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On the cold winters night you will find me”
-Back Home in Derry
2008 yılında bir filmle yeniden gündeme gelene kadar, Bobby Sands’in adı dünya
mücadele tarihine o ya da bu şekilde dâhil olanların hafızasında hak ettiği yerde
muhafaza ediliyordu. Tragedyanın doğuşundan da pekâlâ biliyoruz ki hafıza,
ezilenlerin bütün hatlar yıkıldığında ricat edeceği en güvenli kaledir. Dünya tek
kutba döndüğünden beri, pseudo entelektüellerce sol mistisizm ya da mazoşist kült,
şahadet övgüsü eleştirisi adı altında inanç, sevgi ve mücadeleye dayalı anlam
anlayışlarına yöneltilen saldırılar belki sadece bu kalede muhafaza edilen değerler
aracılığıyla püskürtülebilirdi. Ancak Steve McQueen’in Açlık’ı çekerken belirlediği
hareket noktası bu anlama ilişkin nostaljik bir ihtiyaç da, bu anlamın yeninde
üretilmesine ilişkin bir çağrı değil. Sorulduğunda, kendi kuşağı açısından, İngiliz
tarihinin Falkland Savaşı ve Madenci Grevinden sonra en önemli olayı olarak 1981
açlık grevini gördüğünü söyleyen yönetmen, filmindeki meselesinin ise grevin
siyasi yönünden ziyade bir insanın açlıkla ilişkisini irdelemek olduğunu belirtiyor.
Bobby Sands, onun için bir çocukluk imgesi: “Çocukken televizyonda görmüştüm
ismini. Hemen yanında bir sayı yazıyordu. Önce yaşı sandım, annem açlık grevinde
olduğu gün sayısı olduğunu söyledi.” Kendi sözleri bir yana; Açlık, arkasından
çektiği Utanç (Shame) ile beraber değerlendirildiğinde, iki filmin ahlâki bir meselesi
olduğunu fark etmek mümkün. Sosyal teori bize ahlâkın kendinde bir sistem
olmadığını, bütün toplumsal sistemleri olduğu gibi siyaseti ve hukuku da dikine
kestiğini ve bir çocuğun eriyen bir beden karşısındaki şaşkınlığının da siyasi bir
sorun olduğunu söyleyecek kadar kullanışlı olduğundan, bu ahlâki ilk izlenimin
üzerini kazıyarak, toplumsala ilişkin asıl derdi okumak imkân kazanabilir.
Bu çalışmada Steve McQueen’in Açlık adlı filminin hukukçuya söyleyecekleri olup
olmadığını değerlendirmeye çalışırken “Hukuk ve… “ çeşitlemesi pedagojik
disiplinlerde asıl ihtiyacın düşünceyi tahrik etmek olduğuna dair bir ön kabulle,
sınırlar arası geçişleri mazur göstermek kaygısından uzak durulmuştur. Bir
toplumsal sistem olarak sanatın kullandığı metotlara ve onun özgül anlam evrenine
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hakimiyet iddiası taşımıyor oluşu da çalışmayı bir sinema eleştirisi saymamak için
yeter nedendir.
Öyleyse, izlenecek yol şöyle tarif edilebilir: Yönetmenin düşüncesinden izleyicinin
yorumuna giden hatta; açlığa yatan bedeni seyrettirmeye dayalı biyopolitik
yaklaşım değerlendirildikten sonra çıplak bedene şair ve asker Bobby Sands’in
kimliğini giydirilerek onun siyasi temsiliyeti tartışılacak; son olarak ise açlık
grevinin özelde İrlanda ve genelde dünya siyasi tarihi açısından anlamına değinerek
filmi kullandığı bütün göndermelerle ahlâki-siyasi- hukuki üçgene oturtanın ne
olduğu irdelenmeye çalışacaktır. Epigrafa çıkarılan Back Home in Derry, sözlerini
Bobby Sands’in yazdığı, Christy Moore’un bestelediği bir şarkıdır; bu çabaya fon
müziği olarak eşlik etmesi düşünülebilir.
Çıplak Hayat Karşısında Beden
Hukukçular,

AİHS’in üçüncü

maddesine

ilişkin içtihatlarının oluşmasına

İngiltere’nin İrlandalı mahkûmlara yaptığı kötü muamelenin muazzam katkısını
bilirler. Kaba dayak ve cinsel tacize ek olarak uykusuz bırakma, duvar karşısında
parmakları üzerinde bekletme gibi bazı yöntemler, gerçi mahkeme tarafından tek
tek kullanılmaları “işkence” olarak tanınmamış, yalnızca kötü muamele olarak
kabul edilmiştir1 ama Avrupa hukuk tarihinde hak ettikleri yeri almışlardır.
Filmin kurgusu başından itibaren incedir; önce el kemikleri yaralanmış bir insanın
lavaboya doldurduğu suya ellerini sokuşunu görürüz; izleyici acıyı anlar ve sudan
medet umar. El derisinin en ince olduğu eklemler çok acıyor olsa gerektir. Oysa o
eller, Long Kesh’te çalışan bir gardiyana aittir ve ilerleyen sahnelerden birinde
gardiyanın bir mahkûmu dövüşünü seyrederken yaraların nasıl oluştuğuna da
tanık oluruz. Bu, yönetmenin yargıç tarafsızlığı ve nesnelliği beklentisine atılmış
ciddi bir tokattır. İçselleştirilmiş acı hissi yerini “karpo-metakarpal eklem”
sterilliğine bırakır.
Long Kesh (yahut filmde anıldığı resmi adıyla Maze [1971-2000]) özellikle siyasi
mahkûmların örgütlü duruşlarını ortadan kaldırmak amacıyla dizayn edilmiş,
Türkiye’deki F tipi hapishanelerin muadili, hücre tipi, yüksek güvenlikli bir

Avrupa İnsan Hakları Komisyonunun bu tekniklerin yoğun olarak ve birlikte
kullanıldıklarına ilişkin raporuna rağmen (Komisyon, 1976: 389- 473), Mahkeme tek tek
tekniklerin hiçbirinin işkence seviyesine ulaşmadığına karar vermiştir. İrlanda v. İngiltere,
1978.
1
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hapishanedir. İngiliz hükümeti 1970’lerde yapılan pazarlık ve açlık grevlerini
takiben burada tuttuğu siyasi mahkûmlara adi mahkûmların üniformalarını
giydirmeyeceğini taahhüt etmiş, film boyunca bahsi çokça geçen “siyasi statü”yü
tanımıştır. (Beresford, 1987: 11-12) Steve McQueen’in kamerasını işlettiği kesit, bu
statünün geri alınmasını takip eden dört buçuk yıllık “pis protesto”nunun
sonlarıdır. Geri alma kararına tepki olarak; hapishane üniformasını giymeyen
mahkûmlar, çıplak bedenlerini ellerinde bulunan tek imkân olan battaniyelerle
korumaya çalışırlar… Bir anlamda, mücadele hattını biyolojik varlıklarının
direncine bağlamışlardır. Bu duruma yönetmen eliyle açık bir antagonistik sahne
ile dikkat çekilir: Soğuk bir iş gününde paltosuyla gelen gardiyan, hapishaneye
girerken soyunur ve üniformasını giyer.
Battaniye

protestosuna

pis

protesto

eşlik

eder.

Mahkûmlar,

tuvalete

çıkartıldıklarında dayak yedikleri için dışkılarını duvarlara sıvarlar, idrarlarını ise
kapıların altından koridora boşaltırlar. (Beresford, 1987: 17) Gelen yemeklerin
artıkları ve doğal olarak gelişen mide bulantısı nedeniyle oral yoldan çıkarılan
ifrazatın oluşturduğu kurtlu yığın, kamera tarafından gözümüze sokulur. Filmin
ortasındaki koridor temizleme sekansı sinir bozucu ölçüde yavaştır ve izleyiciye
kaçış alanı bırakmaz. Açlık, iktidarın örgütlü gücü, politik kimliği soyduğunda- ki
burada sadece Thatcher’ın yinelenen dış sesinde somutlaşan; Benjaminci anlamıyla
yasa koyucu iktidarı değil, hapishanenin kendi iç işleyişi içerisinde, yasa
koruyuculuktan yasa koyuculuğa terfi eden gardiyan ve polis gücünün iktidarını da
kastediyorum- geriye kalanla, bedenle nasıl direnilebileceğini anlatır bize. O
kapatılma alanında, artık bedenin kültürel kodlara riayet etmesi için bir neden
kalmamıştır; bu nedenle beden de kendinin yasa koyucusu haline gelir-sembolik bir
ifadeyle, duvardaki b.k, konuşur 2.
Yönetmen bu büyük istisna mekânında her şeye rağmen yerine getirilen işlevleri de
taşır gözümüzün önüne. Bir mahkûmun arkadaşının uyanmasından endişe ederek
mastürbasyon yaptığı sahne belki de bunun en çarpıcı örneğidir. Zira beden, her
işlevi çarpıtılmış da olsa, yaşamdan soyunmaz. Bobby Sands; içeride yazdığı
şiirlerden birinde şöyle der: “Burada kahramanlar yoktur.” (Sands, 2016:

61)

Kahramanlığın yokluğundaki kahramanlık, bir paradokstan çok diyalektiğin
sorunudur.

“Öyle ki Vali bile kabul eder bunu
Hapishane çimentosunun dışkıdan olduğunu
Kastettiği, bildiğimiz boktur” (Sands, 2016: 55)
2
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Kahramanlıktan ve erotikadan bahsetmişken filmin en muzır sahnelerinden birine
işaret edilmelidir: Görüş günü, bir kadının; ziyarete geldiği erkek arkadaşı/ eşi ile
konuşurken el çabukluğu ile vajinasından parmak büyüklüğünde bir paket
çıkardığını görürüz. Bunu yaparken yüzünde tuhaf bir gülümseme vardır.
Gülümseme, erkek mahkûm aldığı paketi aynı el çabukluğu ile makatına sokarken
devam eder. Bir sonraki sahnede, vajinada getirilenin ufak bir radyo düzeneği
olduğunu görürüz. Yönetmen, bu hermetik sahnede politik kahramanlık ile seksüel
alışveriş yapısal olarak eşleştirerek biyopolitik bakışını açıkça ortaya koyar.
Burun, ağız, vajina ve anüs dâhil olmak üzere bütün deliklerin, dışarıdan içeriye,
içeriden dışarıya getirilen mesajları saklaması 3, diğer taraftan, işkenceye de zemin
hazırlar. Film boyunca birçok kereler bizde “ince arama” adı verilen arama biçimine
tanık olmak zorunda kalırız. Yere konulan bir ayna üzerine çökertilen insan
bedeninde yapılan, sadece “arama” değildir. Türkiye deneyiminden de bildiğimiz
üzere, cinsel aşağılama en sık başvurulan işkence araçlarından biridir ve McQueen
bunu da en brütal şekliyle gözümüze sokar.
Cinsel

işkencenin

beden

içindeki

taşınan

mesajlar

olması

nedeniyle

meşrulaştırılmasına benzer bir şekilde, bir “temizlik” sahnesi izleriz Açlık’ta:
Hücreler temizlenecektir. Duvarların yıkanması ve hücrelerin sterilize edilmesi için
özel polis kuvveti getirilir fakat; ortaya çıkan bir “av” temsilidir. Önce polisler, bir
av borusunun yerine geçmek üzere, geldiklerini coplarını kalkanlarına ritmik bir
şekilde vurarak duyururlar. Akabinde hücrelere saldıran bir başka ekip,
mahkûmları döverek ve sürükleyerek dışarı çıkarır. Bu sefil seremoninin amacı
kıstırıldıkları halde direnenleri terörize ederek “kırmak” tan başka bir şey değildir.
Nitekim Bobby Sands bu sesi duyduklarında kusan, bağırsaklarını tutamayan
mahkûmlar olduğunu yazar (Sands, 2016: 61). Battaniyelerin de koruyamadığı
çıplak bedenler koridor boyunca bir gauntlet koşusuna çıkarılır. Uzunca bir sekansla
tanık olmamız istenen bu sahnenin sonunda bir yerlerde bir duvarın arkasına
saklanmış ağlayan bir polis görürüz. Başta yarasına acıdığımız gardiyanınkinden
farklı bir işarettir bu. Yönetmen bu kez diğer tarafın insanlığına ince bir selam
vermektedir. Fakat takip eden ilk sahnede hücresine bırakılan beden Sands’indir ve
İsevi bir bakışla kameraya gülümsemektedir- sahne yine bir antagonizmayla
bağlanmıştır.

Mesajlar, ince sigara kâğıtlarına yazılır ve ince streç filmle sarılarak sütyen, ped, külot yahut
vajina içinde saklanarak cezaevine gelir, karşılığında yazılan mesajlar ise makat, ağız ve
burun boşlukları ve hatta sünnet derisi içinde saklanarak verilir. (Beresford, 1987)
3
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Açlık, bu işkencenin arkasından gelir. Steve McQueen’in, filmi sadece bu olguyu
kaşımak için çektiğini ileri sürdüğüne değinilmişti. Filmin ikinci yarısı; açlık
grevindeki bir bedenin gün be gün nasıl eridiğini, nasıl reaksiyonlar verdiğini,
bağırsaklardan fışkıran kandan açılan yatak yaralarına ve ışık ve sese verilen
tepkilere kadar ince ayrıntılarla anlatır. Sesler izleyici için de bulanıklaşır, ışık azalır;
hep beraber ölürüz. Bu, bedenden yola çıkan, son derece politik bir dâhil ediştir.
Film,

yönetmenin

bakışıyla

böylece

özetlendiğinde,

elimizde

biyopolitik

değerlendirme için son derece elverişli bir malzeme kalır. Öncelikle, en geniş
anlamıyla hapishanenin bedenler için denetleme-kontrol alanı olarak anlaşılması
gerekir. Bahis konusu olan siyasi iktidarın hayatına kasteden bedenler olması ise,
öldürenin cezadan muaf olduğu (Lemke, 2014: 79)

homo sacer’i getirecektir

izleyicinin hatırına. H tipi hücreler, insanın politik ve medeni hayatından soyulduğu
bir alan olarak düşünülebilir; Bobby Sands, Long Kesh’de de aynı bugün
Guantanamo’da olduğu gibi, mahkûmların adları yerine sayılarının söylendiğini
kaydeder4 (Sands, 2016: 56). Hukuk sistemi içine yerleştirilmiş bu istisna- yer,
“çıplak hayat ile hukuk kuralının bir belirsizlik eşiğine girdiği mekânın yaratılması”
bağlamında tam da Agamben’in söylediği anlamda “kamp”tır: “İçinde işlenen
suçlar ne kadar farklı olursa olsun, adı ne olursa olsun ve nerede olursa olsun böyle
bir yapının inşa edildiği her yerde bir kampla karşı karşıyayız demektir.” (
Agamben, 2013: 207) Ancak Agamben, kampın bir istisna olmaktan çıkıp
modernliğin nomosu olarak düşünülebileceğini anlattığından bir noktaya daha
dikkat çekmekte yarar vardır: İşkencehane tam da bebeklerine verecekleri sütü
bulamadıkları için iki üç yıl sonra tarihin en büyük grevlerinden birini yaparak
Thatcher’ın düşününü başlatacak madencilerin İngiltere’sinin arka bahçesinde
kurulmuştur.
Öte yandan, ölüm orucunun başvurulacak son çıkış yolu olarak çıplak hayatın
karşısına yerleştirilmiş olmasını devrimci bir dönüşüm olarak telakki etmek
mümkündür (Ziarek, 2008: 98-99) Belki hayvanla insanın kesiştiği alanda insan
kalabilmek için beden, gerçekten bütün kültürel kodları altüst ederek varlığını
hatırlatabilir, “düşmanı” ahlâken ve siyaseten sıkıştırabilir. Bunun ise yeni bir
politik karşıtlık olarak düşünülmesi mümkündür (Ziarek, 2008: 98). Üstelik Bobby
Sands de bu düşünceyle neredeyse birebir örtüşen bir ifade kaydetmiştir günlüğüne:
“Bizi kriminalize edemeyecekler, gerçek kimliğimizden, bireyliğimizden soyup
depolitize edemeyecekler, bizi sistem içi, kurumsal, nezih, hukuka uygun robotlar
“ismiyle çağırmazlar insanı/ Ne de bir lakap takarlar/ Çünkü sevgi ile nefret birleşmez/
Karışmaz doğruyla yanlış./ İsmin yoktur, sadece bir numara:/’Yürüsene altmışaltı!’’
4
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haline getiremeyecekler.” (Sands, 1985: 20. [italikler benim]) Açlık grevi, üzerinde
battaniyesinden başka hiçbir şeyi olmayan bedenlerin kendini son bir mermi, bir
feda nesnesi haline getirmesi olarak düşünülebilir öyleyse (Bargu, 2014: 12-14)
Bütün bu değiniler baki kalmak kaydıyla, Açlık’ın kuşatıcı bir değerlendirmesinin
değerlendirmenin biraz daha fazlasını gerektirdiğini düşünüyorum. Zira kendisi
fenomenolojik bir paranteze işaret etse ve biyopolitik bir değerlendirme açısından
çok verimli bir kaynak olsa da bahis konusu edilen “açlık” herhangi bir açlık
değildir. Aynı ölçüde verimli biyopolitik materyal sağlayacak da olsalar, Knut
Hamsun’un Açlık’ta anlattığı yoksulluk tipi açlıktan da Coetzee’nin başyapıtı
Michael K. ‘daki türden yıkarken inşa eden bir açlıktan da farklı bir açlıktır anlatılan.
Zira aç kalanların, homo sacerleştirilenlerin ve direnenlerin, yukarıdaki italiklerin
vurguladığı üzere, bedenlerinden ötesi de vardır.
Bedenin Asker, Şair, Milletvekili ve Amatör Ornitolojist Hali
“Beden karşı koyuyor tabii ki, fakat eninde sonunda her şey ilk değerlendirmeye
geri dönüyor, yani zihne. En önemlisi zihindir.” yazmış Bobby Sands açlık grevinin
17. gününde günlüğüne (1981a: 60) Filmdeki temsili de, kendisini ziyarete gelen
rahibe, uzun konuşmalarının sonunda, “bu iş inançla ilgilidir” der. Elbette, bir
önceki başlıkta anlatılanların hemen akabinde gelen bu değini, “mesele beden değil
fikirdir” gibi basit bir varsayımdan hareket etmiyor ne de Kartezyen düalizme
ilişkin teorik bir tartışma yapmak gibi bir niyeti içeriyor. Ancak filmin yönetmeninin
muradından bağımsız bir hayatı söz konusu edilebilir ise, onun biyopolitik
bakışının ötesinde, ikinci düzey bir gözlem yapmak da meşrudur.
Açlık’ın eninde sonunda “politik” bir film olduğu, ilk sahnede yerlere vurulan çöp
kutusu kapaklarında ve Thatcher’ın kriminalizasyonu zorlayan dış sesinde ne kadar
belirginse5, ölmek üzere olan cumhuriyetçi mahkûmun başına dikilen UDA’lı
gardiyan sahnesinde de o kadar belirgindir. Gidip gelen mesajlar sadece beden
deliklerinin rolüne ilişkin olarak yorumlanamaz; ortada örgütlenen ve yönetilen bir
mücadele vardır. Filmde, açlık grevi kararının alınması ve yürütülmesinin iletişim
kanalları, açıklıkla olmasa da alt metin olarak görülebilir. Tam da bu nedenle,
çalışmanın ikinci başlığı altında, Açlık’ın ana karakterinin bedenini kimliği,
inançları ve siyasi tutumuyla giydirerek düşünmek gerekecektir. Bu şekilde

“Siyasi cinayet, siyasi bombalama, siyasi şiddet diye bir şey yoktur. Sadece kriminal cinayet,
kriminal bombalama, kriminal şiddet vardır. Suç suçtur. Siyasi statüyü tanımayacağız.”
5
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kameranın yansıttığının kim olduğu ve niye öyle yansıtıldığı da tartışılabilir bir hal
alır.
Bildiğimiz, Bobby Sands’in “dışarıda” bir siyasi kariyer inşa edecek kadar uzun
kalmadığıdır. 1954 doğumlu Bobby Sands, Provisional IRA gönüllüsü olduğu 1972
yılında tutuklanır ve cezaevine konulur. Hayatını kaybettiği 1981’e kadar toplamda
dokuz sene, içeride kalmıştır; o halde bu İrlandalı delikanlıyı “Majestelerinin
Mahpushaneleri” nin yetiştirdiğini söylemek yanlış olmaz. Bir “özel” bir hayatı
olduysa bu, daracık zamanlarda evlenmesi ve çocuk yapmasıyla sınırlıdır. Evlilik,
tahmin edileceği üzere, uzun sürmeyecektir.
Steve McQueen, bedene dair yorumlarını nasıl kalın çizgilerle anlatıyorsa, Sands’in
kişiliğine ilişkin iyi bilinen ayrıntıları da o denli ince; kimi zaman sadece bilenlerin
anlayabileceği küçük dokunuşlarla ve imalarla vermeyi tercih eder. Söz gelimi
Bobby Sands’in koşucu kişiliği, karşımıza bir flashbackle gelir: Yönetmen kamerayı,
yoldaşlarla beraber başlanan açlık grevinin metaforik bir özdeşi olarak Bobby’nin
koşulara katıldığı çocukluk günlerine çevirdiğinde. Bu sahne, hapishane
koridorundaki gauntlet koşusuyla beraber düşünüldüğünde, rejisörün imgelem
gücüne hayran kalmamak mümkün değildir. Aynı incelik, sahneler arasına
serpiştirilen kanat sesleri ve kuş görüntülerinde de izlenebilir. Zira Bobby Sands’in,
ilk gençliğinde kendisini “çiçeği burnunda” bir ornitolojist olarak tanımladığı
bilinir. Yazdığı şiirlerde keten kuşundan cüce kargaya kadar pek çok kuşun adını
anar. Açlık grevindeyken tuttuğu günlükte yazdıkları, neden adının ölümünden
çok sonra dahi “tarlakuşu” simgesiyle anıldığını açıklar: “Tarla kuşunu bekliyorum,
çünkü bahar geldi. H-5teyken nasıl dinlerdim o tarlakuşunu ve şubatta gelen bir çift
ispinozu. Şu anda, aslında ölüm döşeğim olan yerde yatıyorum ve kara kargalara
bile kulak kesildim.” (Sands, 1985: 28)

Henüz greve başlamamışken tuttuğu

günlüğünün bir yerinde ise aslında çok sinematografik bir anlatıyla karşılaşırız:
Fakat kurtların bir başka yararı daha vardı. Bunu hemen keşfettim. Onlara öyle
alıştım ki, yüzlercesini yerden ve köşedeki çöp kümelerinden elimle topluyordum.
Solucan gibi kıvranan ve kayan binlerce kurt olurdu. Beyaz yığını avcumla toplayıp
pencereden fırlatır, kapkara avluya saçardım. Siyah fonda büyük beyaz biçimleri
kolaylıkla fark edilirdi. Kuyruksallayanlar kanat çırparak çılgın gibi gelir, bir
kurttan diğerine hızla küçük bacaklarını atarlardı. Onlar için büyük, enfes bir
şölendi. İki üç dakika içinde avluda tek kurt kalmazdı. Sanırım zamanı geçirmenin
bir yoluydu bu. Yaz mevsimini kuşları beslemek için kurt toplayarak geçirdiğimi
söylesem kim inanır? (Sands, 1985: 41)

9
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Belli ki Bobby Sands’den arta kalan çok az yazıyı iyi incelemiş yönetmenin bu
anlatıya itibar etmemesi belki klişeden kaçınma çabası olarak düşünülebilir ama
bilinçten çok bedene odaklanan bir hikâyenin içinde epey anlamlı da sayılabilir.
Tanımaya devam edeceksek, Bobby Sands’in açlık grevi yaparken, Marcella takma
adıyla (kızkardeşinin ismidir), Sinn Fein’den “Liam Ogg”a yazdığı bir mektuptan
söz edebiliriz:
Diyordum ki (işte geliyor diyorsun değil mi?) kalbinizin temizliğine sığınarak, bana
bir kitap temin etmeniz ve içerde bırakmaya çalışmanız mümkün olur mu? Ethna
Cranberry bacımınki. Tüm istediğim bu kadar, son arzum derler ya… Bazısı sigara
ister, kimisi gözbağı, sizin arkadaşınız şiir istiyor. (Beresford, 1987: 65) .
Şiiri sevmekle kalmaz, yazar da. Evet, yazdıklarının iyi şiir olduğu söylenemez, ama
iyi şiir için ayrılacak zamanı varlığını koruyabilmek için kullanan bu delikanlıyı
estetik açıdan eleştirmek haksızlık olurdu. Acemiliği ilk bakışta anlaşılır. Sesinin
hemen hemen aynıyla demin zikredilen Ethna Carberry’nin sesinin yankısı olduğu
söylenir, el yazısıyla kopyalanarak içeri sokulan Reading Zindanı Balladı’ndan çok
etkilendiği anlatılır. (O’Hearn, 2006: 265) Öyle etkilenmiştir ki, aynı Oscar Wilde
gibi, içinden geçtiği bütün hukuki (!) süreci- Castlereagh’deki sorguyu, Diplock
Mahkemelerini ve H-Tipi hapishaneyi- anlatan bir Üçleme yazmıştır. Ancak, tekrar
pahasına, anlatılan öyle “ham” ve “hakiki” bir acıdır ki şiirin barınacak alanı
kalmamış gibidir:
Solmuş bir yaprak, bir et parçası gibi
Asarlar topuklarından
Çatırdar böbreklerin yumruklardan
Sallanırken gıcırdarsın,
Botlarıyla vururlar kemiklerine
İnsansındır, birazcığını kabullenirsin
Hiçbirini yapmadığın şeylerin (Sands, 2016: 24)

Dizeler akşamları gardiyanlar çekildiğinde yüksek sesle yoldaşlara okunur.
İşkenceyi, sorguyu yahut mahkemeyi anlatan bu manzumeler ilk okuyuşta insanda
boğuntu yaratır- işkenceyi anlatacak kafiye aramak ne tuhaf bir iştir! Ancak aynı
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nokta, sanırım, Açlık’ın Sands karakterini en iyi yakaladığı husustur. Ziyarete
geldiği Sands’in dayaktan şişmiş gözünü fark eden Papaz Don, “Gözüne ne oldu?”
diye sorar. Cevap hızlı gelir: “Fikir ayrılığı”. “Peki, rakibine ne oldu?” Sands güler:
“Benden daha kötü durumda, gerçekten”
Varlığında dirimsel, hatta çoğu zaman şen olan, yıkımın tam ortasında muhafaza
edilmektedir. “Birkaç saat sonra tam tamına 27 yaşında olacağım 6. Paradoksal bir
şekilde yeterince mutlu bir doğum günü olacak; sanırım ruhsal olarak özgür
hissettiğimden. Başka bir sebep bulamıyorum.” (Sands, 1981a: 27)
Steve McQueen’in derdi Michael Collins benzeri bir epik çekmek değildir;
dolayısıyla

kadraja

düşenin

bir

kahraman

olmaması

anlaşılabilir.

Fakat

“kahraman”, hasbelkader hapse atılmış kır koşucusu, şakacı bir şair de değildir.
“Aralara” serpiştirilmiş sahnelerde, içeride ve dışarıda örgütlenme faaliyeti yürüten
genç önder kadrolardan birine odaklandığımız hissedilir. Seyirciye karakterdeki
muktedir örgütçüyü açıkça işaret etmek için ise herhalde filmin kalbinde yer alan,
yaklaşık 20 dakikalık papaz diyaloğunu beklemek gerekir.
Bir tür sosyal medya fenomeni haline gelen bu sahnede, Bobby Sands, kendisini
ziyarete ve elbette ikna etmeye gelen, daha önceki açlık grevlerini desteklemiş bir
Katolik papazla (Don) karşı karşıyadır. Filmi, muazzam bir ahlâk dilemmasına
sürükleyen bu diyalog boyunca tartışılan temel mesele, açlık grevinin bir tür intihar
mı (bu durumda Bobby Sands, başkalarının ölümüne de sebep olmuş olacaktır)
yoksa kazanmak için kullanılacak bir siyasi yöntem mi olduğudur. Anlaşılan odur
ki Bobby Sands, pazarlıklardan da, dışarıdaki IRA önderliğinden de umudu
kesmiştir:
“S: Peki öyleyse ? Tekliflerini kabul ettik, verdikleri üniformaları giydik çünkü
dört yıldır hiçbir talep gelmemişti. Buna devam edebiliriz Don veya bir ordu
gibi davranırız ve yoldaşlarımız için hayatlarımızı feda ederiz.
P: Pazarlıklara geri dönüleceğine dair içinde ufak bir ümit kırıntısı dahi yok mu
?
S: Böyle bir şey olmayacak.
P: Her şeyi bir tarafa bırakalım. Burada kendini öldürmeye çalıştığını
biliyorum.

6

Bu not, 8 Mart 1981’de, Sands’in açlık grevinin 7. Gününde yazılmış.
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S: Yaptığım işin erdemini ya da intihar olup olmadığını tartışmak istemiyorsun.
Onlar intihar diyor. Ben cinayet diyorum.”

Öyleyse Sands’in ve arkadaşlarınınki “içeride” sıkışmış bedenlerin bir tür umutsuz
feda eylemi değil, hatta belki kaybolma anında çakılan bir işaret fişeğinden de öte,
umudu yeşertecek dirimsellikte bir jesttir. Benzer bir saptamayı Onur Kartal da
yapar: “…açlık grevinin gücünü yaşamın reddinden olduğu kadar kolektif kurucu
bir kararlılıktan aldığını da görmemiz gerekir” ( Kartal, 2015: 215) Zira Sands,
susanların yerine konuşmak zorunda olduğunu, “Belfastta yaşayan üç çocuklu bir
ailenin geçim gailesinin” inanca yer bırakmadığını bilir. Çünkü onlar, flashbackte
dinlediğimiz şarkının anlattığı, kendilerini kimse duymadığı zaman “daha çok
bağıracak” olan Belfastlı çocuklardır.
Öyleyse açlığa yatan beden, kır koşucusu, kuş gözlemcisi, şair ve önder Bobby
Sands’inkidir evet, ama hikâye burada da tamamlanmaz.
İnsan Onuruna Dokunulduğunda: Bir Yöntem Olarak Açlık Grevi
1981 Açlık Grevi üzerine yazarken İrlanda kültürüne değinmek gelenektendir.
Yeats’in “Kralın Eşiği” adlı oyununda, yurtsever duygular içinde tasvir ettiği eylem,
kişinin alacağı olan birinin kapısında aç kalarak onu söz verdiği edime ahlâken
zorlamasıdır:
"Ölümü seçmişti: Yiyip içmeyi reddederek, beni rezil edebilirdi, zira bir töre
uyarınca, eski ve aptalca bir töre, bir kişinin hakkı çiğnenmiş ise ya da [o]
çiğnendiğini düşünüyorsa, [o] bunu yapanın kapısının eşiğinde ölümüne
açlığa yatar ve [böylece] ahali her seferinde o eşiğin karşısında çok yüksek
çığlıklar atacaktır, [söz konusu] Kral’ın eşiği dahi olsa.” (Yeats, 1904:15)

Benzer bir geleneğin Japonya’da da olduğu söylenir. Fakat bu, Türkiye Alevilerinin
feda kültünün bu topraklarda yapılan siyasi açlık grevlerinin temelindeki itki
olmaması gibi, tek başına ortaya konulduğunda açıklayıcılığı sınırlı bir tarihsel
bilgidir. Dahası, ortak hukukun oluşmasının miladı kabul edilen Norman istilasının
(XI. yy) çok öncesinde dahi hak talep etme yöntemi olarak kullanılan bu ritüel,
sonrasında gelenek hukukunun önemli bir parçasını oluşturdu. Dolayısıyla “hak”
kurgusunun –eğer böyle bir ayrım yapılabilirse-salt ahlâki yahut kültürel
olmadığını, bir tür “hukuki” hak da olduğunu belirlemek mümkündür. Ancak
modern çağda (“Küçük çocuklar ölüyor modern zamanlarda/ Açlıktan ölüyorlar
kim cesaret edebilir neden diye sormaya? (Sands, 2016: 87) söz konusu hakkın
kullanılmasının sembolik önemi, hukukun olağan uygulanışında değil- zira gelenek
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hukuku da bu tür “arkaik” ritüelleri korumaz olmuştur- olağanüstü kullanımında
anlaşılabilir.
Açlık, “Majestelerinin Maze Hapishanesi”nde yaşananları neredeyse bir belgesel
tutarlılığıyla aktarır; ancak hapishane, yolun son durağıdır. İngiliz “adaletinin” eline
düşen bir İrlanda cumhuriyetçisini bekleyen öncelikle uzun bir sorgudur. Sorgu,
Castlereagh adı verilen bir binada yapılır ve süresi belirsizdir. Elde edilmek istenen
ifade imzalatıldığında, mahkeme süreci başlar. Diplock Court’ta görülen davalarda
jüri yoktur ve savunma hakkı büyük oranda kısıtlanmıştır. “Domuzlara bile daha
insanca davranılır” der Bobby Sands (2016: 42), Üçleme’sinde mahkemeden
bahsederken. “Eğer bir hakikat fark edilse bile/ Doğmadan ölürdü burada,/ Çünkü
öldürülür, hakikat kapkara/ Diplock’un mahkûm odasında “. (Sands, 2016: 43) Long
Kesh, ancak bu yargılamadan sonra ve artık uzun yıllar orada kalmak üzere
gönderildikleri hapishanedir. Film, biri 12 diğeri 6 yıla çarptırılmış iki mahkûmun
konuşmalarında durumu örnekler. Öyleyse –steril hukuk diline çevirmek gerekirseaçlık grevinin zemininde “adil yargılanma” hakkına ilişkin ihlallerle dolu bir
olağanüstü hukuk süreci ve uzun yıllar boyunca çekilecek bir “ceza” vardır.
Elbette, F tipi cezaevlerinin yapımı ve kullanıma sokulması döneminden
hatırladığımız üzere H Tipi Cezaevlerinin yapım amacı sadece “yüksek güvenlik”
değil, siyasi suçluların izole edilmesi ve giderek fikrî asimilasyona uğratılmasıdır ki
mimari yapı da bunu açıkça gösterir. Ancak haklar bir kere verilmiştir ve artık
uygulanmayacaklarının açıklanması, elbette içeridekiler açısından kabul edilebilir
değildir. Direniş bu noktada başlar. Sands’in Papaz’la diyaloğunda dört buçuk
yıldır sürdüğünü söylediği battaniye direnişi, pis protestoyla birleştiğinde, Açlık’ın
giriş sahnelerindeki tahammülü zorlayan görüntüler, birebir yaşanır, Vatikan’dan
mahkûmları ziyarete gelen bir papazın “tahammül edilemez, insanlık dışı” olarak
adlandıracağı vaziyet ortaya çıkar.
Çürümüş yiyecekler, dışkı, sidik, kan ve bunlardan kaynaklanan larva ve kurtlar
içinde, üzerlerine sadece battaniye örten; saçı sakalına karışmış (burada kadın
hapishanesindeki Mahkûmların kendi giysilerini giyme hakları olduğu halde
erkeklere destek vermek için adet kanlarını duvarlara sürdüklerini not etmek
gerekir) bu homo sapiensler, insan mıdır? Ya da şöyle soralım: Bunlar, “özgür, onur
ve haklar bakımından eşit”7 doğmuşlar mıdır?

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Madde 1 – “Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar
bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti
ile hareket etmelidirler.”
7
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Özgürlük ve haklara şimdiye kadar yapılan değinileri bir kenara bırakıp bütün filme
nüfuz etmiş ama açıktan dokunulmayan bir kavram olarak insan onurunu ele almak
yerinde olacak.8 Kavram, özünde ruh- beden dikotomisine dair bir rasyonalist
gönderme içerir- Marx’ın eleştiri oklarını üzerine çekmesi boşa değildir. Ancak
Steve MacQueen kavramın ahlâki yönünü, üstelik de bir tür evrenselcilikle
sahiplenmiş gibidir. Söz gelimi, yukarıda değinilen; mahkûmlar dayaktan
geçirilirken bir duvarın arkasında ağlayan polis imgesi, insana dair ortak bir “his”se
işaret eder. Buna benzer bir “karşı figür” ü Katharina Blum’un Çiğnenen
Onuru’ndan (italik benim) hatırlarız. İki sayfa süren bir anlatım, telefonları
dinlemekle görevli bir memura hasredilmiştir ve onun da “insan olarak” şikâyetleri
vardır:

“Sanayicilerle,

banka

müdürleriyle,

haydutlarla

ve

memurlarla

ilgilenilmektedir; ya ses alma aygıtlarının başında oturan görevliler? Onlarla kim
ilgilenmektedir?... Bu masum kulakların karamelalı pudingden en aşırı pornoya
kadar neler dinlemek zorunda bırakıldığını kimse anlamaz mı?” (Böll, 2009: 101)”.
Açlık’ın gardiyanı da aynı şekilde insandır, evde eşi ve çocuklarını sever, annesini
ziyarete huzur evine gider. Fakat Sands’in günlüğünde şöyle bir anlatım da vardır:
“Deli olmalısın” dedi. “Senin yerinde olsaydım yaptığını yapmazdım”
“Eminim yapmazdın” dedim. Belki de senin bir gardiyan, benim bir siyasi
tutuklu olmamın nedeni de budur.”(Sands, 1985: 23)

Kamera, karşıttaki ortaklığı gösterirken, bir sonraki adımda, işkenceci gardiyanın
korkunç sonuna da tanık eder bizi. İnsan onuru çiğneniyorsa, bu ilişkisellikten zalim
de nasibini alır. Annenin bilinci yitmiş yüzüne bulaşan kan, bu nedenle, belki de
filmin en çarpıcı imgesidir. Peki, yönetmenin dikotomik ahlâkçılığı, anlattığı
hikâyede insan onuruna ilişkin parçaları toplamaya yeter mi? İnsan onurunun
pratikteki en önemli koruyucusu tıbba değinmeden bu bahis kapatılamaz. Cezaevi,
özellikle de açlık grevi sorununun bir tarafı her zaman hekimlikle ilgilidir.
Hekimler, meslek etikleri gereği, açlık grevine giren kişinin bu kararına uygun
davranmak, ona kabul etmediği herhangi bir müdahalede bulunmamak, içinden
geçtiği durumda rızası dahilinde bir rahatlık sağlamakla yükümlüdür. (Açlık
Grevleri ve Hekimler, 2012) Açlık grevindeki kişiyi zorla beslemek, -aslında tıbbın
hayat kurtarma zorunluluğu ile paralel olmasına rağmen- hukuk dışı olduğu gibi
tıp etiğinde de yer bulmaz. 9 Filmde, Bobby Sands’i ölüme götüren süreç

Aynı yönde Onur Kartal (211).
“Bir mahkûm “zorla beslenme”yi reddettiğini açıkça beyan etmişse, hekim rızaya uygun
şekilde, insanlık onuruna duyduğu saygı ve aralarındaki güven ilişkisi gereği, grevcinin refahını
8
9
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resmedilirken, cezaevi hekiminin de odağa alındığı sahneler, bu saptamayı
doğrular. Michael Fassbender’in Bobby Sands’i insanüstü oyunculuk disipliniyle
normal kilosunun neredeyse yarısına kadar inerek oynadığı son sahnelerde,
doktoru yaralara merhem sürerken görürüz. Bu, Sands’in şiirlerinde anlattığı yarıişkenceci doktordan farklı bir karakterdir. Beyaz önlük, handiyse, artık ölmek üzere
olan bedenin onurunu iade etmeye çabalamaktadır. En son sahnelerde ise doktoru,
Sands’in altına yumuşak bir post sererken görürüz, artık duyarlılığın son
hadlerindeki bedenine batan çarşafların temasını kesmek için metal bir kafes
hazırlar, anne ve babası, ölüm için refakatindedir.
Bu noktada yeniden yönetmenin belirlediği ahlâk alanını aşmak, pratik felsefenin
diğer kanadı olan hukuka dönmek gerekiyor. Yukarıda Evrensel Bildirgeye
değinilmişti. İlginç bir durumdur, AİHM’in bu kavrama yaptığı ilk değinilerden
biri, İngiltere’nin İrlanda’da gerçekleştirdiği hukuksuz davranışlara ilişkin
kararında olmuştur. Yargıç Sir Gerald Fitzmaurice İngiltere v. İrlanda kararına
yazdığı karşıt görüşte; kişinin saçlarının kesilmesi, yabancıların önünde çıplak
olarak yürümesinin istenmesi, dışkıya bulanması ve komik görünebilecek elbiseler
giymeye zorlanması gibi insan onurunu haleldar eden davranışların madde 3
kapsamında aşağılayıcı muamele sayılması gerekliliğini yazar (McCrudden, 2008:
686).
Ulusal düzlemde ise kavramın hemen ilk madde olarak ve apaçık düzenlendiği
Alman Anayasası örnek verilebilir. Bu normatif metinlerin ve yarattıkları hukuk
iletişimlerinin – hukuki düzenlemelerin çoğundan farklı olarak kategorik olduğu,
her şart altında uygulanması gerekliliği varsayılır.10 Olgusal zeminde normların
ihlal ediliyor olması bir eleştiri sayılamaz: Evet, insan onuru bütün bu
düzenlemelere rağmen sıklıkla çiğnenmektedir ama normlar geçerliliklerini de
etkililiklerinin bütününü de buna rağmen korurlar (Çataloluk, 2017: 66). Fakat
dikkat etmek gereken kategoriklik iddiasının kendisidir, zira eğer hukuk kapalı bir
sistem değilse, normatif düzlemde de bu normlar aslında zımnen, kategorik değil
hipotetiktirler.

Ulrike

Meinhof,

Alman

Anayasası’nın

“insan

onuruna

dokunulamaz” yazan ilk maddesine ilişkin olarak yazdığı bir gazete yazısında şöyle
bir akıl yürütme kullanır. Eğer silahsızlanmanın yerini savaş alırsa, ancak barış

gözeterek, zora başvurmadan hasta için elinden gelenin en iyisini yapmakla yükümlüdür.”
(Boran, 2017: 100). Aynı yazıya zorla besleme konusunda hukuk ve tıp arasındaki bakış
farklılığını yorumlamak için başvurulabilir.
10 İnsan onuru hak sahibi olma hakkıdır ve bu kavram üzerinde “araçsallaştırma yasağı”
vardır. (Gutman, 2010: 5-6)
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şartları içerisinde gerçekleştirilebilecek demokrasinin temeli kalmaz. Bu anlamda
eğer, Alman Anayasası demokratik bir zeminin anayasasıysa, o zemin bugün
kalmamış bulunduğundan insan onuruna dokunulabilir. (Meinhof, 2008: 27-30)
Daha açık bir ifadeyle, “İnsan onuruna dokunulamaz” diye bir norm ihdas etmek,
insan onuruna dokunulmamasını sağlamaz.
Sonuç Yerine:
Filmin büyük ölçüde iç çekimlerle götürülmesi unutturmuş olabilir ama yine bir
cumhuriyetçi şarkısı (90 miles to Dublin Town) gerçeği hatırlatır: Gerçek hayatta
işkence Prometheus’unki gibi Kaf dağında yaşanmaz, Long Kesh, Dublin’e 145 km.
uzaklıktadır. Duvarların arkasında insan onuru çiğneniyorsa, yaşamın direnmek
dışında bir çaresi yoktur. Direnişin niteliği ise ancak onu yaratan koşullar bir arada
düşünüldüğünde anlaşılabilir. Öyleyse açlık grevlerinin bir yöntem olarak
kullanılması üzerine söylenecek sözlere iki açıdan dikkat etmek gerekir: “şiddet
karşıtlığı”nda olduğu gibi, soyut kategorilerle düşünme tehlikesi ve kişinin
iradesine saygı. Bu sonuncusunda tıp etiği bile çizgiyi çekmiştir. Önemlidir, açlık
grevi üzerine yazmak, sanat yapmak soruna değil, yönteme odaklanmak gibi bir
risk alır. Açlık grevi trajik de olsa bir yöntemdir ve eğer insan hayatına gerçek bir
saygı duyuluyorsa, yöntemi değil, uğruna can verilen meseleyi tartışmak gerekir.
Avukat Behiç Aşçı “Birçok kişi ölüm orucuna karşı olduğunu söylüyor” diyordu.
“Biz ölüm orucunu tartışmıyoruz ki, tecridi tartışıyoruz” (Düzkan, 2006: 70).
Açlık’ın bu açıdan son derece tutarlı ve özenli bir film olduğunu saptamak mümkün.
Ancak elinizdeki çalışma bir tür alan genişletmesine giriştiyse, otör kuramının
radikal eleştirilerine girme hadsizliğine düşmeksizin, filmin izleyicideki yaşamının
onu politik kılan unsura dâhil olduğunu belirtmekte fayda var. Bu anlamda, Mc
Queen’in ahlakçı biyopolitikası da işareti de elbette yol göstericidir. Ancak anlatılanı
hukukun da anlayabileceği bir dile tercüme etmek için hukukun temas ettiği tüm alt
sistemlere dokunmak de bir gerekliliktir.
Muktedirin çıplak yaşam tehdidine karşı direniş, bedeni, kimliği aşarak toplumsal
bir harekete yol açtığı oranda anlam taşır ve dahi anlaşılabilir. Aksi takdirde, son
silahı bir suskunluk sarmalına teslim etmek işten bile değildir. Açlık’ın başında
yerlere vurulan çöp kutusu kapaklarını mazgal kapaklarına, koşarken söylenen
şarkılara, polislerin kalkanlarına vurdukları coplara, lavaboya damlayan suya,
pervane uğultusuna bağlayanın ne olduğunu ise Bobby Sands “Zamanın Ahengi”
adlı şiirinde anlatmıştır:

Çataloluk/Komutan Marcella’nın Onuru
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“Onunla aydınlanıyor karanlık hücrem
Gök gürültüleriyle gösteriyor gücünü,
“Yenilmez fikir”dir bu dostum.
“Ben haklıydım” diyen fikirdir.” (2016: 94)

Haklıyım diyebilmenin gururunda taşınan mücadele, siyasidir ve insana özneyi
kurgulatırken tarihi yaratır. İnsan(lık) onurunu ise aslında, hukuk- en somut haliyle
evrensel bildirgeler-değil, ancak anılan mücadelenin ta kendisi koruyabilir ki bu
saptama bizi götürüp yazının başına bırakacaktır.
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