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BAKUR	  (Kuzey)	  belgesel	  filminin	  galası	  Diyarbakır	  ve	  
İstanbul’da	  yapıldı	  
	  

Uluslararası	  İstanbul	  Film	  Festivali’nde	  Kültür	  Bakanlığı’nın	  baskısı	  sonucunda	  
sansürlenen,	  Ankara	  Film	  Festivali’nde	  ise	  programdan	  çıkarılan	  Çayan	  Demirel	  ve	  
Ertuğrul	  Mavioğlu’nun	  yönetmenliğini	  yaptığı	  Bakur	  (Kuzey)	  belgesel	  filminin	  gala	  
gösterimleri,	  3	  Mayıs	  Dünya	  Basın	  Özgürlüğü	  Günü’nde	  İstanbul	  ve	  Diyarbakır’da	  
gerçekleştirildi. 

Filmin	  çekimleri,	  2013	  yılının	  yaz	  ve	  sonbahar	  aylarında;	  başta	  Dersim,	  Amed	  ve	  
Botan	  olmak	  üzere	  Kuzey	  ve	  Güney	  Kürdistan'daki	  çeşitli	  gerilla	  kamplarında	  
gerçekleştirildi.	  Film	  seyirciye,	  yeni	  bir	  gelecek	  kurmak	  amacıyla	  silahlı	  mücadeleye	  
katılmayı	  tercih	  etmiş	  bu	  kadın	  ve	  erkeklerin	  hikayelerine	  ve	  geleceğe	  dair	  
beklentilerine	  ilk	  defa	  kulak	  verme	  imkanı	  sunuyor. 

Bakur’un	  yönetmenlerinden	  Ertuğrul	  Mavioğlu	  ile	  görüntü	  yönetmeni	  Koray	  Kesik’in	  
hazır	  bulunduğu	  Diyarbakır	  galası,	  Cegerxwin	  Kültür	  Merkezi’nde	  yapıldı.	  Diyarbakır	  
Büyükşehir	  Belediyesi	  ve	  ilçe	  belediyeler	  ile	  Ortadoğu	  Sinema	  Kolektifinin	  desteğiyle	  
gerçekleşen	  galaya,	  Diyarbakır	  Büyükşehir	  Belediye	  Başkanları	  Gültan	  Kışanak	  ve	  
Fırat	  Anlı	  ile	  ilçe	  belediye	  başkanları,	  HDP	  Diyarbakır	  Milletvekili	  Adayları,	  sivil	  toplum	  
örgütleri	  ve	  çok	  sayıda	  davetli	  katıldı. 

İstanbul’da	  yapılan	  galanın	  ev	  sahipliğini	  ise	  Boğaziçi	  Üniversitesi	  Sinema	  Kulübü	  
yaptı.	  Gala’ya	  çok	  sayıda	  yönetmen,	  sinema	  yazarı,	  sendika	  temsilcileri,	  gazeteci	  ve	  
akademisyen	  katıldı.	  Film	  ekibinden	  yapımcı	  Ayşe	  Çetinbaş’ın,	  sesçi	  Ahmet	  Bawer	  
Aydemir’in	  ve	  montajcı	  Burak	  Dal’ın	  yer	  aldığı	  Gala’da,	  filmin	  yönetmenlerinden	  
Çayan	  Demirel,	  tedavisi	  sürdüğü	  için	  bulunamadı. 

Bakur’un	  İstanbul	  ve	  Diyarbakır’da	  eş	  zamanlı	  olarak	  gerçekleştirilen	  bu	  iki	  
galasında	  yapılan	  konuşmalarda,	  Bakur’un	  Dünya	  Basın	  Özgürlüğü	  Günü’nde	  
galasının	  yapılmış	  olmasının	  anlamlı	  olduğu	  vurgulanırken,	  bunun	  hem	  sansürcülere,	  
hem	  de	  kara	  propagandacılara	  güçlü	  bir	  yanıt	  oluşturduğu	  belirtildi.	  Bundan	  sonra	  da	  
bu	  filmin	  özgürce	  izleyiciyle	  buluşması	  temenni	  edildi.	  Sansüre	  karşı	  sinemacıların	  
gösterdiği	  ortak	  direnişe	  selam	  gönderildi.	  Ülkedeki	  ifade	  özgürlüğünün	  önündeki	  
tüm	  engellerin	  kaldırılması	  talebi	  yinelendi. 

	  


