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Kanayan toplumsal yara....

Ve Bir Kan Davasý
Ezgisi ya da Güzide
Güzide'nin öyküsü, Vendetta Song, 25 Þubat, 20.20'de Cinémathèque Québécois’nýn Fernand-Seguin Salonu’nda gösterilecek. Ýngilizce,
Türkçe, Kürtçe (Ýngilizce altyazýlý) 335, boul. Maisonneuve Est, Berri-UQAM Metrosu. Giriþ 8.00 $.
ÖMER ÖZEN

E

ylem Kaftan Türkiye’nin
önemli bir toplumsal yarasýna
parmak basýyor son filmi
‘Vendatta Song / Kan Davasý
Türküsü’ ile. Kýz çocuklarýnýn okullaþma sorunu, yüzyýllardýr kemikleþmiþ, insanýn insana zulmü; ocaklar,
körpe yaþamlar söndüren, dahasý,
yasalarýn da yardým ettiði ‘töre
cinayetleri’ sorunu.
Ýstanbul doðumlu Eylem Kaftan,
17 Aðustos depremini anlatan ilk
filmi “Faultline / Bak Devlet Baba”dan sonra bir bilinmez hayaletin ardýnda, 40 yýllýk aile sýrrýnýn izlerini
sürerek yeni keþfettiði bir halanýn,
‘þöyle iri yarý, erkek gibi bir kadýn,
Güzide’nin yaþamýný irdelemeye
çabalýyor.
Bu o kadar da kolay deðildir. 40 - 50
yýllýk bir sýr, bir bilinmezliktir ardýna
düþtüðü. Ama içini kavurmaktadýr bu
bilinmezlik. Diyarbakýr’da daha bebekken terk edilen bir kýz çocuðunu
nasýl, nerede bulacaktýr?
‘Benim gibi babam da heyecanlýydý’
diyor Eylem Kaftan. Kendisi, Diyarbakýr gibi bir yerde Kürt kültürü içinde yetiþen bir halayý bulma hayalini
taþýrken, baba da bir kýz kardeþinin
olduðunu keþfetmenin yakýcý ateþini
duymaktadýr. Çocuk yaþta çýktýðý
Diyarbakýr ’a yeniden dönecek,
ailenin izlerini sürecektir. Eylem
Kaftan ise babasýnýn büyüdüðü
topraklara ilk kez gidecektir.
Ancak karþýlaþýlan gerçekler yüzle-

rini güldürmeyecek, baþka bilinmezlikler birbirini kovalayacaktýr.
Eylem Kaftan’dan dinleyelim bu
kekremsi yolculuðun öyküsünü.
- Her þey ben 17 yaþýndayken baþladý. Babamýn babasý öldüðünde
babaannem 40 yýldýr sakladýðý bir
sýrrýný açýkladý bize.
Babaannem Maltepe sigarasý içip,
‘Rüya gibi her hatýra’ þarkýsýný söyleyen, kendi halinde yaþayan biriydi.
Ben o yýllarda, o þarkýnýn onun hayatýnda önemli bir gizi olduðunu
bilmiyordum. Babaannem dedemden
önce çok kýsa süren bir evlilik yapmýþ. Bu evlilikten bir kýz çocuðu
dünyaya getirmiþ. Diyarbakýr’da
yaþýyorlarmýþ o zamanlar. Eþinin baþka bir kadýnla iliþkisi olduðunu öðrenen aile, kendisine kocasýndan ayrýlmasý gerektiðini söylüyorlar. Çocuðunu da kocasýnýn ailesine vermesi
gerektiðini söylüyorlar. Buna da
zorluyorlar, çünkü çocuklu bir
kadýnýn ikinci bir evlilik yapmasýnýn
olanaksýz olduðuna inandýrýyorlar.
Bebeði kucaðýna bile vermiyorlar.
Çünkü çocuðu babaannemin kucaðýna verirlerse onunla aralarýnda bir
bað olacaðýný, bunun da ayrýlmak için
daha sonra çok zor olacaðýný söylüyorlar ve babaannem bebeði kucaðýna
bile alamadan kendisinden koparýyorlar. Dolayýsýyla çok otoriter olan
ailesinin kararýna karþý bir þey yapamadan, yine ailenin seçtiði biriyle
evlendirilen babaannem erkek çocuklar dünyaya getiriyor; ancak ilk
bebeðinin hasretiyle kendi halinde bir
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yaþam sürmeye baþlýyor. Daha sonra
babam 11-12 yaþýndayken aile
Diyarbakýr’dan batýya göç ediyor.
- Bebek babada mý kalýyor?

- Baba da bebeðe sahip çýkmýyor ve
babanýn akrabalarýnýn yaþadýðý
Diyarbakýr’a yakýn bir köye gönderiliyor, kýz bebek o köyde yetiþiyor.
Bu yanda aile Ýstanbul’a yerleþiyor.

Dedem de çok otoriter biri olduðu
için yýllarca bu konu hiçbir biçimde
gündeme gelmiyor.
Dolayýsýyla babaannem dedemin
ölümünden sonra, ‘benim böyle bir
kýzým var, bana kýzýmý bulun, kýzýmla
görüþmek istiyorum’ dedi bize. Bu
tabii bizi çok sevindirdi. Yýllar sonra
Kürt kültürü içinde yetiþmiþ bir halamýn olduðunu duymak beni çok heyecanlandýrmýþtý. Ayný biçimde babamý
da. Çünkü babamýn da baþka bir kýz
kardeþi olmadýðý için, böyle bir þey
onu da heyecanlandýrmýþtý. Bunun
üzerine heyecanla bir araþtýrmaya
giriþtik. Babam çocukken býraktýðý
Diyarbakýr’ý yeniden görüyordu ve
ben de hayatýmda ilk kez Diyarbakýr’a gidiyordum. Benim için çok
farklý bir kültür. Ama ayný zamanda
çok kýsa bir zaman olmasýna raðmen
beni çok derinden etkilemiþti. Halamýn yetiþtiði köye gittik. O köyde aslýnda halamýn yýllarca önce öldüðünü
öðrendik. Dolayýsýyla bir anda hayallerimiz baþýmýza yýkýlmýþ oldu.
Halamýn yetiþtiði köyde önce, ‘yýllar sonra acaba bizden hesap sormaya mý geldiler’ diye bir tereddüt içinde yaklaþtýlar bize. Halamýn bir kan
davasýnda öldüðünü öðrendik. O gidiþimizde tam iþin arka planýný öðrenemedik.
Ama oradaki yaklaþýmlar benim
hafýzama kazýnmýþ olarak yerini aldý.
O Kürt kadýnlarýn dövmeli yüzleri,
onlarýn Türkçe bilmemesi, benim de
Kürtçe bilmememe karþýn bize
misafirperver yaklaþýmlarý, ardýmýz ARKASI 20. SAYFADA.
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