Belgesel’in kahramanlar› (soldan saga)
Beyhan, Samira, Esra
˘
˘ Birnur, Ali, ‹lknur, yegen..,

‘‘Tek Bafl›na Dans Etmek’’ Belgeseli:

Kad›n›n Gözünden
Ulus-ötesi Bir Sorgulama
Emrah Cilasun
Güneybat› Almanya taflra-

s›nda Backnang ad›nda otuz befl bin nüfuslu küçük bir kasaba. Almanca’y› Süebya flivesiyle konuflan Türkiye kökenli
genç bir o¤lan (Ali). Uyuflturucu satmaktan içeri girmifl. Kendisinin ve ailesinin bafl›ndan geçenleri anlat›rken, izleyiciyi flafl›rtacak derecede filozofça laflar ediyor: “D›flar›s›yla içerisi aras›nda
bir fark yok. Hatta d›flar›s› içeriden daha
tehlikeli,” diyor.
‹ki Almanya’n›n birleflmesi sonras›, Berlin’in gösteriflli, flaflal› Potsdamer Meydan›’na dikilen Sony Center’in dokuzuncu
kat›ndaki Film Akademisi’nin teras›nday›m. Birazdan Ali’nin de içinde yer ald›¤›
belgeseli seyredece¤im.

Afla¤›da rengârenk ›fl›kland›r›lm›fl avlu turist kayn›yor. Zengin ve müreffeh Almanya, bu saydam fütürist mimarinin bütün
ihtiflam›yla dünyan›n dört bir yan›ndan
gelenlere âdeta caka sat›yor. Herhalde
Ali’nin ‘d›flar›s›’ dedi¤i sanal, tozpembe
dünya buras› olmal›.
Akademinin küçük sinema salonunda birazdan izleyece¤im yüz dakikal›k belgesel
ise, hikmetinden sual olunmaz zenginli¤in kimlerin s›rt›ndan elde edildi¤ini ve
nelere mâl oldu¤unu anlatacak; toplumun en alt›ndakilerin ac›l›, gösteriflsiz,
gerçek hayat›n› do¤rudan gözler önüne
serecek.
Birnur Pilavc›’n›n Tek Bafl›na Dans Etmek adl› belgeseli, Süleyman Demirel’in

vaktiyle Alman flansölyesi Helmut
Schmidt’e, “Size 1,5 milyon daha Türk
ifl gücü verelim,” dedi¤i modern ücretli
kölelerden sadece ikisinin hikâyesini anlat›yor.
Daha do¤rusu, 1970’lerin bafl›nda Nevflehir civar›ndan Almanya’ya göç eden Mehmet Pilavc›’yla, on alt› yafl›nda onunla evlendirilen Beyhan’›n ve onlar›n burada
do¤acak befl çocu¤unun (‹lknur, Birnur,
Samira, Ali ve Esra) kahredici hayatlar›na
tan›kl›k ediyor.
Asl›nda belgeselin en önemli yan›, rejisör
Birnur Pilavc›’n›n vaktiyle yaflad›klar›n›
filmi çekmeye karar vermesi ve bu karar›
için de bütün ailenin fertleriyle yürüttü¤ü
mücadele sonucunda onlar›n ‘olur’unu
almay› baflarmas›d›r.
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Hikâyenin Hikâyesi: Hesaplaflma
‹ç Anadolu’dan Almanya’n›n güneydeki eyaletlerinden Baden-Württemberg’in ücra bir kasabas›na neredeyse
gökten düfler gibi düflen Mehmet ve
Beyhan Pilavc› çifti, burada günde on
iki saat çal›flacaklar› motor fabrikas›nda
ifle bafllarlar. Pilavc› ailesindeki fliddet
âdeta bir hiyerarfli içerisinde yaflanmaktad›r.
‹flyerinde ‘Alman’›n a¤›z kokusu’nu çeken Mehmet kendisini ya içkiye vurmakta ya da çocuklar›n› dövmektedir. Olmad›, öfkesini kâh döverek kâh tecavüz ederek Beyhan’a kusmaktad›r. Hayat›nda
okul yüzü görmeyip, köyde yapt›¤› çobanl›ktan baflka birfley bilmeyen, bafll›k
paras›na sat›lm›fl olan Beyhan ise on iki
saatlik iflin, koca fliddetinin ac›s›n› çocuklardan ç›kartmaktad›r.
Mehmet ve Beyhan’›n fliddetinden bir
tek on iki yafl›ndaki Birnur kaçabilmifltir. Dayaktan kurtulman›n yolunu ilkin
hapla intiharda deneyen küçük Birnur,
baflar›s›z olunca baflka bir yola baflvurur. Akl›na, kendisine karfl› ac›mas›z
ama bir o kadar da cince bir fikir gelmifltir.
Z›mpara kâ¤›d›yla yanaklar›n› mahvedecek, okula gitti¤inde, ö¤retmenleri sorunca da kendisini, anne ve babas›n›n
bu hale getirdi¤ini söyleyecektir. Nitekim öyle de olur ve on iki yafl›ndaki Birnur, Gençlik Dairesi taraf›ndan alt› y›l
boyunca yaflayaca¤› bir Katolik Yurdu’na
verilir.
Asl›nda Birnur’un fliddete boyun e¤meyen itaatsizli¤i, Pilavc› ailesindeki çözülmenin de dönüm noktas›d›r.
Zira y›llar sonra ailesiyle tekrar iliflki
kurdu¤unda, eskinin yerinde yeller esti¤ini görecektir. Okuma yazma bilmeyen Beyhan, Mehmet’ten boflanm›flt›r.
Mehmet, kar›s›na tecavüz etmekten ilkin hapse at›lm›fl, daha sonra da Türkiye’ye gönderilerek, s›n›r d›fl› edilmifltir.
Çocuklarsa dört bir yana savrulmufllard›r. En büyükleri ‹lknur evlenip evi
terk ederken, baban›n vaktiyle eline so60

Birnur ve annesi Beyhan Pilavc›
ba maflas›n› verip annesini dövmesini
emretti¤i Ali, geleneksel erkek rolünü
oynayamad›¤› ailenin uza¤›na düflüp,
uyuflturucu satmaktan hapse düflecektir. O ana kadar bafl›ndan geçenleri,
kimselerle paylaflamay›p kendine saklayan Samira’yla çocuklar›n en küçü¤ü
olan Esra ise annenin yan›nda kalacaklard›r.
Bu arada Birnur, Berlin Film Akademisi’de ö¤renim görmeye bafllar. “Kendi ailen hakk›nda belgesel çekme fikri nereden
ç›kt›?” diye sordu¤umda, “Y›llar geçmesine ra¤men itilmifl kak›lm›fl çocuk olmaktan, ‘kimse beni sevmiyor’ hissiyat›ndan
hâlâ kurtulamad›m. Dayak olmasa bile
psikolojik terör vard›. Umursamazl›k vard›. Bununla bir flekilde hesaplaflmam gerekiyordu,” dedi.

“Tek Bafl›na Dans Etmek”
Bu belgesel bana ayn› anda birkaç filmi
birden an›msatt›. Mesela, tecavüzden s›n›r d›fl› edilen babayla, uyuflturucu satmaktan hapis yatan Ali’nin kamera karfl›s›ndaki kâh a¤layan, kâh efelenen halleri bana, Y›lmaz Güney’in Yol filmindeki da¤›n bafl›nda, o fakir, o zavall›,
ezilmifl üç nesilden erke¤in, ah›rda zincirlenmifl bir kad›n›n (o kad›n ki erkeklerden birinin k›z›, birinin kar›s›, birinin de anas›) ölüm ferman›n› verdikleri
sahneyi hat›rlatt›.

Ya da en büyük ablan›n (‹lknur) ilkin
çocuklar›ndan ötürü neden belgeselde
yer almak istemedi¤ini (“çocuklar›m›n
geçmiflimi bilmelerini istemiyorum”)
dile getirdikten sonra, aile kurumunun
ne kadar güzel, ne kadar harika oldu¤unu balland›ra balland›ra anlatmas›n›n hemen ard›ndan bir valiz düzmeye
bafllamas›na ilkin anlam vermek imkâns›zd›r.
Fakat Birnur’un aman vermeyen, üsteleyici sorular› sonucu bu valiz düzme anlafl›lmaktad›r. Kocan›n muhtemel fliddet
uygulamas›na karfl›, ‹lknur her an evi terk
edebilecek vaziyette olmak istemektedir.
Valiz ‘acil durum’ için haz›rlanm›flt›r.
‹lknur’un aileyi kutsayan ama ayn› anda
söyledi¤ine de kendisin dahi inanmad›¤›
bu sahne, 1950’ler ABD’sinde topluma
tozpembe hayallerle vaaz edilen ailenin,
dört duvar ard›ndaki gerçek yüzünü teflhir
eden Sam Mendes’in Revolutionary Road’unu akla getirmektedir.
Hele hele bir çocuk park›nda, sal›ncak
üzerinde Birnur’la Samira’n›n kardefl
kardefle sakince konuflmalar›n› izlerken
seyirciyi can evinden vuran diyalog, Steven
Spielberg’in 1900’lerin bafllar›nda
ABD’deki siyah kölelerin ama özelliklede
siyah kad›nlar›n hayatlar›n› anlatan muhteflem yap›t› The Color Purple’ini hat›rlatmaktad›r.

Çünkü burada ma¤dur olan› aile çevresiyle kucaklamak ve onu desteklemek
mümkün de¤ildir. Çok az ailede, bu tip
konstelasyonlarda sadece ‘bir’ tane ma¤dur oldu¤u için, genel durumla bafla ç›k›lacak gibi de¤ildir.”
Birnur’un verdi¤i yo¤un mücadele sonucu kamera önünde konuflmay› kabul
eden kahramanlar›n bütün bir içtenlikle kendilerini Almanca-Türkçe kar›fl›m›
dile getirdikleri belgeselin finali, kelimenin tam anlam›yla hem belgeselcilik
aç›s›ndan hem de konunun içerdi¤i
muhteva aç›s›ndan tam bir flaheseri temsil ediyor.

Birnur Pilavc› ‘‘Tek Bafl›na Dans Etmek’’ belgeselinin çekimleri esnas›nda
Birnur’un üsteleyici sorular› sayesinde izleyici, babas›n›n Samira’ya tecavüz etti¤ini
ö¤renecektir.
Daha sonra kendisiyle yapt›¤›m sohbette
Birnur, “Kad›n›n cinsel ve erotik yönden afla¤›lanmas› her ailede var. Bunun
fiili bir fliddete, sald›r›ya dönüflmesiyse
ayr› bir konu. Her ailede de¤il ama e¤itimsiz birçok ailede yaflanmakta,” diyecektir.
“Peki, Stanlay Kubrick’in Eyes Wide
Shut’da bize teflhir etti¤i ‘e¤itimli’ aile
fertlerinin haline ne demeli?” diye
sormak maalesef sonradan akl›ma gelecekti.

Tek Bafl›na Dans Etmek belgeselinin
bir baflka özelli¤i, Almanya’da ‘gurbetçi’ bir ailenin ‘mahremiyeti’ni gözler
önüne sermekle kalmay›p, bilakis, ayn›
anda hem Alman hem de Türkiye toplumuna yön veren bütün bir dini, kültürel ve ideolojik paradigmay› sorgulamas›d›r.
‹flin ilginç yan›, Birnur’un teorik bilinç
sahibi olmaks›z›n, kendi çabas› ve el
yordam›yla kad›n›n ezilmesini ve sömürülmesini evrensel bir sorun olarak ortaya koymas›d›r.
Vaktiyle çekilen aile videosu görüntülerinin de kullan›ld›¤› belgeselde izleyici,
bütün bir film boyunca gülmeye mecali
olmayan bir anneyle tan›fl›yor.

Sa¤ elinden iki parmak ucunu fabrikada
yitirmifl, bütün bir gençli¤i harap olmufl, tecavüz dâhil fliddetin her çeflidine
maruz kalm›fl, bütün bunlar›n ac›s›n›
evlatlar›ndan ç›kartmaya çal›flm›fl ama
flimdi kendisine elefltirel bakmaya çal›flan, her fleye ra¤men ayakta kalma mücadelesi veren, Engels’in de¤imiyle “ailede proletaryay› temsil eden” bir Beyhan izliyor.

Her ne kadar Birnur, ailenin ma¤dur
fertlerini, bütün bu ac›lar›n aile içerisindeki yegâne sorumlusu olan faille -yani
babayla- buluflturamasa da, tek bafl›na
Türkiye’ye gidip, babas›n› kamera karfl›s›na ç›kartmay› baflar›yor.
Almanya’dan s›n›r d›fl› edildikten sonra,
bu kez bafl› kapal› bir kad›nla evlenen, içkiyi b›rakan, dine sar›lm›fl olan babay›,
hatta Nevflehir’in Kaymakl›’s›na yukar›dan bakan bir tepeye ç›kart›p, dobra dobur geçmiflte çektirdi¤i ac›larla yüzlefltirmeye çal›fl›yor...

Ulus-ötesi Sorgulama
Birnur’a Alman toplumunda her zaman ‘sorun’ olan yabanc›lar›n, bu aralar en fazla kafalar›na vurulan ‘entegrasyon’ (siz onu asl›nda asimilasyon diye de
okuyabilirsiniz) sopas›n›n ne kadar da
meflru oldu¤u iddias›n› bu belgeselin
güçlendirip güçlendirmeyece¤ini soruyorum.
Birnur’un cevab›, devlet politikalar›n› ve
onlar›n ‘entegrasyon’ lak›rd›lar›n› yerle
bir eden, ulus-ötesi mahiyet niteli¤inde:
“Bu Belgesel, iki kültür aras›nda yetiflmenin ne denli kompleks oldu¤unu
gösteriyor.
fiayet bir aile içerisinde bir iki sebepten
ötürü flevkat yitip gitmiflse, ‘sa¤l›kl› toplumsal’ kaynaflma neredeyse imkâns›z
hale gelir.
Bu, hangi kültürel köklere sahip olursa
olsun, e¤itimden yoksun ve toplumun
alt kesimlerinden gelen aileler de özellikle yük teflkil etmektedir.

Çelimsiz, ufak tek genç bir kad›n olan
Birnur’un bu son sahnedeki güçlülü¤ü,
cesareti ve baban›n ne denli zavall› bir hale geldi¤iyse anlat›lmaz sadece seyrederek
idrak edilebilir.

Hava Gibi, Su Gibi...
“Filmi Türkiye’de gösterecek misin?”
diye soruyorum. “Tabii ki. Film Türkiye’de de gösterilmeli. Herkes bu filmi
izlemeli. Sonuçta bir film bunun için
yap›l›r.

Tek Bafl›na Dans Etmek belgeselini anneme gösterdi¤imde, ilk defa birbirimize
yaklaflt›¤›m›z› hissettim...”
Kad›n olarak yaflaman›n günbegün ›st›rap oldu¤u Türkiye’de Tek Bafl›na
Dans Etmek gibi nice belgesele, edebiyata ve her fleyden evvel de feminist,
devrimci ve hatta komünist karfl› koyufla ve mücadeleye, hava gibi, su gibi ihtiyaç var.
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