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BEYAZ AYARIBELGESEL ODASI

8-12 Aralık 2012 tarihinde gerçek-
leştirilen 4. Hangi İnsan Hakları? Film 
Festivali kapsamında hayvan hakla-
rından cinsel haklara, konut hakkın-
dan yaşam hakkına ve Türkiye seçkisi 
bölümünde Roboski Olayı’ndan, faili 
meçhullere kadar Türkiye ve dünya 
gündemine ilişkin farklı konularda 
birçok film gösterildi. Bunun yanı sıra 
Diyarbakır’da, Van’da ve İstanbul’da 
çeşitli atölye faaliyetleri gerçekleş-
tirildi, paneller düzenlendi. Festival 
kapsamında ilk defa hayata geçirilen 
program ise cezaevlerinde düzenlenen 
sinema şenlikleri oldu.

ZEYNEP TURAN

HAKLAR, 
BELGESELLER VE 
FESTİVALLER
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İnsan Hakları’nı tartışmaya açarken buna 
vesile olarak konumlandırılan festivallerin 
içeriği, faaliyetleri ve ne tür argümanlarla 
yola çıktığı da göz önünde bulundurul-
malıdır. Ayrıca söz konusu “hak” meselesi 
olunca festival kapsamında gösterilen bel-
gesellerin yalnızca bu “hak”ların yanında 
yer alması ya da savunuculuğunu yapması 
çoğu zaman yetersiz kalıyor. Bunun ya-
nında hem belgesellerin gösterildiği top-
lumun nazarında bir karşılığı olması hem 
de bu belgesellerin anlatım dilinden kay-
naklanan başka hak ihlallerine sebebiyet 
vermemesi gerekiyor. Tıpkı festivallerin 
de duruşları itibariyle tartışmaya açılması 
gerektiği gibi meselesi “hak” olan bir bel-
geselin de sinematografik açıdan herhangi 
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bir mahremiyet sınırını ihlal edip etmediği 
de ayrıca konuşulmalıdır. 

Anlatım Dili ve Üslup Hak İhlal 
Eder mi?

Adak (Amandine Faynot, Fransa, 2011, 
23’), festivalin “Hayvan Hakları” bölümün-
de gösteriliyor ve şiddet sorunsalını iki 
yönüyle tartışmaya açıyor. İstanbul sokak-
larında kurban kesiminin yasaklanmasının 
ardından, belediyeler kurban kesimi için 
uygun alanlar tahsis etmeye başladı. Adak 
adayanların kendi elleriyle, mahallelerinde 
gerçekleştirdikleri bu ritüel kamusal alana 
taşınarak, adak adayanla adağın arası-
na mesafe koydu ve ritüelin muhtevasını 
ciddi şekilde erozyona uğrattı. Bu tespiti 
belediyelerin kentsel dönüşüm fantezile-
riyle beraber okumakta fayda var. Toplu 
konut projelerinin patlamasıyla beraber 
“mahalle”nin tasfiyesi kaçınılmaz oldu. 
Bunun sonucu olarak “geleneksel” hayatta 
süregiden ritüellerin de yeniden yapılan-
dırılması, yeni düzene entegrasyon süre-
cinin hızlandırılması gerekti. Belediyelerin 
faaliyete geçirdiği kurban kesim yerlerini 
bu sürecin bir parçası olarak değerlen-
dirdiğimizde, “adak”ın halk ve belediyeler 
nezdinde neye karşılık gelebileceği artık 
bir soru olarak önümüze düşmüş oluyor. 
Kurban kesimi ve “şiddet” sorunsalını an-
cak bu bağlamda değerlendirdiğimizde 
anlamlı olacaktır. Zira şiddet eylemin ken-
disinde değil, bu eylemin nerede, nasıl ve 
hangi toplumsal şartlar etrafında gerçek-
leştirildiğinde aranmalıdır.

Diğer taraftan bizzat filmin anlatım dilin-
den kaynaklanan bir “şiddet” sorunsalı 
gün yüzüne çıkıyor. Belgeselde el ara-
balarına yüklenip kesim yerine taşınan 
kurbanlıkların, otomatik hale getirilen 
tekbirlerin ardından boğazlarının nasıl ke-
sildiğine ve derilerinin nasıl yüzüldüğüne 
kadar, işin her aşamasına tanıklık edebili-
yoruz. Tüm bu olan bitene sözde eleştirel 
bir gözle bakan yönetmene göre bizatihi 
kendisi “şiddet” olan kurban kesimi, ka-
musal alanda büründüğü monotonlukla 
beraber daha irkiltici ve politik bir misyon 
da yükleniyor. Belediyelerin ve çalışanla-
rının uyguladığı şiddet hayvan hakları ih-
lalinin bir örneği ise, yönetmenin onlarca 
hayvanın kesilme aşamasını büyük bir “ce-
saret” ve “soğukkanlılıkla” ayrıca sinema 
aracılığıyla ifşa etmesi “hayvan hakları” 
ihlalinin yanı sıra o hayvanların mahremi-
yetine yapılan büyük bir saygısızlık değil 
midir?

34 Melek

“Otuz dört melek, Rabbül Alemin’in katın-
dan geldiler inşallah. O otuz dört melek, 
otuz dört şehit… Rabbül Alemin onları her 
gece rüyanıza soksun. Allahu Teala onları 
bize bu işi yapanların rüyalarına soksun. 
Bize bu hıyaneti yapanların, buna sebep 
olanların, bizi şikâyet edenlerin… Rabbül 
Alemin bize bu ihaneti yapanları otuz dört 
parça edip analarının önüne koysun.”

Roboski Katliamı’nda şehit düşen Aslan 
Encü’nün annesi Zahide Encü göğe el-
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lerini açmış, böyle yakarıyordu Allah’a. 
34 canın THK tarafından katledilmesinin 
üzerinden bir sene geçti. Anaların, kar-
deşlerin, babaların feryatları hiç dinmedi. 
Bombalama emrini kimin verdiği, olayın 
failleri gün yüzüne çıkarılmadı. Kesin ola-
rak bildiğimiz tek şey 34 insanın katledilişi 
oldu. Türk medyası geleneğini bozmadı ve 
uzun süre sesini çıkarmadı. Olay manşet-
lere taşındığında ise “devlet söylemi”nden 
hiç de geri kalmayan bir tavır sergilendi. 
Ümit Kıvanç’ın Mazlum-Der ve İHD’nin 
katkılarıyla çektiği Ağlama Anne, Güzel Yer-
deyim (Türkiye, 2012, 98’) isimli belgesel, 
öncelikle medyanın her defasında sırtını 
iktidara dayayan bu tavrını karşısına aldığı 
için önemli.

Yapılanları ve yaşanılanları unutmamak 
adına sinemanın araçsallaştırılması hayati 
önem taşır. Televizyon ya da gazete gibi 
medyanın birincil araçları güncel olanı 
belirleyen hızlı birer haber taşıyıcısı ol-
maktan öteye gidemezken; sinemanın, 
özellikle de belgesellerin toplumsal hafı-
zaya not düşülmesi gerekenleri aktarma 
ve saklama gibi bir görevi vardır. Filmde, 
vefat eden 34 genci sevenlerinin anlattık-
larıyla yavaş yavaş tanımaya başlıyoruz. 
Ne yiyip ne içtiklerini, nerelere gitmekten 
hoşlandıklarını, hayallerini, sevgililerini, 
en önemlisi yaşam mücadelelerini belge-
selin her dakikasında ibret alarak dinliyo-
ruz. Adem’i, Cemal’i, Cihan’ı, Mahsun’u, 
Orhan’ı tanırken aynı zamanda Roboski’yi, 
Şırnak’ı, Kürt coğrafyasını tanıyoruz. Son-

ra aniden bunun ilk karşılaşma olmadığını 
fark ediyoruz. Tarihin kuyusunu kazdıkça, 
hatırlıyoruz. Anaların hatrına hafızaya bir 
kez daha not düşüyoruz.

“Bedenimizi Silah Olarak  
Kullanıyoruz, İntihar Aracı  
Olarak Değil”

2000 yılında Türkiye’deki açlık grevine 
katılan iki kadının grev sürecinde ve son-
rasında neler yaşadığının anlatıldığı bel-
geselde meselenin politik yüzünden çok 
insan bedeni üzerinde odaklandığını görü-
yoruz. Belgeselin Türkiye’de 2012 yılında 
vizyona giren F Tipi Film ve Simurg gibi 
açlık grevlerini konu edinen filmlerden bu 
yönüyle ayrıldığını söyleyebiliriz. Bu du-
rumda filmin türünün belgesel oluşunun 
etkisi yadsınamaz.

Belgesel bir direniş aracı olarak bedenin 
üstlendiği rolü ve devletin bireyin bedeni 
üzerindeki tahakkümünü tartışmaya açma-
sı açısından önemli. Bu tartışma, belgesel-
de kendileriyle röportaj yapılan iki kadının 
bedenlerini devrimci mücadele ve dava 
uğruna silah olarak kuşandıklarını hay-
kırmaları, bu eylemin bir intihar girişimi 
olmadığını hatırlatmaları akılda tutularak 
devam ettirilmelidir. Aksi halde bir ideal 
uğruna ferdiyetinden “beden” yoluyla 
vazgeçme onurunu gösteren direnişçilere 
haksızlık edilmiş olur.

Cezaevleri (Clarisse Hahn, Fransa, 2011, 
12’)’nin festival kapsamında Türkiye’ye 
getirilişi ile 2012’nin Eylül ayında KCK tu-
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tukluları tarafından başlatılan açlık grevleri 
birlikte ele alındığında, yılın belli zamanla-
rında küçük çaplı ve kısa süreli gerçekleş-
tirilen ara festivallerin özellikle ülke gün-
deminin peşinden koştuğunu ve bir tür 
“medya” görevi üstlendiğini söyleyebiliriz. 

Debelenme Öykümüz

Fas’ta yaşayan cinsel yönelimi farklı Müs-
lümanlarla yapılan röportajlardan oluşan 
Hem Gay Hem de Müslümanım (Chris Bel-
loni, Hollanda-Fas, 2012, 57’) isimli bel-
gesel, onların gündelik yaşamlarına, cinsel 
yönelimlerinden ötürü yaşadıkları zorluk-
lara ve tehlikelere değiniyor. Kendilerini 
aynı anda hem Müslüman hem de eşcinsel 
olarak tanımlayan bu insanların ailelerin-
den, yaşadıkları çevreden nasıl koptukla-
rını ya da yönelimlerini onlardan gizleyip 
aynı ortamda nasıl yaşadıklarına dair kişi-
sel tecrübelerini bize aktarıyor. Çoğu yö-
nelimlerinin İslam dini açısından herhangi 
bir sorun teşkil etmediğine inanıyor. Diğer 
taraftan Aralık 2012’de Avrupa’nın ilk eş-
cinsel camisinin Paris’te açılması haberinin 
üzerine dikkatlerin bu tür belgesellere 
çekilmesi doğal. “İlerici Değerler İçin Müs-
lümanlar” başlığı altında ABD’de faaliyet 
gösteren bir derneğin varlığını mümkün 
kılan küreselleşmeci mantıkla, Avrupalı bir 
yönetmenin Faslı bir gencin özel hayatına 
duyduğu merak ve Türkiye’de gerçekleşti-
rilen bir festivalin bu merakı gidermekten 
öteye geçemeyen bir belgeseli “Direniş 
Öyküleri” bölümünde gösterime sokan 
mantık aynı şekilde işliyor. Aradaki tek 

fark, biri durduğu yerin hakkını verirken 
diğeri nerede duracağını bilemez komp-
leksli bir tavır içerisinde debeleniyor. Biri-
leri bir gün bu “Debelenme Öyküleri”ni de 
anlatır diye umuyoruz.

Dil ya da Bir Çift Ayakkabı

65. Cannes Film Festivali’nden Altın Pal-
miye ile dönen Sessiz’de (Rezan Yeşilbaş, 
Türkiye, 2012, 14’ 21”) 1984 yılında 
Diyarbakır Cezaevi’nde tutsak olan koca-
sını ziyarete giden Zeynep’in yaşadıkları 
anlatılır. Yasak olmasına rağmen kocasına 
bir çift ayakkabı götürmek isteyen Zey-
nep bunun için ilginç bir yol bulur. 1980 
darbesinden sonra yapılan işkencelerle 
ön plâna çıkan cezaevinin toplumda bı-
raktığı ağır sarsıntı işkence görüntüleri 
vasıtasıyla değil, bir çift ayakkabı üzerin-
den seyirciye aktarılır. Bu anlatım tarzı bir 
yandan filmin politik zeminini muhafaza 
ederken diğer yandan yaşanılan bireysel 
tecrübelerin paylaşımını tesirli hale getirir. 
Kürtçe konuşmanın da yasak olduğu dö-
nemde Zeynep ve kocası bu yasağa karşı 
adeta susarak direnirler. Filmin geneline 
hâkim olan bu “sessiz”lik hem filmin an-
lam dünyasını katmanlaştırır hem de fil-
min anlatım dilini naif kılar. Hikâyenin ce-
sur ve sessiz bir kadın karakter üzerinden 
anlatılması da aslında bu katmanlı yapıyı 
pekiştirir. Sessiz, 30 yılı aşkın süredir ko-
nuşturulmayan bir halkın kısa özgeçmişini 
seyirciye sunarken, bugün hâlâ gündemde 
olan anadil yasağı üzerine tekrar düşün-
memize vesile oluyor.
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