kürt coğrafyasında meydana gelen toplum-
sal, siyasal ve kültürel değişimler ve hareketlerdir. 1990’lar, Kürt bölgelerinde 
yaşanan toplumsal ve politik çatışmaların ve hareketlerin ivme kazandığı bir 
tarihtir. 1991’deki Körfez Savaşı ve Güney Kürdistan’da Federal bir Kürt yö-
netiminin oluşmasının beraberinde getirdiği politik, kültürel özgürleşmenin, 
sinema dâhil kültürel ve sanatsal üretimlerin ortaya çıkmasına imkân vermeye 
başladığı görülmektedir. Diğer taraftan Türkiye’deki Kürt hareketinin 1990’lar-
dan itibaren etkisini artırması ve kitleselleşmeye başlamasının sonuçları olarak, 
Türkiye’de Kürt kimliği üzerindeki baskıların yavaş da olsa geriye çekilmesi, 
beraberinde görece bir özgürleşme ortamı getirdi. Kürt hareketinin ideolojik ve 
söylemsel alanının içinde ortaya çıkan -medya, sivil toplum örgütleri, kültür ve 
sanat dernekleri vb.- kurumlar aracılığıyla kültürel ve sanatsal üretimlerin or-
taya çıkmaya başladığı söylenebilir. Bu kurumlardan biri olan ve 1990’da İstan-
bul’da kurulan Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) bünyesinde oluşturulan 
Sinema ve Tiyatro Birimi’nde yetişen sinemacılar 1990’ların sonlarında üretim-
lerini vermeye başladılar. Kürt sinemasından söz edilmeye başlanması ve Kürt 
yönetmenlerin film yapmaya başlamalarında önemli olan diğer bir etken ise 
1980’lerden itibaren Avrupa’da bir Kürt diasporasının oluşmaya başlamasıdır. 
Türkiye’deki 1980 askeri darbesi ve 1979’da İran İslam Devrimi’yle başlayan, 
1990’larda Irak’taki savaş ve katliamlarla devam eden ve Türkiye Kürdistan’ın-
daki çatışmalar, köy boşaltmalar, faili meçhul cinayetler, siyasi, askeri ve kültü-
rel baskılar sonucu Avrupa’da bir Kürt diasporasının ortaya çıktığı ve genişledi-
ği söylenebilir. Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerden Kürtler 1990’lardan 
itibaren Avrupa’da ortaya çıkan bu diasporanın parçası olarak film yapmaya 
başlamışlardır.

Dekolonyal Estetik 

Edward Said, Filistin mücadelesinin bütün tarihinin görünür olma arzusuyla 
ve bu arzunun da Filistinlilerin ve Filistin’in yok sayılması ya da “görünme-
me”siyle ilgili olduğunu söylüyor. Buradan hareketle Said, Filistin sinemasının 
temelde Filistin’i ve Filistinlileri görünür kılmanın  etkili ve önemli bir aracı ha-
line geldiğini ve Filistin sinemasının “görünür olma” arzusu üzerinden okuna-
bileceğini ekliyor (Said, 2009). Dolayısıyla Said açısından Filistin sineması, Filis-
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tin’in ve Filistinlilerin tanınması için verilen mücadeleye eklemlenmiştir, onun 
bir parçasıdır. Filistin sinemasının, Filistinlilerin ve Filistin’in görünür olma, 
tanınma arzusunun  dışa vurma biçimlerinden biri olarak okunabileceğine dair 
Said’in bu görüşü, Kürt sinemasını kolonyal bir bağlamla ilişkisini düşünmek 
için iyi bir başlangıç noktası olabilir. 

Kürt filmleri, Kürtlerin ve Kürdistan’ın görünür olma arzusunun (Said’in gö-
rünür olma arzusu olarak formüle ettiği duyguyu anti-kolonyalist bir istenç ola-
rak da düşünebiliriz) yüzeyine dönüşen metinlerdir. Bir başka ifadeyle Kürt si-
neması ve onun Kürt meselesiyle ilişkisi bağlamında, görünür olma arzusu, an-
ti-kolonyal bir arzuyu somutluyor. Bu tür bir istenç (bu istenç bilinç dışı bir arzu 
şekline de bürünebilir) bir karşı çıkış ve tanınma talebinin dillendirilmesi olarak 
Kürt filmlerini, de-kolonyal bir estetiğin örneklerine dönüştürüyor. Dolayısıyla 
belli iktidar ve tahakküm ilişkileri içerisinde şekillenen Kürt filmleri, temalar ve 
onların ele alınma biçimlerinden azade, politiktir. Kürt filmlerini Kürtlerin, Kürt 
sorununun görünür olma ve anti-kolonyal direniş arzusunun somutlaştığı me-
tinler olarak ele almak, bu arzunun filmlerin içerikleri, biçim ve estetiği üzerinde 
belirleyici olduğu anlamına gelir. Bu durum, Kürtlerin özgün tarihsel, siyasal ve 
toplumsal durumlarıyla sinema ilişkisi düşünüldüğünde filmlerin biçim, içerik 
ve estetik yönden eleştirisini önceleyen bir tartışmayı zorunlu kılar.

Kürtlerin tarihsel, toplumsal konumlarının özgünlüğüyle ilişkili olarak, Kürt 
sineması, Kürt meselesinin içine doğan, onun tarafından kuşatılmış bir sinema-
dır. Arap, Fars ve Türk ulus devletlerinin siyasal, kültürel ve toplumsal ege-
menlikleri altında Kürtlerin, Kürtçe’nin ve yaşadıkları coğrafyaların sinematik 
evrende görülmesi, filmlere fazladan politik bir varlık yüklüyor. Bu politik-faz-
la bizatihi filmin varlığına ilişkindir. Bu durum Kürt filmleri üzerine yapılacak 
analizlerin bu politik-fazlanın neye tekabül ettiğini, yani filmin bizatihi varlı-
ğının ne anlama geldiğini sorarak başlamayı zorunlu kılıyor. Çiftçi’nin de vur-
gulamış olduğu gibi “Kürt filmlerinin analizi filmlerin kendi iç anlamlarından, 
söylemlerinden, gramerlerinden önce bu filmlerin yalnızca ve yalnızca varlıkla-
rının ne anlama geldiğini analiz etmekle başlamalıdır. Çünkü varlıklarıyla bir 
boşluğu dolduran, bir boşluğu yıkan ya da bir boşluğa işaret eden bu filmlerin 
içsel anlamı, diegetic dünyanın dışında bir bilgiyle tamamlanmak zorundadır” 
(Çiftçi, 2009: 269).

Filmlerin içsel anlamını tamamlaması gereken diegetic dünyanın dışındaki 
bilgi şudur: Geçmişi çatışma, savaş ve direnişlerle yüz yılı aşan bir tarihe uza-
nan; farklı zaman ve uzamlarda ve egemen devletlerin sınırları içerisinde (hata o 
sınırları oluşturan) çeşitli toplumsal, tarihsel, ekonomik, politik sonuçlar ortaya 
çıkaran; içine doğanların bedenlerini öznelliklerini, kimliklerini, duygularını, fi-
kirlerini yapılandıran çok katmanlı ve çok boyutlu Kürt/Kürdistan meselesidir.  
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Dolayısıyla tarihsel ve aktüel biçimleri düşünüldüğünde kolonyal bir olguya 
dönüşmüş olan Kürt meselesinin, söz konusu kolonyal bağlamın içinde ortaya 
çıkan, onun bir parçası ve sonucu olarak Kürt filmlerinin diegetic dünyasını, 
yani filmlerin temsil rejim ve stratejilerini, temalarını ve içeriklerini estetik dü-
zey ve kaygılarını güçlü bir şekilde etkileyecektir.

Akın da, sinemanın Kürtler açısından kendini ifade etmenin aracına dönüş-
tüğünü söyleyerek benzer bir tespitte bulunuyor: “Kendilerini sinemada araştı-
ran ve yeniden yaratan bütün bastırılmış uluslar gibi, Kürtler de sinemayı öz-
gürleşim ve öz-ifade için bir araca dönüştürdüler. Kötü yaşam koşullarının, Kürt 
bölgelerinin azgelişmişliğinin ve baskıcı devlet politikalarının açığa vurulması 
için bir temsil aracı olarak sinema, Kürt yönetmenleri tarafından çoklu işlevler 
için araçsallaştırıldı” (Akın, 2010). Yine yakın bir bağlamda, Özdil’e göre “Kürt 
sineması bağımsız bir sanat olarak sinemanın kendi deviniminden ziyade, bir 
tematik bağlam olarak Kürt sorunu tarafından kuşatılmış ve buna göre biçim-
lenmiştir” (Özdil, 2009: 220). 

Peki, bu durum Kürt filmlerinin biçim, estetik ve içeriklerini nasıl etkiliyor? 
Başka bir şekilde sorarsak, de-kolonyal bir estetiğin sınırları ya da imkânları ne-
lerdir? Kürt sorununun, Kürt filmlerini anti kolonyal bir direniş arzusunun yü-
zeyine dönüştürdüğünü daha önce söylemiştik. Kolonyal bir bağlam içerisinde 
ortaya çıkan Kürt sinemasının devinimi, estetik kaygıların ikincil kaldığı ya da 
araçsallaştığı bir harekete işaret ediyor gibidir. İfade etme, gösterme, dışa vur-
ma, anlatma arzusu bir taraftan yönetmenleri çoğu zaman didaktik bir anlatıma 
zorlarken diğer taraftan anlatı sinemasının-estetiğinin sınırları içerisinde kalan, 
deneysel veya avangard olana mesafeli anlatıları ortaya çıkarmaktadır. Bir başka 
ifadeyle anlatma ve kendini ifade etme arzusu, tematik olanı öne çıkaran, lakin 
sinemanın ve kameranın imkânlarını unutturan ya da ikincil kılan bir etkinin 
kaynağına dönüşüyor. Diğer taraftan sonraki sayfalarda ele alınacağı üzere Kürt 
filmleri, Batılı ulusal edebiyat ve sinemaların birbirlerinin karşısına yerleştirdiği 
politik-kişisel, genel-özel, bilinç-bilinçdışı olanı birbirinden ayıran anlatılarından 
farklılaşarak, bu ayrımların iç içe geçtiği hatta ortadan kalktığı minör bir tarzın 
örneklerine dönüşüyorlar. Dekolonyal estetiğin imkânlarının belirdiği yer tam 
da burasıdır. Başka bir ifadeyle film yapma pratiğinin antikolonyal bir fikir ve 
duyguyla eklemlenmesi dekolonyal bir estetiğin belirdiği düzlemi oluşturacak-
tır. Kameranın, kadrajın, dekadrajın ve bakışın (gaze) sınırlarının ve imkânlarının 
sorgulandığı, kolonyal öznelliklerin yaratıcı karakterlere dönüştürüldüğü, hare-
ket-imgenin ve zaman-imgenin yeni bir tarzda örgütlendirildiği bir film yapma 
pratiği, dekolonyal bir estetiğin çerçevesinde yeniden düşünülebilir.
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Varlık ve Film 

Yukarıda söylenenlerle ilişkili olarak, Nizamettin Ariç’in Klamek ji bo Beko 
(Beko’nun Türküsü, 1992) filmi, Kürtçe yapılan ilk film olması açısından önemli-
dir. Film, sonradan Almanya olduğu anlaşılan kent içine akan bir nehir görün-
tüsüyle başlar. Seyirci, nehrin kenarında oturan adamın defterine yazdığı ha-
tıralarını izleyecek. Filmde, Beko’nun hatıraları aracılığıyla Irak-İran savaşının 
devam ettiği dönem ve sonrasında Halepçe Katliamı’nın yapıldığı zamanlara 
kadar Kürtlerin yaşadığı acıların, travmaların bir panoraması çizilir. 

Yukarıda değinildiği üzere Arap, Fars ve Türk egemen ulusal devletler ve 
kimlikler tarafından baskı altına alınan Kürtler açısından sinema, ontolojik, etik 
ve politik bir ethosun görünür yüzeyine dönüşmektedir. Ontolojik olanın aynı 
zamanda etik ve dolayısıyla politik bir karakter kazandığı bu arzunun hareke-
tini Klamek ji bo Beko’da küçük bir kızın (Zinê’nin) ağzından duyuyoruz: “Em 
Kurd in, welatê me Kurdistan e”.

‘Ben Kürdüm’ ifadesi bir kimlik beyanın sıradan ifadesi veya ontolojik bir 
göndermesi olan, var-olmaya işaret eden, bir varoluş beyanı olarak düşünülebi-
lir. Ancak bu ontolojik karakter Kürtlük söz konusu olduğu zaman etik ve dola-
yısıyla politik bir karakter kazanmaktadır. Çünkü dili, yaşadığı coğrafyalar, ge-
leneği, tarihi, şimdisi ve geleceği inkâr edilen, dolayısıyla varlığı yok sayılan bir 
“varoluşu” imlemektedir. Bununla birlikte toplumsal ve siyasal düzlemde “ben 
varım” sözü bir muhatap var sayar. Ben varım ifadesi kişinin-öznenin kendi 
kendine bir beyanı olamaz, bir ötekinin varlığıyla mümkündür. Dolayısıyla ben 
Kürdüm ifadesi, muhatabı varsaydığı ve ona seslendiği ölçüde aynı anda etik ve 
politik bir beyana dönüşmektedir. Bu beyan, yani “ben Kürdüm vatanım Kürdis-
tan’dır” ifadesi ontolojik, etik ve politik yönü olan üçlü bağlama işaret etmekte-
dir. Ya da bu ifade söz konusu üçlü hareketi somutlamaktadır. Bu bağlamda Kla-
mek ji bo Beko bir taraftan bizatihi Kürtçe yapılmış bir film olmasından kaynaklı 
görünür olma arzusuna, dolayısıyla politik olana işaret ederken, diğer taraftan 
filmin diegetic evreni içerisinde bu görünür olma arzusu varlığa işaret eden bir 
ifadeyle somutlaşmaktadır. Varoluşun kendini politik ve etik bir düzlemde aç-
tığını gösteren bu ifade filmlerin her daim uğuldayan dış-sesi gibidir. Bir başka 
ifadeyle Zinê’nin sesinden duyulan “em Kurd in, welatê me Kurdistan e” ifadesi 
Kürtçe yapılmış bütün filmlerin duyulmayan ama anlatıya içkin bilinçdışı ifadesi 
gibidir. Bir halkın (kendiliğin) varlığını dünyaya (ötekiye) duyuran bir ses. 

Kolonyal Bir Dünyanın Parçası Olarak Sinema  

Kürt sinemasının ya da Kürt filmlerinin Kürt meselesiyle ilişkisi nasıl düşü-
nülebilir? Tarihsel bakımdan kadim, aktüel açıdan yakıcı bir sorun olarak de-
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vam eden Kürdistan meselesi ile farklı coğrafyalarda farklı yönetmenler tarafın-
dan yapılan Kürtçe filmler nasıl ilişkilendirilebilir? Bu sorular Türk sinemasıyla 
Kürt sineması arasında yapılacak bir kısa karşılaştırma denemesiyle birlikte 
düşünülebilir. Ulus oluşturma, sömürgecilik, kapitalistleşme ve Batılılaşma sü-
reçlerinin Türk sinemasının ortaya çıkış koşullarını ve filmlerin anlatı yapısını, 
içeriklerini, estetik anlayışlarını ve temsil rejimlerini önemli ölçüde belirlediği 
söylenebilir. Kürt sinemasında bu belirleyici etki kapitalistleşme ve Batılılaşma 
süreçlerinden değil, kolonyal bir bağlamla ilişkisinden ileri gelmektedir. Başka 
bir ifadeyle Kürt sinemasının ortaya çıkış koşullarını ve filmlerin biçim, estetik 
ve üretim, dağıtım ve izlenme biçimlerini belirleyen olgu Kürtlerin kolonyal ve 
diasporik durumudur.

Yeşilçam öncesi ve sonrası dönemler dâhil olmak üzere Türk filmlerinin an-
latı yapısı, temsil rejim ve stratejileri, filmi sarmalayan fikir ve duygular, seyir-
ciler, yönetmenler ve eleştirmenlerin yazdıkları, Osmanlı devletinin son dönem-
lerinde başlayan Cumhuriyet’in kuruluşuyla farklı biçimler ve içerikler kazanan 
Batılılaşma, modernleşme ve sömürgeleştirme süreçleriyle ilişkilidir. Bir başka 
ifadeyle modernleşme süreçleri Türk sinemasını etkileyen bir tür leitmotiftir. 
Bununla birlikte Yeşilçam sineması ve belki de bir bütün olarak Türk sineması, 
yalnızca Batılılaşma süreçlerinin hem sonucu hem de o süreçlerin ortaya çıkar-
dığı etkilerin takip edileceği bir mecra olmakla kalmayıp bizatihi o süreçleri şe-
killendiren güçlerden biri olarak da düşünülebilir.

Nasıl ki Batılılaşma süreçleri Türk filmlerinin anlatılarını, temsil rejim ve 
stratejilerini, sinema tartışmalarını, seyirciyle filmler arasındaki ilişkiyi önemli 
ölçüde belirliyorsa, Kürt meselesi de Kürt filmlerini benzer biçimlerde belirliyor. 
Yeşilçam dönemi dâhil bir bütün olarak Türk sineması, Türk modernleşmesinin 
ve uluslaşmasının içine doğmakla kalmayıp, onun bir parçası ve onu etkileyen 
güçlerden biri ise Kürt sineması da Kürdistan meselesinin içine doğmuştur, 
onun bir parçasıdır. Kolektif hafızaya seslendiği, geçmişi yeniden çağırdığı ve 
parçalanmış toplumsallığın imgesel bütünlüğünü oluşturduğu ölçüde Kürt me-
selesini etkileyen güçlerden biridir. Bu yönüyle de, yukarıda değinildiği gibi, 
bir direniş pratiğini somutlamaktadır. Dahası Kürt sineması sadece Kürt mese-
lesinin sonucu değil, ona içkin olarak düşünülebilir. Kimlik ve öznellik üreten, 
dönüştüren, belirleyen güçlerden biri olarak Kürdistan meselesi filmi, filmin 
yönetmenini ve filmin Kürt izleyicisini ve eleştirmenini önemli ölçüde biçim-
lendirmektedir. Özellikle Türkiye bağlamında aynı zamanda bir kolonyalizm 
sorunu olarak da düşünülebilecek Kürt sorunu, filmlerin anlatı yapısını, temsil 
rejim ve stratejilerini, filmi ve filmin izleyicisini sarmalayan duygu ve fikirleri 
önemli ölçüde belirlemektedir. Türk sineması Batılılaşmayla ilişkili olarak ulus 
inşa etme süreçlerinin bir parçası ve sonucu olarak doğmuşsa, Kürt sineması 
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da, Kürt bölgelerinde ve diasporik mekânlarda devam eden kolonizasyon sü-
reçlerinin bir parçası ve sonucudur. Modern sanatsal ve kültürel bir form olan 
sinema, Türkiye ve Kürdistan bağlamında modernliğin sonuçları olarak düşü-
nülebilecek Batılılaşma ve kolonizasyon süreçleri içerisine doğdu. Kısacası Türk 
sineması onunla eş zamanlı başlayan Batılılaşma ve ulus oluşturma süreçlerinin 
bir parçası ve sonucu iken, Kürt sineması kolonizasyon ve direniş pratiklerinin 
bir parçası ve sonucudur. Diğer bir ifadeyle Türk sineması bir devlete doğduğu 
ölçüde dünyadaki diğer ulusal sinemaların ortaya çıkış ve gelişme güzergâhını 
takip ederken, Kürt sineması, anti-kolonyalist mücadelenin bir sonucu ve par-
çası olarak ortaya çıkmıştır; bu nedenle gelişimi ulusal sinemaların izlediği gü-
zergahlardan farklıdır.

Minör Bir Sinema: Bir Halkı Yaratmak 

Kürt sinemasının politik karakteri Deleuze ve Guattari’nin “minör edebiyat” 
ve Deleuze’ün “modern politik sinema” kavramlarıyla birlikte düşünülebilir. 
Farklı ulusal devletler ve diasporik mekânlarda üretilen Kürt sineması, bir hal-
kı yaratmanın ve anti-kolonyalist direnişin parçasına dönüştüğü ölçüde minör 
bir sinema olarak da ele alınabilir. Kürt sinemasını minör kavramıyla birlikte 
düşünmek,  onu minör bir sinemaya indirgemek anlamına gelmez. Bu metinde 
minör kavramına çok boyutlu bir film evrenini anlama araçlarından biri olarak 
başvurulmuştur.

Minör Edebiyat kavramını Deleuze ve Guattari Kafka’nın metinlerini ana-
liz etmek için üretmişlerdir. Deleuze ve Guattari minör edebiyatı büyük ya da 
yerleşik edebiyat olarak niteledikleri edebiyattan üç özelliğiyle ayrıştırırlar. İlk 
olarak “minör edebiyat minör bir dilin edebiyatı değil, daha ziyade bir azınlığın 
majör bir dilde yaptığı edebiyattır. Ama temel özelliği dilin, güçlü yersizyurt-
suzlaşma katsayısından her koşulda etkilenmiş olmasıdır.” Minör edebiyatın 
ikinci özelliği “bu edebiyatlarda her şeyin siyasal olmasıdır.” Büyük edebiyat-
lardaki toplumsal ve siyasal olan, aile, aşk, evlilik ilişkileri gibi bireysel sorunla-
rın bir fonu olarak kalırken, minör edebiyatlarda bireysel olarak görünen sorun 
siyasal olanla ilişkilidir, her bireysel sorun politik olana bağlanır. Minör edebi-
yatların son özelliği “Her şeyin kolektif bir değer taşımasıdır. Yazarın tek başına 
dile getirdiği şey zaten ortak bir eylemi oluşturur ve söylediği ya da yaptığı şey 
zorunlu olarak siyasaldır. Siyasal olan her türlü sözceye bulaşmıştır” (Deleuze 
ve Guattari, 2008: 25-27). 

Savaşın, travmanın, işkencenin, göçün, ölümün, sefaletin ve yoksulluğun 
görsel evrenine dönüşen Kürt filmlerinde, sadece majör kimliğin ve sinemanın 
dili olan Türkçe değil, Kürtçe de kekeleyen, inleyen, gevelenen bir sese dönüş-
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mektedir. Türkçe gelmekte olan halkın dili olmadığı için, Kürtçe de sömürge-
nin kolonize edilmiş, modern dünya karşısında zayıf bırakılmış dili olduğu için 
film kişileri her iki dilde de yersizyurtsuz gibidirler. Kürtçeyi çağrıştıran, bozan 
aksanlarla, film kişilerinin Kürdi bedenleriyle Türkçenin uyuşmayan sesi, Türk-
çeyi eğip bükerek, inleterek yersizyurtsuzlaştırıyor. Kürtçe de modernliğin dün-
yasına ve modernliğin içine doğan sinemanın perdesine yabancı olduğu ölçüde 
Kürt izleyicide bazen mahrem, komik bazen de romantik bir duygulanım ortaya 
çıkarıyor. Yönetmen, film kişileri ve filmlerin Kürt izleyicisi en azından perde 
karşısında ne Kürtçe’de ne de Türkçede evinde gibi hissetmektedir. Aynı film-
de birden çok dilin konuşulduğu Kürt sinemasında, karakterlerin içine huzurla 
yerleştikleri bir dilin olmaması bunu göstermektedir.

Bu noktada Kürt sinemasının diğer ulusal sinemalarla karşılaştırıldığında 
ortaya çıkan pek çok farktan biri olarak dilin kullanımlarına dair bir parantez 
açılabilir. Kürt filmlerinin ilginç bir dil “politikası” var. Kürt sineması, Kürtle-
rin coğrafik, tarihsel ve politik konumları nedeniyle “çok dilli” bir sinemadır. 
Filmlerin anlatıları içerisinde belli “dil politikalarını” görünür kıldığı bu “çok 
dillilik” yönetmenin doğduğu ve yaşadığı ülkeye göre farklılaşıyor. Bir başka 
ifadeyle Türkiye’deki Kürt yönetmenlerin filmlerinde Kürtçeyle birlikte, ikinci 
bir dil olarak, Türkçe hemen her zaman duyuluyorsa, İran ve Irak bağlamın-
da bu diller Farsça ve Arapça oluyor. Diasporada yaşayan Kürt yönetmenlerin 
filmlerinde ise dil repertuarına Kürtçeyle birlikte yaşadıkları ülkelerin dili ekle-
niyor. Kuşkusuz ki bu “çok dillilik” yönetmenlerin tercihi olmakla birlikte daha 
çok, yukarıda değinildiği gibi, Kürtlerin farklı devletlerin ve kimliklerin ege-
menlikleri altında yaşıyor olmalarıyla ilgilidir. Aslında kolonyal bir öznelliğin, 
bu durumda Kürtlerin, karakteristik özelliklerinden olan çok dilliliğin filmlere 
yansımasıyla ilişkilidir. Yani kolonyal öznellik açısından söz konusu “çok dilli-
lik”  sömürgeleştirme ve asimilasyon süreçlerinin ortaya çıkardığı bir durum-
dur. Dolaysıyla bazı filmlerde dillerin kullanım biçimleri Kürt öznelliğinin dilsel 
asimilasyonunu görünür kılıyor. Örneğin Di Navberê De (2018) ve Dengê Bavê 
Min (2012) gibi filmlerin dil politikası, farklı tarzlarda olsa da, bu “çok dilliğin” 
ve bununla ilişkili olarak sömürgeleştirilmiş Kürt öznelliğinin eleştirisini yapı-
yor. Bundan farklı olarak Hiner Saleem filmlerinde dil ve onunla ilişkili olarak 
Kürt öznelliği bir asimilasyon meselesi olarak ortaya çıkmıyor. Örneğin Arapça, 
asimilasyonist bir unsur olarak Kürt öznelliğine bulaşmamış onun filmlerinde. 
Kürtçenin kendi arasındaki lehçe farklılıklarının silindiği, Kürtçenin ve Kürtlü-
ğün homojen bir bütün olarak kurulduğu bir dil ve özne politikası belirgindir.

Kürt bireyi kolonizasyon ile anti-kolonizasyon süreçleri arasında şekillendi-
ği ölçüde,  onun her türden bireysel hikâyesi siyasal olana bağlanır. Annemin 
Şarkısı’nda (2014) Nigar’ı paranoyaklaştıran, bir tür yaşayan ölüye dönüştüren 
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vatan ve toprak hasreti ile Zeynep ve Ali’yi çaresiz bırakan aşk ilişkisi Kürt öz-
nelliklerinin diasporik (bu bağlamda İstanbul, Kürtler açısından diasporik bir 
mekân olarak düşünülebilir) yaşamlarının fragmanlarıdır. Gitmek: Benim Mar-
lon ve Brandom’da (2008) Ayça ve Hama Ali’nin aşkı, karakterlerin kimlikleri-
nin asimetrik karakteri ve savaş nedeniyle (Hama Ali Kürt, Ayça ise Türk’tür) 
imkânsız bir aşka dönüşüyor. Benzer biçimde Hiner Saleem’in politik olandan 
kaçan filmlerinde diasporik mekânlarda ve Kürdistan coğrafyasında geçen ironi 
ve mizahla işlenen aşk, evlilik, aile ilişkilerini anlatan hikâyeler politik bir tar-
za dönüşüyor. Ya da Zer filminde torunla babaanne arasında hastanede, ölüm 
döşeğinde gerçekleşen bir karşılaşmada mırıldanan şarkı, torunu atalarının 
geçmişine, izleyiciyi ise Dersim Katliamı’na bağlıyor. Yine Ali Kemal Çınar’ın 
siyasal olanın Kafkaesk ve absürt bir tarzda görünür olduğu filmlerinde siyasal 
olan dilden cinsiyete kadar bütün bedene bulaşmıştır. Kürt yönetmen her ne 
kadar üslup ve içerik olarak politik dilden ve filmden uzak durmaya çalışsa da, 
kendini içinde bulduğu kolonyal evrenin biçimlendirdiği film, sineması minör 
bir tarza dönüşerek politik bir karakter kazanıyor. Nasıl ki minör bir edebiyatta 
siyasal olan her türlü sözceye bulaşmışsa, minör bir sinema olarak düşünülebi-
lecek Kürt sinemasında da siyasal olan her türlü imgeye bulaşmıştır. 

Sinema II, Zaman-İmge kitabında Deleuze minör fikrine “modern siyasal sine-
ma” altında geri döner. “Modern siyasal sinema” adını verdiği şeyi tartışırken 
Brezilya’dan Glauber Rocha, Türkiye’den Yılmaz Güney, Mısır’dan Youssef Cha-
hine, Senegal’den Ousmane Sembene, Quebec (Kanada’dan) Pierre Perrault gibi 
isimlerden söz eder. Bu yönetmenlerin zor siyasal koşullar altında yeni kimlik-
ler yaratmak amacıyla sinemayı kullandıklarını söyleyen Deleuze’e göre “zulme 
uğrayan ve sömürülen ulusların sürekli olarak azınlık durumunda olduğu, sü-
rekli olarak kolektif kimlik krizinin yaşandığı üçüncü dünyada”(Aktaran: Sutton 
ve Jones 2014: 73-74) halkın kaybolmuş olduğunu görmek çok daha kolaydır. 
Modern siyasal sinema kaybolmuş veya “gelmek” üzere olan halka yeni kim-
likler yaratmakla ilgilenir. Büyük ulusal sinemaların yönetmenleri açısından tek 
mesele, var olan halkın kimliğine şekil vermekken, modern siyasal sinemaların 
yönetmenleri açısından hemen erişilebilecek, hazır bekleyen bir halk kitlesi ol-
madığından onun yaratılması gerekir. Modern siyasal sinemalar “daha ziyade 
halkların, onların farklı kimliklerini reddeden siyasal koşullar altında doğmak 
için nasıl mücadele ettiklerini gösterirler”  (Aktaran: Sutton ve Jones, 2014: 73-74).

Kürt sineması, coğrafyası, dili, kültürü, geçmişi ve geleceği inkâr ve baskı al-
tına alınan bir halkın mücadelesinin panoramasıdır. Örneğin Türk sinemasının 
ortaya çıkış ve gelişme dönemlerinde, modern devlet aygıtları aracılıyla -baş-
ka halkların yok edilmesi ve baskılanmasıyla birlikte- ulusal Türk kimliği inşa 
edilmişti. Sinemaya (ve edebiyata) bu kimliği imgesel bir düzlemde tahayyül 
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ve tahkim etmek, ona biçim vermek kalıyordu. Kürt sineması ve yönetmenleri 
açısından şekillendirecekleri, yaratılmış bir halk yoktur. Halkı yaratmak gerek-
mektedir. Siyasal baskı altında olsalar bile sömürgecileri tarafından tanınan, var 
oldukları kabul edilen bir Afrika halkı, bir Arap halkı vardı. Ama Kürt yönet-
men açısından kolonize edilmiş bir halkın imgesel düzeyde yaratılması, ken-
di anlatısını kurması gerekiyor. Bu anlamda Deleuze’ün yukarıda saydıkları 
yönetmenlerin yaptıklarından fazlasını yapmaktadır Kürt yönetmenleri. Kürt 
yönetmenler açısından mesele, sadece siyasal baskıyla mücadele etmek değil, 
aynı zamanda egemen bir dil ve kültür olan Türklüğe, Araplığa ya da Farslığa 
rağmen bir dili, bir tarihi, bir duyguyu, yaratmak zorunda kalmaları, kısacası bir 
ethosun sinematik örgütlenmesini kuruyor olmalarıdır. 

Sömürgeleştirilmiş halkların ürettikleri sinemanın minör bir tarzda olması, 
onun kolonyalist devletin ulusal-majör sinemasına karşı verdiği mücadelesin-
den de kaynaklanır. Senegal sinemasını minör sinema olarak düşünen Rodowi-
ck’e göre sinema ilk olarak Batı Afrika yerlilerini anlatmak için sömürgeci güç 
olan Fransızlar tarafından kullanılmıştır. Fransız sineması Batı Afrika kimliğini 
negatif bir üslupla ilkel bir kültür olarak temsil eden majör bir sinemadır. Dola-
yısıyla Afrikalı yönetmenler hem sömürgecinin hâkim dili olan Fransızcaya kar-
şı hem de Batı Afrika halkını sömürge özneleri olarak konumlandıran Fransız 
sinemasına karşı da mücadele etmek zorunda kalmışlardır (A.g.y 76). 

Türk sinemasında Kürtler ve onların yaşadığı coğrafyalar, 1950’lerden itiba-
ren Türklüğe eklemlenen kolonyalist söylemin ve ideolojinin farklı tonları içeri-
sinden temsil edilmişlerdir. Bu temsil repertuarında Kürtlüğü geri, ilkel, aşiret, 
feodal, vahşi, cahil, şiddete meyilli, irrasyonel, duygusal, çocuksu; Türklüğü ise 
bu terimlerin pozitif karşıtlarıyla kurgulanmıştır. Türklük ile Kürtlük arasında 
var olagelen egemenlik ve iktidar ilişkileri içerisinden üretilen bu sinematik tem-
sil biçimleri, siyasal ve akademik söylem, popüler kültür ve medyanın Kürtler 
hakkında ürettikleriyle birleşerek adeta Kürtlüğün tözüne dönüştürüldü. Öyle 
ki egemen bir kimlik olarak Türklüğün Kürtler hakkında ürettikleri bu söylem 
ve temsillerin, Kürtlerin farklı mecralarda kendileri hakkında ürettikleri imgele-
ri de etkilemiştir. Dolayısıyla Kürt yönetmen, Kürlüğü sinematik bir evrende ye-
niden düşünürken -kendisine de bulaşmış olan-  hem Türk sinemasının hem bir 
bütün olarak Türklüğün Kürtler hakkında üretmiş olduğu egemen fikir, duygu, 
imge ve temsillerle mücadele ederek işe başlıyor. Mücadele etmesi gereken belki 
de en önemli güçlerden biri Türklüğün ve onun sinemasının egemen dli olan 
Türkçedir. Ama majör ulusun molar dili olan Türkçe, aynı zamanda Kürt yönet-
menin kendini en iyi ifade ettiği dil olduğu ölçüde yönetmen bir ikilemle karşı 
karşıyadır. Bir taraftan filmi Kürdi bir varlığa dönüştürecek şeyin dilinin Kürtçe 
olduğu bilgisi, diğer taraftan senaryosundan itibaren Kürtçe bir filmi yaratma-
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nın zorluğu. Başka etkenlerle birlikte yönetmenlerin ve senaristlerin yaşadıkları 
bu türden ikilemler de Kürt filmini minör bir tarza dönüştürüyor. Kürt sinema-
sı, bir taraftan anti kolonyalist direnişin bir parçasına dönüşürken diğer taraftan 
da Türk sinemasının egemen fikir, duygu, imge ve arzu düzenlemelerine karşı 
bir direnişe dönüştüğü ölçüde minör bir üslubu görünür kılmaktadır

Eleştiri 

Kürt sinema alanının geldiği konum düşünüldüğünde bu alanla ilgili araş-
tırmaların nicelik yönünden yetersiz olduğu söylenebilir. Bununla birlikte az 
sayıda yapılmış çalışmalarda bir nitelik problemi ya da “eleştiri” yaklaşımı da 
dikkat çekiyor. Kürt edebiyat eleştirisinde de izdüşümü olan bu yaklaşım ince-
lediği nesneye bir “eksiklik” ya da “geç kalmışlık” üzerinden yaklaşıyor. Kürt-
lerin bir devletinin olmaması ve bunun yol açtığı “geç kalmışlık” eleştiri pratiği-
nin başlangıç noktasını oluşturuyor. Buna göre filmlerde üretim, biçim ve içerik 
yönünden bazı “sorunlar” tespit ediliyor ve bu “sorunların” kaynağı, devletin 
yokluğuyla bağlantılandırılarak, Kürt sinemasının diğer ulusal sinemalardan 
daha “geride” ve “geç kalmış” olduğu yargısına varılıyor.  Bu tür bir yaklaşımın 
Kürt sineması gibi farklı uzamlara dağılmış çok boyutlu bir sinema alanını ve 
orada üretilen filmlerin üretim ve dağıtım koşulları, içerikleri, biçimleri ve este-
tik nitelikleriyle ilgili analitik ve güçlü bir eleştiri ortaya koyması zor görünmek-
tedir. Eleştiri pratiği ve teorik yaklaşım, ulusal sinemalar çerçevesinde üretilen 
kavramlar ve devletin yokluğunu esas alan “eksiklik”, “yokluk” “geç kalmışlık” 
gibi yargılardan, fark gibi bir kavrama kaydırılırsa, Kürt sinemasının ve filmle-
rinin kendine özgü nitelikleri belirlenebilir. Başka bir ifadeyle Kürt sinemasını 
ve filmlerini özgün kılan, onu diğer film yapma biçimlerinden ve sinemalardan 
farklı kılan nedir sorusu yaratıcı eleştiri için başlangıç noktası olabilir. Farkı te-
mel alan bu tür bir yaklaşım, ulusal sinemalar çerçevesinde üretilen kavramlar 
dâhil, Kürt sinemasının göçmen sineması, diasporik sinema, ulusaşırı sinema, aksanlı 
sinema gibi film çalışmalarının yeni yaklaşımlarıyla birlikte düşünmeyi gerekli 
kılıyor. Bununla birlikte film yapma pratiklerine ve filmlerin biçim ve içerikle-
rine dair güçlü bir teorik yaklaşım,  film kuramından psikanalize oradan post-
kolonyal teori, edebiyat eleştirisi ve felsefeye kadar bir dizi alanın kavram ve 
yaklaşımlarını seferber etmeyi zorunlu kılıyor. Daha önemlisi Kürt sinemasını, 
Kürtlerin ve Kürdistan’ın müstesna durumuyla ilişkilendirerek, onun farklı ve 
özgün yanlarını ortaya çıkaracak bir eleştiri pratiği yeni kavramların icadını ge-
rektiriyor. 
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Ali Kemal Çınar ve  
Absürt Sinema Anlatısının Kökenleri:

Sinema İçi Bir İnceleme

Ömer Can Jaro

Bu yazımızda, Ali Kemal Çınar’ın ortaya koyduğu sinemanın estetik, biçim 
ve içerik yönünden dünya sinemasında karşılık bulduğu yönetmenleri, stille-
ri ve filmleri ortaya çıkarmaya çalışacağız, yönetmenin kendi dilini ön plana 
koyup Kürt sineması içindeki konumunu gözden geçireceğiz. Bunu yaparken 
önce klasik algımızda bir Kürt filmi denildiğinde uluslararası arenada ne tarz 
yapımların öne sürüldüğü konusunu ele alacağız. Devamında, Çınar’ın bu algı 
ekseninde nerede konumlandığı, klasik politik Kürt sinema anlatısının dünya 
sinemasında nerelerden ilham aldığı ve Çınar’ın bu anlamda etkilendiği ekol-
ler açısından nasıl alışıldık dilden ayrıştığını inceleyeceğiz. En sonunda ise Ali 
Kemal Çınar’ın kendi dilini, etki alanının ötesinde nasıl orijinal bir üslup haline 
getirdiğini filmlerinden örnekler sunarak açığa çıkarmaya çalışacağız. Şimdi, Ali 
Kemal Çınar sineması öncesi açığa çıkan ve geniş etki alanına sahip üslubun 
kökenlerine doğru yola çıkalım.

Deleuze, bize minör sinemadan1 söz eder. Bu sinema, karakteri gereği var 
olan hegemonik kültürün ideolojik aygıtlarına karşı çıkarak kendi oluşturduğu 
minör dil üzerinden perde arkasında kalmış hayatlara, örselenmiş kimliklere ve 

1	 Igor	Krtolica,	Art	et	politique	mineurs	chez	Gilles	Deleuze/	L’impossibilité	d’agir	et	le	peup-
le	manquant	dans	le	cinéma,	Revue	Silène,	23-12-2010.



K ü r d  A r a ş t ı r m a l a r ı

3 5 6   S a y ı  7   K ı ş - B a h a r  2 0 2 2

sınıf mücadelesine odaklanır. Deleuze bu yönetmenlere örnek verirken Brezil-
ya’dan Glauber Rocha, Senegal’den Ousmane Sembene, Yunanistan’dan Costa 
Gavras ve Kürdistan’dan Yılmaz Güney gibi isimlere yer verir. Bu kişiler, kişisel 
olanın politikliği üzerinden özel hayatlara sızıp, iktidarların faşizmine maruz 
kalmış halkların siyasi meselelerini ana sorun haline getirerek ekrana yansıtır-
lar. Postkolonyalizm ve kimlik sorununu sınıf çerçevesinden ele alan bu filmler, 
kameralarını direkt olarak gündelik hayatın sade gerçekliğine çevirirler. Şu bi-
linir ki, günümüzde dahi Kürdistan’da, bu akımın en önemli temsilcisi, yarattı-
ğı eserlerle Yılmaz Güney’dir. Güney, Brezilya’daki Cinema Novo akımından ve 
onun öncüsü Glauber Rocha’ın izlerini taşır sinemasında, buna ek olarak İtalyan 
Yeni Gerçekçili’ğinin, özellikle Victorio De Sica’nın izlerini taşır, bir sömürge 
sesi olarak Satrajit Ray sinemasının izlerini de bulmak mümkündür Güney’in 
sinemasında.

Yıllar içinde Yılmaz Güney, kendi politik sinemasını oluşturarak var olan 
sömürge rejimine ve burjuva kültürüne sert bir tavır almıştır. Siyasi içerik ola-
rak radikal bir sinema yapmıştır Güney ve gerçek hayatı; belgesel-kurmaca 
formuyla yakın bir ilişki içerisinde aktarmıştır2. Paralel kurgu ve atraksiyonlar 
montajı’nın3 (Eisenstein’ın geliştirdiği ve planlar arasında seyircide şok etkisi 
yaratacak, birbirine neden sonuç ilişkisiyle bağlı provokatif imajların yer aldığı 
montaj tekniğidir) temposu yüksek ve kameranın çoğunlukla hareket halinde 
olduğu dinamik bir anlatım dili benimsemiştir. Bu dilin, anda kalmaya yardımcı 
olduğu, gerçeği duyusal yollarla hissettirmeye çalıştığı açıktır. Cinema Novo et-
kileri barındıran Güney sineması, gerçek hayatın içindeki dramatik ve çelişkili 
anları yakalayıp bunları gerçekçi bir doğallıkla aktarma amacındadır. Kamerası, 
röntgencilik görevi görmekte ve bu amaçla olayları, karakterleri takibe almakta-
dır. Ermeni sinema yönetmeni Sergei Parajanov, Pasolini için “gerçeğin hissini” 
kamerasının içine alıyor derken, devamında Yılmaz Güney’den de bahsetmeden 
edemez, ondan bu anlamda övgüyle söz eder; onun anın içindeki oluşunu ger-
çekçi şekilde aktardığından, bir kültürü en doğal, en sahici yollarla ve detaylarla 
ortaya koyma becerisinden ve burjuva kültürünün desteklediği sinemaya nasıl 
savaş açtığından söz edip önemini vurgular.4 

Kuşkusuz Yılmaz Güney, böylesi bir uluslararası sinema ortaya koyunca, 
bunun etkilerinin Kürt sinemacılarında da vuku bulmaması zordur. Yılmaz 
Güney’in ölümünden sonraki dönemde, bu gelenek, gerek Behmen Qubadî si-

2	 Ulus	Baker	,	Şok	ve	Beyin,	Yılmaz	Güney	Sineması	Üzerine,	S.	44,		Beyin	Ekran,	Birikim	
Yayınları,	Derleyen:	Ege	Berensel,	2011.

3	 Jean-Philippe	Uzel,	Le	montage:	de	la	vision	à	l’action,	Revue	d’études	cinématographiques	
Journal	of	Film	Studies,	Les	Dispositifs	de	médiation	au	cinéma,	Sayı	9,	1998.

4	 Ron	Holloway,	Sergei	Parajanov	Speaks	Up,	Spring	1996	Issue	of	KINEMA.
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nemasında gerekse Kazım Öz ve Erol Mintaş gibi sinemacıların filmlerinde de 
kendine yer bulur. Bu sinema yaklaşımları, klasik dramaturjinin (karakterler 
üzerinden bir sorunsal ortaya atıp bunu giriş-gelişme-sonuç şeklinde işleyen 
sert neden sonuç ilişkilerine bağlı dramatik bir yapı örerler) ağırlıklı olduğu bir 
alana açılırken, Kürt sınıfsal ve kimlik sorunu gerçeğini gündelik hayatın için-
den hikâyelerle politikleştirmeye çalışırlar. Buna Rezan Yeşilbaş’ın Cannes Film 
Festivali’nden en iyi kısa film ödülüyle dönen Bê Deng (2012) filmini de ekle-
yebiliriz örneğin. Dardenne Kardeşlerin jüri başkanı olduğu festivalden ödül-
le dönmüş olması şaşırtıcı bir durum değildir Bê Deng için, nitekim, Dardenne 
Kardeşler de farklı bir coğrafyada gerçek anın estetiğini ele alarak, siyasi içeriği 
radikal ve görünür kılarak hikayelerini anlatmış yönetmenlerdir, bu noktada bu 
bağın evrensel olduğunu söyleyebiliriz. Estetik tercihlerinde örneğin, omuz ve 
el kamerası gibi detay farklılıklarının dışında, bu yönetmenlerin hepsi, birbiriyle 
iç içe geçen bir yapbozun parçalarını oluştururlar. Amaçları, gündelik hayatta 
görmezden gelinen özel hayatları olabildiğince ek unsur eklemeden (sıfıra yakın 
müzik kullanımı, gerçek mekânlar, doğal renkler vs.) en yalın haliyle aktarmak-
tır. Bu gelenek, Kürt sinemasında, günümüzde halen etkisini önemli biçimde 
sürdürmektedir. 

Peki, bizim burada soracağımız soru nedir? Bu sinema dilinin ötesinde minör 
yaşamlara dokunan farklı bir sinema üslubu var mıdır, bu geleneğin kökleri ne-
relere uzanır? Ali Kemal Çınar sinemasını inceleme isteğimizdeki amaç budur; 
bize göre Çınar, özel olanı tıpkı yukarıda bahsettiğimiz yönetmenler gibi, poli-
tikleştirmektedir fakat üslup konusunda önemli bir ayrışma seyir eder burada. 
Çınar sinemasında gündelik hayatın absürt detayları, plastik bir sinema dili do-
ğurur. Yani nedir tam anlamıyla bu plastik dil? Reha Erdem’in kendi sineması 
için de bahsettiği ve kökenlerini sinema tarihinde Orson Welles, Carl Theodor 
Dreyer, günümüzde Tsai Ming-Liang, Gus Van Sant gibi yönetmenlere götürdü-
ğü; gerçekliğin içinde bir kırılma yaratan ve tasarımın ön plana çıktığı bir dildir 
bu5. Çınar bize etkilendiği yönetmenlerden söz ederken; Dreyer ve Tsai Ming-li-
ang gibi yönetmenlerin ismini geçirerek zaten bu üsluba yakınlığını belirtmekte-
dir. Gündelik hayatın sıradanlığı içinde gerçekliği tuhaf anlarla, detaylarla kıran 
bir estetiktir bu. Kurte Fîlm’de (2013), filmini tamamlamaya çalışan yönetmeni 
canlandırmaktadır Ali Kemal Çınar, film içinde film estetiğini ve gündelik haya-
tın sıradanlığını gözlemledikçe Hong Sang-Soo sinemasının izlerini de görürüz 
Çınar’da. Güney Koreli yönetmen de sıklıkla gündelik hayatın içindeki mizahi 
dile başvururken, sanat dallarını kendi sanat yapıtı içinde kullanmasıyla bilinir. 
Çınar’ın tiyatro konseptini filminin içinde bir beden sineması üzerinden anlattı-

5	 Reha	Erdem	-	Uğur	Vardan,	Söyleşi,	Hürriyet,	8	Ekim	2016.
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ğı Veşartî (2015) de bize bu görünümü sunar. Çınar, bu iki filminde iki farklı sa-
nat dalını, hikâyesinin ana etmeni olarak kullanırken şu ana kadar her filminde 
ortaya sürdüğü bir kavramdan asla vazgeçmez: Beden sineması.

Düşünsel, soyut birçok kavram, Çınar sinemasında göz önüne gelerek klasik 
dramaturji ve dramatik neden sonuç ilişkisiyle örülü anlatım ağını yok eder. 
Bu sayede yer yer deneysel bir platform oluşturma şansı da yaratır Ali Kemal 
Çınar kendisine. Çınar sinemasında gündelik hayatın gerçekliği içinde her şey 
olabildiğine normal ilerlerken beden ve duyular, materyal dünyayı tuhaf biçim-
lerde, kimi zamanlar patolojik vakalarla (Di Navberê de uç seviyedeki dil sorunu 
gibi) sekteye uğratırlar ve bu sayede sıradanlığın içindeki gerçekçi yapı bozulur 
absürtlük açığa çıkar.

Peki bu absürtlük yakın dönemden aşina olduğumuz Yunan Yeni Dalgası’n-
daki tuhaflıklara benzemekte midir mesela? Bize bunu estetik tercihler olarak 
hatırlatması mümkündür ama özünde Çınar, daha insancıl bir sinema yapar; 
Attenberg (2010) ve Alpeis (2011) filmlerinde6 gördüğümüz gibi rahatsız edici-
liği değil, sadece tuhaflığı ön plana çıkarıp “normal” olanın yapısıyla oynar. 
Kamera kullanımı ve estetik tercihler olarak ise oldukça benzeştiklerini söy-
leyebiliriz tabii. Rumen Yeni Dalga sinemasında da bu anlatıma rastlamak ve 
bağlantı kurmak mümkündür, sabit kamera kullanımının oluşturduğu dead-
pan komedi, sıradan olanın içine sızar ve özel olan hayatları gündelik yaşamın 
politik halinde görünür kılar. Çınar bunu, Di Navberê de (2018) filminde Kürtçe 
anlayıp ama konuşamayan, Türkçe konuşup ama anlayamayan bir adam üze-
rinden kurarak, olağanın dışında asimilasyon karşıtı bir sinema örneği koyar. 
Kürt sinemasında drama öğelerinin ön plana çıktığı “ajitasyon sineması” ör-
neklerinin ötesindeki absürt dil, böylece kendini oluşturmuş olur. Minimalist 
komedi varlığını hissettirir7.

Gerçekçi şekilde yola koyulan atmosfer, tüm sıradanlığının içinde basit sür-
real kırılmalar yaşar, Veşartî’de (2015) trans bedenler ele alınır, cinsiyetleri kendi-
liğinden değişen insanlar vardır bu dünyada ve bu olağan akışı bozmaz, herkes 
hayatına devam eder. Çınar, tuhaflıkları parmakla işaret etmemek için dekor ve 
kamera kullanımında olabildiğince her şeyi gösterişten uzak biçimde sunmaya 
odaklanır. İç mekanlar-kapalı mekanlar, bu absürt anlatının ritim oluşumu için 
güçlü öneme sahiptirler; ana karakterler için can alıcı tuhaflıklar yaşanırken, di-
ğer insanlar televizyon izlemeye devam ederler, ev sahibi kiranın peşindedir, 
genç çiftler evlilik hazırlıkları yapmaktadırlar vs. 

6	 Dimitris	Papanikolaou,	Greek	Weird	Wave	A	Cinema	of	Biopolitics,	Edinburgh	University	
Press	Books,	2021.

7	 Sebahattin	Şen,	Ali	Kemal	Çınar’ın	Minör	Sineması,	Gazete	Karınca,	29	Mart	2019.
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Zeki Demirkubuz filmlerinde de sıklıkla gördüğümüz iç mekân kullanımın-
daki sakinlik, Çınar’da da kendini gösterir. Kamera karakterlere odaklanmış 
vaziyetteyken, televizyonun sesini duyarız; kamera, televizyonu gösterirken ar-
kadan konuşan insanları işitiriz. Ali Kemal Çınar, izleyiciyle hikâye arasına me-
safe koymakta, karakterlerle özdeşleşme durumundan kaçınmaktadır; bu daha 
önce bahsettiğimiz plastik dilin oluşumu için önemli bir unsurdur. Brechtyen 
üslubun taşıyıcısı bir dil de bu şekilde ortaya çıkar bu tercih ekseninde8. Biz 
seyirciler için önemli olan, dinleyeni görmektir; ses ve görüntü kendi içlerinde 
dualite oluşturur, buna çoğu kez Haneke ve Bresson gibi yönetmenlerin estetik 
yaklaşımlarında da rastlarız. Gördüğümüzün veya duyduğumuzun ötesinde 
o an sahnede hareket etmekte olan diğer “şeylerin” tabiatını hissetme imkânı 
buluruz böylece. Duyusal bir dil de açığa çıkar bu anlamda tabii. Olay örgüsün-
deki dramatik yapı, çoğu zaman konuşma sahnelerinde kırılır, açı-karşı açı gibi 
diyalogları hikaye içindeki neden sonuç ilişkisine hapseden dilin uzağındadır 
Çınar; deneysel anlatıyla da bağları güçlü olan bir sinema ortaya konulduğunu 
belirtebiliriz yönetmenin estetik tercihlerinde.

Peki bu absürtlük nereye varacaktır? 

Çınar sineması, dünya sinemasından birçok yönetmenle üslupsal özdeşlik-
ler kurmaktadır, ve bu sinema İtalyan Yeni Gerçekçiliği ve Cinema Novo’nun 
dışında, Kürt sinemasında alıştığımız politik kalıpların ötesinde bir noktada 
konumlanmaktadır. Gerçekliğin kırılmadığı ve olağan akışın belgesel tarzına 
yakın üslupla anlatıldığı militan bir sinema değil, gerçekliğin gündelik yaşam-
dan yeni bir forma doğru yol aldığı, tasarımın ve plastik dilin ön plana çıktığı, 
özel meselelerin politikleştirildiği absürt bir anlatı yapısına sahiptir bu sinema. 
Tabii, beden sineması derken, bu alt türde ustalaşmış, kendi dilini inşa etmiş 
David Cronenberg ve günümüzde o izde ilerleyen Fransız rejisör Julia Ducour-
nau gibi, bunu uç gore bir yöne götürmez bu sinema, o amaçta değildir9. Yunan 
Yeni Dalgası’nın gündelik hayat sakinliğini ve sürreal sıradanlığını korurken 
ortaya çıkan provokatif huzursuzlukların rahatsız edici yöne gittiği gibi de bir 
seyir izlemez. Rumen sinemasıyla bağ kurar ama Rumen Yeni Dalgası’nın siyasi 
içerik bakımından Çek Yeni Dalgası’yla kurduğu gibi direkt olarak kurumlara 
“saldıran” bir dil de ortaya koymaz. Peki bu absürtlük en çok nereye yakındır, 
bu gündelik hayat tuhaflıkları Çınar sinemasında nereye varır? 

8	 Lalu	Esra	Ozban,	Brechtyen	ve	Kişisel	Bir	Sinema:	Ali	Kemal	Çınar	Sinemasının	Ali	Kemal-
leri.

9	 Caleb	Andrew	Milligan,	Uncomfortable	 in	 the	New	Flesh:	Adapting	Body	Horror	 in	 the	
Cinema	of	David	Cronenberg,	Şubat	2017.
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Ali Kemal Çınar’ın Kurte Fîlm’inde Stranger Than Paradise (1984) filminden bir 
sahne izleriz, Çınar bir röportajında ilk etki alanı olarak Jarmusch’u belirtmese 
de sevgisini dile getirmekten geri durmaz10. Çok sevdiği yönetmen Kaurismäki 
ile karşılaştırılmasından ise mutluluk duyduğunu görürüz, bu yönetmenlerin 
basitliğin içinde ortaya çıkardıkları mizahın izlerini kuvvetli biçimde görürüz 
Çınar sinemasında. Bu absürtlük, bir yere varmadığı için absürttür zaten; karak-
terler yaşadıkları çevreye ve olaylara uyumsuzdurlar, hikaye ne tam anlamıyla 
pesimist ne tam anlamıyla iyimser bir yere gidiyordur. Direkt oluşla ilgilenir ve 
bu plastik tasarımın peşinden giderken Ali Kemal Çınar, Gênco (2017) filminde 
ele alınan güç ve sorumluluk, teması büyük değişikliklere sebebiyet vermez ka-
rakterlerin hayatında. Var olan her şey, olağanca düz ve sıradandır. Eylemsizlik, 
statiklik hâsıl olmuştur tam anlamıyla hikâyenin her yerine, süper kahraman 
filmlerinde alışık olduğumuz dramatik yapı, dış seslerle bölünmelere uğrayabi-
lir Çınar’ın süper kahraman portresinde örneğin.

Çınar, dış seslere oldukça önem verir ve minimalist dilini oluştururken etki-
lendiği bir diğer önemli yönetmen Yasujiro Ozu’da olduğu gibi, kendisi de karak-
terlere kamerasını odaklamışken, onların hayatlarına direkt sirayet eden seslerin 
sahne içinde boyut kazandığını görürüz. Bazen de tahmin ettiğimiz kadarıyla 
sinemasının köklerinde yer edinmiş sinemacılara bir şekilde yer verdiğini görü-
rüz kendisinin. Bahsettiğimiz Jarmusch örneği dışında, Ozu filmlerinde sıklıkla 
görmeye aşina olduğumuz geniş ve sabit planda geçen tren,  Di Navberê de filmin-
de Çınar’ın etkilendiği bir diğer yönetmenle bilinçli veya bilinçsiz kurduğu bağa 
bir örnektir ayrıca. Gênco’da tren sesi, insan yüzü vasıtasıyla bu gündelik hayatın 
“geçip gitme” hissini bize verirken, Di Navberê De direkt bir geçiş planı olarak 
bize bunu hissettirir. [Ozu melankolisini ve hiççiliğini sinemasına taşıdığını bil-
diğimiz bir diğer yönetmen Nuri Bilge Ceylan da tren sahnelerine Bir Zamanlar 
Anadolu (2011), Uzak (2002), Üç Maymun (2008), Kış Uykusu (2014) ve neredeyse 
tüm filmlerinde farklı araçsallaştırma eksenlerinde yer vermektedir]. 

Renk skalası, minimalist dil, sakin bir kurgu dili ve ışık kullanımına baktı-
ğımızda ise yoğun bir Kaurismäki sineması izlerini buluruz Çınar’da. Gênco fil-
minde kullanılan sarı ışığın ağırlığı, süper kahraman kostümünün mor renginin 
ışık kullanımıyla oluşturduğu sıcak, samimi atmosfer, Kaurismäki filmlerindeki 
naifliği oluşturur. Di Navberê de filmindeki buz rengi mavi ise Gênco ile birlikte 
Kaurismäki estetik tercihinin tamamlanması gibidir, Kaurismäki’nin sarı ışık 
kullanımı sırasında tercih ettiği mavilik, Çınar’ın yakın dönem filmlerinde ken-
dini gösterir. 

10	 Ali	Kemal	Çınar’la	Gênco	Üzerine,	Söyleşi:	Sinan	Yusufoğlu,	Küçük	şeylerin	kahramanı.	
1+1	Express,	5	Nisan	2020.
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Çocuksu bir masumiyet de barındıran deadpan komedi içeriği, karakterlerin 
yer yer mimiksiz ama içten, abartısız oyunculuklarıyla bu etkiyi iyice hissettir-
mektedir. Gênco filminde bir güç, iktidar alanı süregelse de erkek karakterler 
arasındaki sürtüşme, Fassbinder tarzı bir yapıda şiddet diline varmaz örneğin, 
oldukça absürt bir sonuca varılır, karakterler bir yerden sonra düşman olmak 
yerine hayata karşı olan şaşkınlıklarını dile getirirler birbirlerine. Bu bize, Kau-
rismäki’nin Mies Vailla Menneisyyttä (The Man Without a Past, 2002) filminin son-
larına doğru, iki erkek arasında geçen “kadın uğruna kavga” sahnesini anımsa-
tır. Bir erkek, diğerine; “şimdi kavga etmemiz mi gerekiyor” diye sorar, kültürel 
kodlar böyle mi gelişmiştir ve prosedür böyle mi işlemek zorundadır demek 
istiyordur aslında, diğer erkek ise “buna gerek olduğunu sanmıyorum” der ve 
sigara içip uzaklara bakarlar, dövüşmezler. Çınar sinemasında da gündelik ha-
yatta çatışmaya sebebiyet verebilecek tansiyonu yüksek insan ilişkileri absürt 
bir kabullenişle, bu anlamsızlığı sarıp sarmalamakla son bulur. Karakterler, fikir 
ayrılıkları ve çatışma yaşarlar ama birbirlerine zarar vermez, şiddet uygulamaz-
lar. Gênco filminde, Ali Kemal ve kapıcı arasında geçen ilişki buna bir örnektir. 
Her şey olabildiğine boş verme noktasına varır karakterler için ve bu da Kauris-
mäki sinemasında ortaya çıkan absürtlüğün Çınar sinemasındaki izdüşümüdür 
bir nevi.

Tsai Ming-Liang, İçerik ve Estetik 

Karakterler, sesler, mekanlar tüm bu absürt silsilenin yükünü bir arada ta-
şırlar, biri daha ön plana çıksa o statiklik bozulacaktır çünkü. Çınar kamerasıyla 
dinamik bir estetik yapı kurmaz. Kamerasını sık sık yaşlı insanlara sabitler, on-
ların konuşmalarını dinletir; bu kimi zaman bir dini program karşısındaki bir 
anne karakteri olur, kimi zaman cinsiyet değişikliği üzerine konuşan bir baba 
olur. Bahsettiğimiz Ozu etkisi, bu gündelik hayatın sıradanlığı içinde kendine 
yer bulurken plan uzunluğu konusunda da Tsai Ming-Liang etkisi yoğun öl-
çekte ortaya çıkar Ali Kemal Çınar sinemasında. Kendisinin de oldukça etki-
lendiğini söylediği Tsai Ming-Liang bizim de kendisinin sinemasını ele alırken 
üzerinde durmamız gereken önemli bir sinemacıdır kuşkusuz.

Tsai Ming-Liang, gündelik yaşamdaki sıradınlıklara odaklanırken, yeri gelir 
inanç üzerinden, yeri gelir distopik bir paranoya üzerinden, veyahut da müzikal 
bir form üzerinden kendi absürt anlatısını oluşturur. Bu “saçma” duygusunu 
estetiğe kazandırabilmek için, eylemsizliğin temel alındığı bir yöntem belirler ve 
kamerasını yeri geldiğinde dakikalarca karakterlere veya mekâna odaklayabilir. 
Pedro Costa ile birlikte belki de Beckett anlatısına yakınlığını hissettiren nadide 
rejisörlerden biridir dünya sinemasında. Ölü zaman oluşturma konusunda or-
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tak yol izlerler. Ali Kemal Çınar da anlatısını oluştururken sabit planlarla ölü 
zaman yaratarak anlamsızlık ve absürtlük duygusunu sinematografisinde pe-
kiştirmeye çalışır.  

Beden Sinemasının Sıradanlık İçindeki İzleri ve Yalnızlık Duygusu

Çınar, sadece estetik tercih anlamında değil, içerik minvalinde de Tsai etki-
lerini sürdürür. İki sinemacının da yoğun şekilde başvurduğu temalara baktı-
ğımızda beden dezenformasyonu sonucu oluşan karakter odaklı absürt anlatı 
ve asla vazgeçilmeyen yalnızlık teması, kendine her zaman yer edinir11. Dong 
(The Hole, 1998) filminde gündelik hayata sızan sürreal konu ve atmosfer, iç me-
kan kullanımının da yoğun varlığıyla kendini gösterince Gênco filminin yapı-
sını hatırlatması kaçınılmaz olur bize, sıra dışı olaylara gebe olan bu evrenler 
karşısında yalnızlık ve insan acziyeti duygusu, asıl etmendir temasal anlamda 
bu iki filmde. He Liu (The River, 1997) ve Kurte Fîlm ise beden üzerinden yola 
çıkan absürt anlatı tablosu sunar bizlere. Birinde, karakterin yalnızlığı ve insani 
ilişkilerinde yaşadığı çatışmalar boyun ağrısı üzerinden anlatılırken, diğerinde 
basur ağrısı üzerinden bir sinema dili oluşturulur ve minimalist, aynı zamanda 
da içeriği katman katman örülen bir yapı çıkmış olur ortaya. 

Sonuç: Cinema Novo ve İtalyan Yeni Gerçekçiliği Ötesinde Yeni Bir Dilin 
Müjdecisi

Ali Kemal Çınar ile minimalist anlatıya bağlı ve sıradanlıkların içinde absürt 
tuhaflıklar yaratan bir ekol arasında bağ kurmamız kuşkusuz hiç zor olmaz. Ab-
sürtlük nereye varır peki? Tuhaflıklar, hayatın olağan akışını kırar Çınar sine-
masında ama bu büyük değişimlere sebebiyet vermez, daha çok düşünsel bir 
temelin taşları dizilir bu sayede. Dil ve asimilasyon sorunu ele alınır, daha onto-
lojik bir güç meselesine değinilir, veya beden, cinsiyet konusu gibi günümüzde 
önemli tartışmalara da gebe olan bir problematik gözler önüne serilir ama bu 
asla aktivist, militan bir dilin içinde değil, kendi plastik statik absürt tasarımının 
içinde yer edinir kendine. Bu absürt anlatı ise daha önce Kürt sinemasında alışık 
olmadığımız bir dili müjdeleyerek yönetmene kendi auteur sıfatını vermemizde 
bize temel dayanak noktası sağlar ve kendisini Kürt politik sinemasının damar-
dan bağlı olduğu klasik dramaturji çizgisinde yer alan minör sinema ile bir ay-
rışmaya götürür, ajitasyon sineması eksenli dramatik yapı kodlarından kaçınan 
bu sinema, kendi kurmaca-deneysel yöntemini belirler ve de yaratır.

11	 Jonathan	Rosenbaum,	Poet	of	Loneliness,	Chicago	Reader,	1	Mart	2002.
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Rojava’da Sinemaya  
Bir Giriş

Zanyar Omrani

Batı Kürdistan veya Rojava’daki sinema tarihi, Suriye sinemasından ayrı in-
celenemez. Aslında Rojava’da kendine has özellikleri olan bir sinemanın geliş-
mediği söylenebilir ve yönetmenler arasında farklı kimliklerle film yapma niye-
tinin işaretleri gözlenemez. Elimizde Suriye sinemasının ya da bir dereceye ka-
dar Türk sinemasının birleşimi ya da saf taklidi bulunuyor. Bu nedenle, Suriye 
sineması hakkında kısa bir girişle başlamalıyız. 

1908’de, Suriye’de ilk filmin gösterildiği yer, Halep’te bir kafeydi. Daha sonra 
Osmanlı resmi sistemi, Şam’da bir aydan kısa bir sürede yakılmış olan ilk sine-
ma salonunu kurmuştu. İnsanları sinemaya alıştırmak için bazı girişimler oldu, 
ancak bu konuda Fransızların rolü daha etkiliydi. Fransızlar bu konuda ikili bir 
rol oynadılar; Suriye’ye sinemanın gerekli imkânlarını ve bilgisini ithal ettiler 
ve Suriye’deki sinema endüstrisinde sansürü de kuran onlardı. Sömürgecinin 
ihtiyaçları ile gösterilen filmler arasında anlamlı bir ilişki vardı. Birinci Dünya 
Savaşı’na kadar tüm filmler Alman yapımıydı ve Almanya’nın yenilmesinden 
sonra galip Fransız filmleri onların yerini aldı.

1927’de Şam’da, bir grup sinema meraklısı, Ahmad Eyyub ve Badri Talo ön-
derliğinde, Şam’daki soygunla ilgili siyah-beyaz bir film çektiler. Bu sessiz filme 
Kınanmış Masumlar adı verildi ve bu filmi çekmek 8 ay sürdü. Filmde Müslü-
man bir kadının bulunması, şehrin aşırılıkçı Müslümanlarını çileden çıkardı. Bu 
nedenle, senarist ve filmin ana yapımcılarından biri olan Raashed Jalaal’ın rol 
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için Şam’da yaşayan bir Alman kızını kullanmaktan başka seçenek yoktu. Bahjat 
Al-Mansouri, o dönemde birkaç kısa film ve belgesel çeken bir başka yetenekli 
genç sinemacıydı.

Sinemaseverlerin bunca kişisel ve kolektif çabasından sonra, teknik ve içerik 
açısından birçok soruna rağmen Suriye sineması ilerlemeye başladı. Suriye sine-
masını geliştirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapanlar arasında, çalışkan-
lığı ve emeğiyle Suriye sinemasını iyileştiren Nureddin Ramazan gibi biri vardı. 
Ramazan, birçok belgesel film yaptı. 

Suriye sinema endüstrisinin gelişmesini engelleyen birçok sorun ve konu ara-
sında; görüntü işleme sorunu, laboratuvar eksikliği, hammadde sıkıntısı, ses mik-
sajı sorunları ve Arapça akademik kaynakların yetersizliği sayılabilir. Daha sonra 
Suriye sineması, devlet desteğinin olmaması sebebiyle 1930’lardan 1960’lara kadar 
10’dan az film çekecek kadar yoğun bir gerileme yaşadı. Suriye’de resmi ve siyasi 
değişimlerin yaşandığı bu zamanda, devlet sinemaya yatırım yapmaya yöneldi. 
Devlet Sinema Teşkilatının kurulması ve buna bağlı olarak ülkede televizyon ka-
nalının kurulması, devletin Suriye’de bu öncü sanayinin rolünü idrak ettiğinin 
kanıtıydı. O dönemdeki çoğu filmin içeriği, Suriye’nin ekonomik kesimlerinde 
yapılan ve çoğu zaman abartılı olan gelişmeleri göstermekti. 

Kürt Sineması ve Rojava

“Kürt Sineması” diye bir sinemaya inanırsak, Rojava Kürtleri böyle bir kavra-
mın yaratılmasında en az paya sahip olmuştur. Elbette Kürt sinemasının kendisi 
muğlak bir kavramdır. Rojava’da Baas rejiminin Kürtlere yönelik katı politikala-
rı ve yarım asırdır Kürt kimliğini inkâr etmesi, birçok siyasi ve ekonomik gerek-
çenin yanı sıra Kürtleri uçurumun kenarına itti. Yine de Abdul-Rahman El-Raşid 
gibi farklı sanatsal alanlarda çalışmış, ancak merkezi Suriye sinemasının sınırla-
rı içinde bulunan birçok Kürt bulunuyor.

Rojava’da Kürt sinemasıyla ilgili tek bir makalenin bile olmaması, araştırma 
çalışmalarını hayal edilenden daha zor hale getirmiştir. Bu nedenden dolayı tanın-
mış kişilerin yanına gitmeye karar verdim. Bazı sorular ve araştırmalardan sonra 
Abbas Esmaeil, Abdolkarim Mohammad ve Shiru Hendeh isimlerine rastladım. 

Kamışlolu yazar ve tarihçi Abbas Esmaeil, Kürt bölgelerinde ilk sinemanın 
açılmasıyla ilgili şunları söylüyor: “Fransızların ilk sinemayı Kamışlo’da inşa 
etmesi 1940’ların başındaydı. Adı ‘Fo’aad Sineması’ olan ve şimdi bir bakkal ha-
line gelen bu yapıdan, günümüzde sinemadan neredeyse hiçbir iz kalmamış.” 
Esmaeil o dönemdeki diğer dört sinemadan bahsetmeye devam ediyor: “İkincisi 
‘Şam Sineması’ ve ayrıca Yusuf Haddad’ın ‘Haddad Sineması’ adında inşa ettiği 



 S a y ı  7   K ı ş - B a h a r  2 0 2 2   3 6 5

K ü r d  A r a ş t ı r m a l a r ı

bir sinema da bulunuyor. Bununla birlikte, sınırlı olanaklara ve daha az koltuğa 
sahip filmlere ve sinemaseverlere ev sahipliği yapan ‘Boğaz Sineması’ da vardı. 
Tabii onlara film denilebilirse. Yaz geceleri geniş arazilerde film oynatan Cinema 
Scheherazade ve Fo’aad Seifi gibi bazı yaz sinemaları da vardı.” Filmler, ilk başta 
sessiz ve siyah-beyazdı, çoğu özel olarak gösterildi. Charlie Chaplin’in filmleri 
çok popülerdi. İlk film izleyicileri Fransız askerleri, askerlerin aileleri, yoldaşları 
ve Fransızlara yakın bir takım Ermeni ve Kürtlerdi. 

Shiru Hendu, Kamışlolu genç bir sinemacı. Çoğunlukla belgesel çekiyor ve şu 
anda savaşla ilgili müzik videoları ve klipleri yönetiyor. Shiru, günümüzde Suriye 
ve Türkiye’nin ortak sınırları olan bölgelerde Fransızlar ve Almanlar tarafından 
inşa edilen ve medeniyet başarılarını kaçınılmaz olarak Kürt bölgelerine aktaran 
geniş kapsamlı demiryolunun bir sonucu olarak sinema gibi kültürel mekânların 
oluşturulmasına saygı duyuyor. Abbas Esmaeil, Kamışlo ve çevresindeki köyler-
de halkın sinemayı kollarını açarak karşıladığını düşünüyor ve şöyle diyor: “Halk, 
düğün törenine gelmiş gibi iyi görünümlü ve iyi giyimli film izlemeye gelirdi. 
Çoğunlukla göçebe oldukları için savaş filmlerini daha çok severlerdi” diye de ek-
liyor. Esmaeil’in görüşüne göre Rojava’nın bazı kentlerinde sinemanın olmaması 
bile insanların sektörü sevmesine ve meraklarından vazgeçmesine engel olmadı. 
Mesela Afrin halkı sırf film izlemek için Halep’e giderdi. 

Sömürgecilerin Suriye’den çıkarılmasından sonra, halk sinemaları öyle yay-
gınlaştı ki, 1960 yılına kadar marjinal ve sınır kenti Kamışlo’da 5 sinema salonu 
vardı. Sinema biletleri ucuzdu ve tüm sosyal sınıflar sinema salonlarına gide-
biliyordu. Bu tarihçilere ve sinemacılara dönemin en popüler filmlerini sordu-
ğumda, en çok Feden Hamama, İmad Hamdi ve Farid el-Atrash’ın rol aldığı 
filmlerden ve özellikle Kara Prens Antar (1961) filminden bahsettiler; bu film, 
hem şiiri hem de maceracı hayatıyla ünlü Antarah ibn Shaddad -İslam öncesi bir 
Arap kahramanı ve şairi (525-608)- hakkındadır. Abdülkerim Muhammed’in o 
günlerle ilgili ilginç anıları bulunuyor: “Filmi izledikten sonra bazen insanların 
şöyle dediğini hatırlıyorum: Bugün Antar (ibn Shaddad) belki de dün birçok 
insanı öldürdüğü ve bugün çok yorulduğu için dünkü Antar (ibn Shaddad) gibi 
değildi.” Abdülkerim kıkırdayıp devam eder: “Bazı köylüler vardı. Koyunları-
nı satıp aldıkları paralarla Kamışlo’ya gelip bilet alırlardı. Filmi beğenmeseler, 
‘Piçler, paramızı dolandırdı, şimdi koyunlarımızı kaybettik ve film gerçekten 
çöp oldu.’” derlerdi.

Suriye-Mısır ilişkisi bozulunca Mısır filmleri yavaş yavaş söndü ve Hint film-
leri popüler oldu. 1970’ler, Hint filmlerinin Suriye’de popülaritesinin ve şöhreti-
nin zirvesine ulaştığı dönemdi. Abbas Esmaeil, Hint filmlerinin Suriye’nin Kürt 
bölgelerinde daha popüler olduğunu düşünüyor ve bunun nedeninin “Kürtle-
rin ve Hintlilerin dil yakınlıkları ve benzer duyguları” olduğuna inanıyor. Si-
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nemalarda gösterilen filmler, bir bayram ve tatilden diğerine; örneğin, Kurban 
Bayramı’nda, Baas Partisi’nin kuruluş gününde veya yazın gelişinde değiştirildi. 
Abbas Esmaeil, Suriye devletinin sinemayı Kürtleri asimile etmek için bir araç 
olarak kullandığını düşündüğü için Suriye’deki milliyetçi Kürtlerin filmlerden 
gerçekten endişe duyduklarını söylüyor. Shiru Hendeh, SSCB’nin çöküşünden 
sonra felsefi ve sanatsal filmlerin yerini aksiyon, romantizm ve genel olarak kaba 
filmlerin aldığını ve ayrıca pornografik filmlerin sinemalara girmesiyle insanla-
rın sinemaya gitmekten caydırıldığını ve bunun sonucu olarak sinemaların ka-
patıldığını düşünüyor. Shiru “Televizyon ve Suriye dizileri ile pembe dizilerini 
izlemenin yaygınlığının, Hafız Esad rejimini ele geçirmenin ve siyasi baskının 
bu kadar etkili olduğunu göz ardı etmemeliyiz” diyor. Suriye dizileri Suriye’nin 
yanı sıra diğer tüm Arap ülkelerinde de popülerdi. Ayrıca bir süredir Türk sine-
masının etkisi önemliydi. 

Amûdê Sineması Yangını 

Amûdê’de sinemanın kurulmasından 10 yıl sonra, 13 Kasım 1960’ta tartış-
malı bir olayda, 8-14 yaşları arasında 280’den fazla okul çocuğu, ateşe kapılıp 
sinemada yandı. Söylentilere göre, o gün Mısırlı aktör Mahmud El Meliguy’un 
rol aldığı Mısırlı bir korku filmi olan ve çocuklar için uygun olmayan  (bazıları 
filmin adının Gece Yarısı Cinayeti olduğunu, bazıları ise Gece Yarısı Hayaleti olarak 
adlandırdığını söylüyor, ancak her ikisi için de kanıtlar tam olarak mevcut de-
ğil) film, gün içerisinde üç kez gösterime girdi (saat 10’dan 12’ye, 14’ten 16’ya ve 
17’den 19’a). O dönemde Cezayir, Fransa’dan bağımsız olmak için savaşıyordu 
ve filmden elde edilen gelir Cezayirlilere bağışlanacaktı. 

Yangın, son gösterim saatinde başladı. Sinemanın tavanı, bazı demir çubuk-
ların tuttuğu kilden yapılmıştı. Koltuklar tahtadan yapılmıştı ve ateş ile alev, 
perdeyi ve koltukları 20 dakikadan daha kısa sürede yaktı. Çocuklar paniğe ka-
pıldılar ve sinemanın küçük kapılarına doğru koşarlarken kapılar içeriye doğru 
düştü ve kil tavan çökerek kapılara yığıldı. Sinemanın arka kapısı bir su ku-
yusuna açılıyordu. Ama çocuklar o kadar korkmuş ve paniklemişler ki çoğu o 
ateşten kurtulmak istercesine kuyuya düşmüş. Amûdê küçük bir şehir, yani o 
olayda her evin ve her ailenin bir çocuğunun öldüğünü veya yaralandığını iddia 
edersek yanlış olmaz. 68 yaşındaki Amsha Sheikmous bu olayı her ayrıntısıyla 
hatırlıyor: “Duman her yeri kapladı ve insanlar çocuklarını kurtarmak için koş-
tu. Rejim askerlerinin ailelerinin çocukları kurtarmasına izin vermediğini hatır-
lıyorum.” Amsha ekliyor: “Bu onların kendi planıydı. Hükümet film hakkında 
ağır reklamlar yapmış ve defalarca filmin çok ilginç olacağını ilan etmişti.” Am-
sha’ya neden gitmedin diye sordum. Cevabı: “Kızlara izin vermediler. Sadece 
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erkekler gitti. Kürt neslini yok etmek istediler.” Hasan Ahmed İsmail isimli yaşlı 
bir adam bu iddiayı reddediyor ve olayın sadece “teknik bir hata” olduğunu dü-
şünüyor. İsmail bazı Süryani, Hıristiyan ve Arapların da öldürüldüğünü iddia 
ediyor. Ancak bu, Suriye’de ateşe verilen ilk sinema oldu; 1929’da Şam’da komşu 
sokaklara yayılan geniş kapsamlı bir yangın meydana geldi. Yangının söndürül-
mesinin 3 gün sürdüğü belirtiliyor. Bunun nedeni projektör lambasının yüksek 
sıcaklığıydı. 

Foto 1: 13 Kasım 1960 tarihinde Amûdê sinemasında çıkan yangında  
Mihemedê Seîd Axa ve 283 çocuk yanarak hayatını kaybetti.

Amûdê Sineması’nda çıkan yangının tanıklarından biri de Muhammed Eb-
rahim’di. Muhammed o zaman 25 yaşındaydı ve olay yerine çocuklara yardım 
etmek için ilk gelenlerden biriydi. Durumu şöyle anlatıyor: “Akşamın erken 
saatleriydi, aniden bağırışlar ve ağlamalar duyduk. Hemen oraya gittik. Motor 
patlamıştı. Her yerde duman vardı; feryatlar ve çığlıklar duyabildiğimiz tek şey-
di. Saeed Agha da oradaydı. Çocukların bir kısmını kurtarmayı başardık ve ar-
dından cesetleri camiye götürdük. Çok kasvetli bir geceydi. Ancak Saeed Agha, 
bu olayda öldü.” Oğlu Fahad diyor ki: “Babam öldüğünde 7 yaşındaydım. Si-
nemadan eve dönmüştüm; ikinci kez gitmeyi planladık ve sonuncu seferde ölen 
bir arkadaşımız vardı. Babam şehrin çayevindeydi ve çığlıklar ve bağırışlar ha-
vaya savrulduğunda, o ve birkaç arkadaşı sinemaya doğru koşuyor. Sinema-
ya giderken babama Fahad’ın evde olduğu ve endişelenmesine gerek olmadığı 
söyleniyor. Ama o eliyle ‘hepsi benim için Fahad gibidir’ diye cevap veriyor.”

Sinemanın sadece 200 koltuklu olduğu söyleniyor ama o gün sinema salo-
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nunda 500 çocuk bulunuyordu. O zamanlarda Molla Ahmed Nami, Arapça bir 
kitap yazmıştı ve şöyle diyor: “Oğlunu yangında kaybeden sinema sahibi Bawi 
Shergu, motorun sıcaklığı yükselirken Amûdê bölgesi müdüründen filmi dur-
durmasını istemişti. Ancak bölge müdürü aynı fikirde değildi ve sahibine filmi 
yansıtmaya devam etmesini sağladı.” Molla Ahmed Nami’nin kitabında değin-
diği önemli noktalardan biri de sinemada yüksek rütbeli memur oğullarından 
hiçbirinin bulunmaması ve ayrıca hiçbir öğretmenin ve okul personelinin öğren-
cilere sinemaya kadar eşlik etmemesidir. 

Foto 2: Rojava’da Amûdê sinemasının şehitlerini anmak için yapılan park.

Şimdi aynı yerde, Amûdê sinemasının şehitlerini anmak için bir park inşa 
ediliyor. Bu olay, Kürtlerin bir şekilde sinemaya gitmekten kaçınmasına neden 
oldu. Daha sonra yayılan dedikodular da halkın sinemaya gitmekten tereddüt 
ve sakınmalarını artırdı. Örneğin 1993 yılında “Belli bir günde Baas rejiminin 
kentin sinemasını ateşe vermek istediği, böylece bu kez Kürt gençliğinin yakıla-
cağı” rivayet edilmiştir.

Son Bir Açıklama

Rojava, cihatçı gruplara ve bölgesel güçlere karşı tehlikeli savaş günleri yaşı-
yor ve özerk sistemin tam olarak kurulmasından çok uzak görünüyor. Dolayı-
sıyla herhangi bir sanatsal gelişme meydana gelirse, bunlar çoğunlukla bireysel 
ya da kolektif çabalar ya da konsolide bir yapı şeklinde olacaktır. Ayrıca bu böl-
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genin sinemacıları sinemayı deneysel olarak öğrenmişlerdir. Son yıllarda, bu ça-
balar film yapımında ve Rojava Uluslararası Film Festivali de dâhil olmak üzere 
film festivalleri düzenlemede ortaya çıkmıştır. 

Mano Xelîl, Akram Heidu ve Teimur Abdi son yıllarda Kürdistan hakkında 
Kürtçe kısa filmler ve belgeseller çeken genç yetenekler. Suriye sinemasının ve 
diğer komşu ülkelerin eserlerine etkisi açıktır. Bu film yapımcıları, Rojava’da-
ki olaylarla ilgili “yabancı medyanın turistik bakış açısı”ndan nefret ettiklerini, 
daha güvenilir bir içeriden bakışa ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar. Sinemaların 
yanı sıra Rojava kentlerinde faaliyet gösteren sinema kulüpleri de bulunmak-
tadır. Kamışlo Sinema Kulübü bunlardan biri. Bu kulüp, 19 Aralık 2014’te As-
ghar Farhadi’nin Bir Ayrılık (2011) filmini gösterdi. Bazı Kamışlolu sanatçılar, 
omuzlarında video projektörleri ve perdeleriyle savaş cephelerini ziyaret ettiler. 
Shwan Ali, Rojava’da sinemanın temellerinin atılmasına yardımcı olmak için 
Rojava’da bulunan Kuzey Kürdistanlı bir yönetmen. Kendisiyle yaptığım uzun 
bir konuşmada şunları söyledi: “Şu anda sinema faaliyetlerimiz kapalı. Burada 
iyi potansiyeller var ve dağınık, düzensiz faaliyetleri organize etmeliyiz.” Başta 
Kürtler olmak üzere bölgenin devletlerinden ve film yapımcılarından Rojava’da-
ki sinema endüstrisini tamamen restore etmeye ve küresel entelektüel ve tesisle-
rin başarısını bölgeye ithal etmeye karar vermelerini istedi. 

Geçen yıl yapımına başlanan Mezopotamya Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki 
Sinema Akademisi projesinin de düzenlemelerini yapıyorlar. Rojava’daki Kürt 
sineması kavramları, “savaş”, “yurtsuzluk ve göçebelik”, “soykırım hatıraları”, 
“zorunlu göç” ve Kürtlerin başına gelen tüm felaketler olmuştur. Rojava sine-
ması bahsi geçen kavram ve kaygıların bir özetini kaydetmek istiyorsa, gelecek-
te Kobani halkının direnişi, Araplaşma süreci ve kimliksiz Kürtleri konu alan 
filmleri beklemeliyiz. Şimdi buradaki asıl soru, Batı Kürdistan’da özerkliğin ku-
rulmasının bu alanda sinemanın gelişmesine zemin hazırlayıp hazırlamadığı-
dır. Bekleyip görmeliyiz.
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Kayıp Mekân, Çok Katmanlı 
Zaman, Unut(a)mamak  

ve Göçün Sineması

Özgür Çiçek

Yaklaşık sekiz yıl süren ve Türkiye’de üretilen Kürt sinemasına odaklanan 
doktora araştırmamı tamamladıktan sonra 2017 senesinin kışında Berlin’e 
taşındım.  Kendi göçmenlik hikâyemde yol almaya çalışırken Almanya’daki 
göç/göçmen sinemasında Kürt göçünün nasıl vücut bulduğunu araştırmaya 
başladım. Bir yandan da Türkiye’deki araştırmamda biriktirdiğim ve bir 
araya getirdiğim çerçevenin izlerini Almanya’da bulabilecek miyim, merak 
ediyordum. Şanslıydım, çünkü Türkiye’de araştırmaya başladığımda Yılmaz 
Güney sonrası Kürt sineması, MKM çatısı altında ve Diyarbakır’da örgütlenen 
sinema atölyelerinin sayesinde yeni yeni hareketleniyordu. Bu süreci nispeten 
eş zamanlı takip edebilme imkânım olmuştu. Böylece kendime temel olarak 
alabileceğim tarihsel bir çıkış noktası vardı. Ancak bu süreci Berlin’de yani 
diasporada nasıl bir araya getirecektim? Bu araştırmaya nereden başlayacaktım?

Gülseven Güven: Yeryüzü Göçerleri (1979)

Öncelikle ilk film örneklerine ulaşmam gerekiyordu. Türkiye’deki 
araştırmada yaptığım gibi ilk filmleri izlemeli, sonra bu filmlerin zaman içinde 
nasıl evrildiğini, ilk işlerin üstüne ne gibi anlatıların ve türlerin inşa edildiğini 
bulup anlamaya çalışmalıydım. Böylece, biraz da tesadüfen, TRT arşivinden 
Yeryüzü Göçerleri adında 4 bölümlük bir belgesele erişim sağladım. Gülseven 
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Güven’in yapım ve yönetmenliğini yaptığı 1979 yapımı bu belgesel Almanya’ya 
göçün onuncu yılında çekilmiş, oldukça çarpıcı bir yapımdı. Gülseven Güven 
göçün ilk yirmi yılını anlamak için araştırmasına, Berlin’de ıslahevinde ya 
da hapishanede kendini bulmuş genç ya da yetişkin göçmenlerle başlamıştı. 
Birçok mahpus erkek göçmenle yaptığı röportajlarda neden eğitim almak 
yerine suç işleme yoluna gittiklerini sorgulamış, bunu dönemin sosyolog ve göç 
araştırmacılarıyla tahlil etmiş ve dönemin başbakanı Süleyman Demirel gibi 
politikacılara mikrofon uzatarak Türkiye’nin göç politikasını/politikasızlığını 
ortaya çıkarmıştı. Bu belgesele göre Türkiye, göçü, Türkiye’nin işsiz ya da köylü 
sınıfından kurtulmak için bir fırsat olarak görmüş, hatta Türkiye ilk zamanlarda 
gönderdiği iş gücünün Almanya’daki çalışma ve barınma koşullarını hiç 
sorgulamamış, takip etmemişti. Yeter ki bu işsizler gitsinler bakış açısıyla 
yaklaşmıştı. Ancak bu öngörüsüz ve hesapsız politikalar sonucunda Türkiye, 
1970’li yıllarda Almanya’ya işçi ihraç edip oradan suçlu ithal ediyordu. Belgesel, 
dönemine göre eleştirel bir göze sahip olsa da, göçmenlerin Türkiye’yi yeterince 
iyi temsil edemediklerinin altını çiziyor, böylece kolonyal bir bakışın önüne 
geçemiyor ve Türklüğün nasıl temsil edildiğini düşünmeden edemiyordu.  
Ayrıca bu işçilerin köylerdeki ve tarladaki emeklerini görmezden geliyor, 
Demirel’in belirttiği şekliyle, Anadolu’da tarlada saban tutan el Almanya’nın 
önde gelen fabrikalarında çalışmaya başlıyordu. 

Dört bölümün her birinin çarpıcı ana başlıkları olmakla birlikte, bu belgesel 
aynı zamanda anne babaları Almanya’ya göçmüş ilkokul çocuklarının 
gözünden göçün izini sürüyor, akrabalarına teslim edilip geride bırakılan 
çocuklara mikrofon uzatarak onların göç algısını da görünür kılıyordu. Çünkü 
göç, sadece gidenleri değil; kalanları da etkiliyor, onların da hayatında derin 
değişiklikler yaratıyordu. Elbette bu TRT belgeselinde göçmenlerin kimliği 
sorgulanmıyor, sadece Anadolu’dan göç edilmiş biçimde referans veriliyor 
ve çoğunluğu erkek olan göçmenler belgeselin odak noktasını oluşturuyordu. 
Ancak belgeselin benim için önemli olan yanı, genç mahpus erkeklerin neden 
hapishaneye düştükleri sorusuna verdikleri cevaplardı. Özetlemem gerekirse, 
Almanca bilmedikleri için okulda başarılı olamayan, sınıfta ötekileştirilen 
ve bu motivasyonsuzlukla eğitimlerini yarıda bırakıp iş hayatına atılan bu 
gençler bocalıyor, etraflarında görüp almak istedikleri metaları kolay yoldan 
para kazanarak elde etmek istiyor, sonunda hırsızlık, kapkaç gibi suçlara 
karışarak kendilerini önce hapishanede sonra da sınır dışı edilerek Türkiye’de 
buluyorlardı. Böylece bu belgesel TRT ekranları için nispeten eleştirel içeriği ve 
sorguladığı Türkiye’nin göç politikasızlığının ilk dönem sonuçları açısından 
önemli bir tarihi gerçeği barındırmaktadır. 



 S a y ı  7   K ı ş - B a h a r  2 0 2 2   3 7 3

K ü r d  A r a ş t ı r m a l a r ı

Yüksel Yavuz: Misafir İsçi Babam (1994)

Eriştiğim diğer ilk film Yüksel Yavuz’un Misafir İşçi Babam belgeseli oldu. 
Türkiye’de bulunduğum sırada Kürt sinemasını araştırırken elbette birçok 
belgesel film üzerine düşünmüş ve çalışmıştım; ancak Misafir İsçi Babam’ın film 
dili, filmin üst sesi ve bu üst sesin anlatısı yoğun, ama ağır değil; katmanlı ve duygu 
yüklüydü. Uzun bir şiir mi yoksa belgesel mi izliyorduk? Böylece çıkış noktamı 
bulmuştum, bu film ve filmin duygusu, filmin soruları, filmin Kürdistan’la 
kurduğu ilişki, araştırmamı üzerine inşa edebileceğim temeli içeriyordu. 

Alisa Lebow “first person” yani “birinci tekil şahıs” filmleri Ben/benlik ile ilgili 
sinema olarak tanımlar. Hem şiirsel hem de politik olabilen bu tür filmler kulağa 
ben-merkezci gelebilir; ancak çoğunlukla ben ile doğrudan ilgili değildir. Öznenin 
kendisine yakın hissettiği, duygusal olarak bağlı olduğu ve merak uyandıran bir 
başkası hakkındadır.1 Ve bu başkasının hikayesi ben ile ilişki halindedir. Michael 
Channan’ın belirttiği üzere çoğu birinci tekil şahıs belgeseller bir tanık ya da 
katılımcı gözlemci pozisyonundadır.2 Bu bilgileri aklımda tutarak şimdi biraz 
Misafir İsçi Babam belgeselini didikleyeceğim. 

Yüksel Yavuz, belgeselini geniş ve sabit bir kamera açısıyla açar. Pastoral 
yeşil dış mekânda çocuklar koşturmaktadır. Sonrasında kurgu bizi Hamburg’a 
ve şehrin sanayi mekânlarına, yollarına, fabrikalarına, tersanelerine taşır. 
Bir yandan da yönetmenin kendi seslendirmesiyle üst ses, Almanya’ya nasıl 
geldiğini anlatmaya başlayacaktır.  Üst sesin bize ilk verdiği bilgi memleketinden 
ayrılmadan önce Yüksel’in bir yerden bir yere gitmek için yürüdüğü, yani 
yaşadığı mekânla kurduğu ilişkinin aracısız ve mekânın adımlar ile ölçülebilir 
olduğudur. Ancak Almanya’ya taşındıktan sonra artık adımlarını başka ulaşım 
araçlarına binmek için kullanmaya başlamıştır. Böylece adımlarının mekânla, 
toprakla ilişkisinin arasına başka araçlar girmiş, adımlar ve yürümek mekânda 
kat edebileceği mesafe için küçük/yavaş kalmıştır. Hamburg’u göstermeye 
devam eden bir arabanın içinden görüntülenmiş hareketli geniş açılara 
eşlik eden üst ses, Yüksel’in babasıyla Hamburg’da yürürken nasıl arabalar 
tarafından ezilme riskini atlattıklarının altını çizer. Babası artık buna daha 
fazla katlanamaz ve Kürdistan’a geri döner. Ancak Yüksel için artık çok geçtir. 
Çünkü o, artık günlerce yürüdüğü günleri unutmuş ve henüz araba kullanmayı 
da öğrenmemiştir. Araba kullanmayı tamamen öğrendiği zaman ise yürümeyi 
özlemiş ve babasını anlamaya başlamıştır. 

1	 Lebow,	Alisa,	ed.	The cinema of me: The self and subjectivity in first person documentary.	
Columbia	University	Press,	2012:	1.

2	 Chanan,	Michael.	“The	role	of	history	in	the	individual:	working	notes	for	a	film.”	The Cine-
ma of Me: The Self and Subjectivity in First Person Documentary	(2012):	15-32.
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Burada üst sesin altını çizdiği nokta, babası ve kendisinin mekânla kurdukları 
ilişkideki farktır. Yüksel’in babası Cemal, mekânla kendi bedeni arasına bir araç/
aracı almamış, araba kullanmamış, mekân adımlarının kat edebileceği mesafe 
ile sınırlı kalmıştır. Ancak Yavuz mobilize olmuş, araba kullanmaya başlamış, 
o zaman yürümeyi özlemiş ve babasının neden geri döndüğünü anlamıştır. 
Bu nedenle Kürdistan’a geri dönüp anne ve babasını bir kere daha Hamburg’a 
getirmeye karar verir. Hamburg’u Yüksel’in arabasından gezici çekimlerle 
görmeye başlarken yavaş yavaş Kürdistan’a varırız. 

Yüksel, anne ve babasının yanına vardığında bu sefer gezici çekimler, yerini 
sabit kamera açılarına bırakır. Köyünü, evini ve ailesini peşi sıra gelen resimlerle 
kafamızda kurduktan sonra, Yüksel’in babası hikâyesini anlatmaya başlar. Cemal 
on yedi yıl Almanya’da çalışmış ve yirmi yılını doldurup emeklilik hakkını 
almadan önce Kürdistan’a geri dönmüştür. Bu süreçte çocuklarının çoğu onunla 
birlikte Hamburg’a göç etmiş ve Cemal geri döndüğünde bu sefer o ve eşi Güzel, 
çocuklarını görmek için Hamburg’a gidip gelmek durumunda kalmışlar. Bu 
sahnelerde yönetmen seyircisine Yüksel, Cemal ve Güzel’in mekânla kurdukları 
ilişkiyi de ayrıntılı bir şekilde verir. Örneğin Yüksel ve Cemal tarlada orakla ot 
keserken, kurguda araya giren fabrikada çalışan işçi görüntüleri, fabrikada işçinin 
geçirdiği çalışma zamanıyla tarlada toprakla geçirilen zaman arasındaki farkı 
ortaya koyar. İşçi tulumlarıyla çalışan ve kaynak yapan işçilerin saatler süren 
rutinini içeren bu görsel ve işitsel eklentiler, tarlada açık havada kendi çalışma 
saatini belirleyen işçinin rutiniyle bir karşıtlık oluşturacak şekilde bir araya 
getirilir. Böylece fabrikada ve tarlada çalışan tersane ve toprak işçilerinin bedensel 
işlev ve işe katılımlarındaki kontrastın altı çizilir. Yıllarca doğada, açık havada, 
kendi belirlediği rutinle ve koyunlarıyla hayatını geçiren Cemal için bir anda 
fabrikada çalışmaya başlamanın fiziksel ve psikolojik farklılığı ortaya çıkarılır. 

Bu mekân ve beden tarihinin bir diğer önemli yanı, Güzel’in anlatısıyla 
devam eder. Eşi Almanya’da çalışmaya gittikten sonra Güzel, ev ve tarlayı 
kendi rutinine göre şekillendirmiştir. Örneğin Cemal’in koyunları gitmiş, 
yerini Güzel’in inekleri almıştır. Güzel, mekânla, kocasından farklı bir ilişki 
kurmaktadır. Burada belgeselin altını çizdiği gibi, “Gidenler her zaman ilgi 
çekerler, günlük yaşamın gidişatını sağlayanlar değil. Ancak geride kalanlar, terk 
edilen toprağı yaratırlar.” Yani, ailede yurtdışına giden biri olduğunda geride 
kalanların emeğini kimse konuşmaz, oysa geride kalanlar o toprağı işlemeye onu 
işlevlendirmeye devam ederler. Belgesel, gitmemeyi seçerek doğup büyüdüğü 
yerde kalan bireyleri Yeryüzü Göçerleri’nde olduğu gibi bir mağduriyet üzerinden 
göstermeyi tercih etmez. Memleketindeki mekânı nasıl dönüştürdüklerinin, 
o toprağı elleriyle nasıl yaratmaya devam ettiklerinin görselliğe taşınması ve 
evde kalanın emeğinin vurgulanması noktalarında belgesel oldukça önemlidir. 
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Fabrikada çalışan işçinin para karşılığı sarf ettiği emek dışında, evde kalan, 
memlekette kalanların emeği doğanın, tarlanın, hayvanların sürdürülebilirliği 
açısından da hayatidir ve kalanlar çalışmaya, toprağı işlemeye, hayvancılık 
yapmaya, çocuk yetiştirmeye devam etmektedirler. Ancak elbette tarlada çalışan 
işçilerin tanıklıkları sadece toprak işiyle, hayvan bakımıyla sınırlı değildir. Bir 
yandan da Kürdistan’da jandarma/asker dağları yakmaktadır. Tankların günlük 
kat ettiği mesafe ve uçakların sesi mekânla, toprakla kurulabilecek dingin 
ilişkinin önüne geçmektedir. Bu nedenle Güzel’in vurguladığı gibi, zamanla 
orada yaşayanlar köyü terk etmektedirler. Bu köy, bu yayla geri dönülecek ideal 
bir mekân değildir. Ancak Cemal’in geri dönmesinin ardında yatan motivasyon, 
bana kalırsa, bedenini fabrika mekânından kurtarmak, oraya harcadığı beden/
zaman emeğine bir son vermek; fabrika, kahvehane ve yaşadığı işçi mahallesi 
olan Küçük İstanbul arasında geçen rutin hayatı değiştirmek ve böylelikle 
kendini özgürleştirmektir. 

Kürdistan’dan Hamburg’a anne babasını getiren Yüksel, sırayla bu mekânları 
gezecek ve köydeki hayatı gösterdikten sonra işçinin bu sınırlı döngüsünün 
klostrofobik atmosferini bu sefer Cemal’in gözünden hissettirecektir. Özellikle 
Küçük İstanbul mahallesini gösterdiği sahnelerde her biri on iki metrekare olan 
barakalarda çocuklu ailelerin nasıl yaşadığı, ne pahasına yaşadığı gibi soruları 
tetikleyecek belgeselin başlangıç sorusu olan, Cemal neden üç-dört sene daha 
çalışıp emeklilik hakkını almadan geri döndü sorusunu tersine çevirecek ve 
Cemal nasıl on altı sene bu rutine dayanabildi sorusu haline dönüşecektir. Ancak, 
Küçük İstanbul’a giren kamera herkesin Cemal gibi bedenini özgürleştiren bir 
karar verip dönmediğini gösterecek, bu mahalleye, fabrikalara ömrünü vermiş 
işçilerin görüntülerine yer verecektir. 

Elbette bu belgeselin aktardığı kişisel deneyimler Cemal’le sınırlıdır, örneğin 
Cemal’in çocuklarının Hamburg ile kurdukları ilişki çok daha farklıdır. Ancak 
belgeselin en önemli yanı, tüm görsel estetiği ve dokunaklı anlatısının yanı 
sıra, daha önce altını çizdiğim gibi Güzel’in eşi gittikten sonra, onun toprağa 
verdiği emeği görünür kılması ve Yüksel’in babasını, yani Cemal’i geri dönmeyi 
seçtiği için bu filmle onurlandırmasıdır. Böylece bu belgesel Güzel’in, Cemal’in 
ve Yüksel’in yaşadıkları tüm zorluklara rağmen onların mağduriyeti, onlara 
yapılan haksızlıkların görünürlüğü üzerinden bir anlatı inşa etmez. Aksine 
belgeselin etkisi, bu zorlukları görünür kılarken bunları dönüştürebilen, 
eylemliliğiyle olayların akışını değiştiren güçte karakterler yaratabilmesindedir. 
Filmin sonunda Cemal’e kararından dolayı saygı duyarız, bu kararı onun 
konumundaki herkes verememiştir çünkü. Ayrıca bu belgesel Almanya’ya göç 
tarihinde Kürt göçünün görünürlüğünü pekiştirir ve bu göçmenlik ve emek 
tarihinde Kürt işçi emeğinin altını çizer. 
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Mekân, Beden ve Zamanın Füzyonu

Yukarıda belirttiğim Yüksel Yavuz’un kurgu tercihinin özellikle bir etkisinin 
altını çizmek istiyorum. Cemal’i Kürdistan’a geri dönmüş tarlada çalışırken, 
ormanda ağaçların arasında yürürken gördüğümüz sahnelerin arasına, dikilen 
fabrikada çalışan işçilerin ses ve görüntü eklentileri Cemal’in zaman mekânıyla 
oynar. Yani Cemal’in pastoral mekândaki emeğinin arasına giren bu fabrika 
sahneleri Cemal’in beden hafızasının zihnindeki etkilerini görünür kılar. 
Bu kurgunun motivasyonu belki de Cemal’in fabrikada çalıştığı zamanların 
devam eden tesiridir. O geçmiş zaman şimdide etkisini sürdürmektedir. Yüksel 
Yavuz’un buna benzer bir beden, zaman ve mekân dolaşımını Küçük Özgürlük/
Kleine Freiheit (2003) filminde de görebiliriz. Bu filmde genç, kaçak göçmen Baran, 
yanında sürekli bir kamera taşır. Bu kamera ile Kürdistan’daki yakınlarının 
yolladığı kasetleri izleyebilmekte ve bu kamerayla yeni kasetlere Hamburg’daki 
hayatından görüntüler çekip yine Kürdistan’daki kardeşine yollayabilmektedir. 
Burada Baran’ın video kamerası iki mekân arasında eş zamanlılık sağlayabilen 
bir araç konumundadır. Baran, her kamerayı açıp içindeki görüntüleri küçücük 
ekranından izlemeye başladığında bu ekran, Kürdistan’ı Hamburg’a taşır. 
Kameranın küçük ekranından geride bıraktığı mekân Hamburg’a sızar, Baran’ın 
Hamburg’daki anını dönüştürür, Baran’ı anlamlandırma sürecimizi başkalaşıma 
uğratır. Böylece bu sahnelerde Hamburg, Kürdistan ve Baran eş zamanlı bir 
şekilde bir araya gelir. Benzer bir şekilde Cemal’in köyüne döndükten sonra 
doğada geçirdiği zamanın arasına giren fabrikada çalışan işçi insert’leri, geçmiş, 
şimdiki zaman ve Cemal’i bir araya getirir. Bu farklı zamanların aynı anlatı 
anında kendini bir araya getiren hali o an içinde bir derinlik yaratarak sinema 
zamanını katmanlı bir hale getirir. Cemal’in şimdiki zaman/mekân algısında 
artık geride kalmış beden/zaman deneyimlerinin izlerini algılayabiliriz. 

Bunlarla paralel bir anlatım Ayşe Polat’ın En Garde (2004) filminde farklı bir 
şekilde yer alır. En Garde’da üst ses, kimsesiz kız çocukları için tahsis edilmiş bir 
devlet yurdunda kalan on altı yaşındaki Alice’e aittir. Alice’le bu yurtta tanışan 
Berivan ise mültecidir ve henüz onun Almanya’daki oturum durumuna karar 
verilmemiştir. Ancak Berivan’ın henüz netliğe kavuşmamış Almanya’daki 
oturum izni sorunu ya da kimsesizliği onun neşesini engellemez. Her şeye rağmen 
enerjisi hep yüksektir ve girişken, dışa dönük biridir. Alice ise tam tersine genelde 
içine kapanık, pek kimseyle konuşmayı tercih etmeyen, insanlardan uzak duran 
biridir. Ancak Alice ile Berivan’ın zıtlıkları sadece bu kişilik özellikleriyle sınırlı 
kalmaz. Berivan nereye giderse gitsin yanında hep naylon bir poşet taşımaktadır. 
Sürekli yanında taşıdığı bu poşet yüzünden yurtta kalan diğer kızlar Berivan’la 
dalga geçmektedirler. Yine de bu poşet Berivan için çok önemlidir, çünkü içinde 
hatıra nesneleri biriktirmektedir. Statüsü netleşmemiş şimdiki zamanı sırasında 
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onun için önemli anların nesneleri, fotoğraflar, mektuplardan oluşan bir nevi 
taşınabilir kişisel bir arşivdir Berivan’ın hep yanında taşıdığı bu naylon poşeti. 
Alice ise anneannesini kaybettikten sonra ondan kendisine bir miras kaldığını 
öğrenir. Mirası teslim aldığında görecektir ki anneannesi torununa kocaman içi 
doldurulmuş bir geyik başı bırakmıştır. Alice’in bir duvara asılmayı bekleyen, 
kendine asılacak bir duvar, bir ev arayan bu devasa hatıra nesnesiyle Berivan’ın 
naylon poşetinde biriktirdiği nesneler çok farklıdır. Örneğin Berivan ve Alice 
arkadaş olduktan sonra Berivan, Alice’den de bir fotoğraf ister, bu fotoğrafı 
poşetine koyacaktır ve böylece Alice Berivan’ın cisimleştirdiği taşınabilir kişisel 
tarihinin bir parçası olacaktır. Oysa Alice’in cisimleşmiş, kişisel, taşınabilir 
tarihi biriktirilemeyen dev bir miras olarak beklenmedik bir şekilde karşısına 
çıkar. Berivan’ın mülteci statüsü ve henüz karara bağlanmamış Almanya’daki 
oturum durumu, hatıra nesneleriyle olan ilişkisini de etkiler. Baran’ın kameraya 
kaydettiği ve orada biriktirdiği görüntülerde olduğu gibi Berivan da naylon 
poşetinde nesneler biriktirir. İçinde bulundukları bu güvencesiz, yersiz yurtsuz 
zamanda yol alabilmenin bir yoludur belki de nesne, görüntü ve hatırlanmak 
istenecek an/anı biriktirmek. Bu birikim hem geride bırakılan zaman, mekân ve 
insanlarla bir ilişki kurar hem de şimdiki zamana tutunmak, tutunabilmek için 
bir yoldur. 

Sonuç

Bu yazıda bir araya getirdiğim filmlerle Almanya’daki göç sinemasındaki 
Kürt anlatısının ilk örneklerini zaman ve mekânla kurulan ilişki açısından 
inceledim. Özellikle ana karakterlerin geride bırakılan mekân ve zamanla, 
nesneler, imajlar ve hafızada yer etmiş anlar üzerinden kurdukları bu 
ilişkiyi aslında Zeynel Doğan’ın Babamın Sesi (2012) filminde de bulabiliriz. 
Mehmet’in annesi Basê’nin, evin kullanılmayan bir odasında biriktirdiği eski 
kıyafetler, Suudi Arabistan’a çalışmaya giden babasından gelen kasetler, Maraş 
katliamının gazete kupürleri, yani bir araya getirdiği kişisel yada aile arşivi 
hatıralarının, unutamadıklarının cisimleşmiş belge ve nesneleridir. Yitirilen kişi 
ve zamanlardan geriye bu nesneler ve artık daha sık hatırladığı anlar kalmıştır. 
Misafir İsçi Babam’da ise Cemal’in 16 yıllık işçi deneyimi bedeninde cisimleşmiş, 
bu 16 yıl bedenine, beden hafızasına yazılmıştır. Unutmamak için biriktirilen 
eşyalara ihtiyaç duymayabilir beden hafızası. Aksine o beden-zamanları 
unutabilmek, yeni bir beden tarihi yazabilmek, yeni bir başlangıç yapabilmek 
için tüm haklarından vazgeçip geri dönmüştür. Yüksel Yavuz’un bu ilk belgeseli 
babasının bu seçimini, gitmeyi seçmesini onurlandırır ve bu on altı yıldan geriye 
kalan kayıp hissini tersine dönüştürür. 
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