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LONDRA POSTASI

KOZA, PORTAKAL VE 1001

ALISA LEBOW

Eylül sonu ve Ekim başında art arda gerçekleşen Altın Koza, Altın
Portakal ve 1001 Belgesel’de izleyici karşısına çıkacak olan belgeseller
vesilesiyle festivallerin belgesel algılarını masaya yatırıyor ve seçkilerde
öne çıkan filmlere göz atıyoruz.
CAN CANDAN

B

u sene Altın Koza (17-23 Eylül),
1001 Belgesel (27 Eylül-2 Ekim)
ve Altın Portakal (6-12 Ekim) film
festivalleri, dört haftalık bir süreye sıkışmış durumda. Konumuz belgesel sinema
olduğu için, bu üç festivaldeki yerli belgeseller Türkiye’de belgesel sinema ve bu
festivallerle ilgili neler söylüyor acaba diye
biraz düşünürken, aklıma ilk olarak geçmişte Altın Portakal’da “profesyonel ölçütlere uygun belgesel film bulamadık”
gibi laflar yumurtlayan jüriler, üvey evlat
muamelesi gören belgeseller ve belgeselciler gibi sorunlar ve bunlara verilen tepkiler geldi. Altın Koza’da da 2009 yılında
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Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması’nda
yarışan İki Dil Bir Bavul’un “belgesel mi,
kurmaca mı?” gibi bir tartışmayı tetiklemesini düşündüm. 1001 ile ilgili ilk aklıma
gelenler ise, her sene verilen maddi destek
bulma uğraşı, özellikle geçen sene Kültür
Bakanlığı’nın desteğine karşılık gösterilecek filmlerde “eser işletim belgesi” şartı
koşması ve buna karşı verilen mücadele.
Kısacası Bakanlık “festivale para veriyorsam gösterilecek filmler benim denetimimden geçecek” gibi kabul edilemeyecek
bir kontrol mekanizması dayatıyor.
Festivallerin bu seneki seçkilere bakınca ilgimi çeken durumlardan biri şu
oldu: Belgesel seçici
kurulunda yer aldığım İstanbul Film
Festivali için izlediğim Ana Dilim Nerede?
(Veli Kahraman) ve
Siirt’in Sırrı (İnan
Temelkuran
ve
Kristen
Stevens)
Altın
Portakal’da
belgesel
yarışmasında yer alırken,
Altın Koza’da yönetmeliğine göre sadece
kurmaca
filmlerin
kabul edildiği uzun
metraj film yarışmasında yer alıyorlar. Anlaşılan bir filmin belgesel olup olmadığı, gösterildiği
festivale göre değişebiliyor. Yani kurmaca bir film olan
Ana Dilim Nerede?
Antalya’da belgesel
olarak etiketlenirken,
Adana’da kurmaca
olabiliyor; belgesel
bir film olan Siirt’in
Sırrı ise Antalya’da
belgesel, Adana’da
kurmaca olabiliyor...
Bunu söylerken belgesel ile kurmaca ayrımının çok net olduğuna veya birlikte ya-

rışmalarının sakıncalı olduğuna inandığım anlaşılmasın. Tam tersi, en azından
belgesellerin de kurmaca kadar “sanatsal”
olduğunun ve öznel bir anlatı olarak seyirciye herhangi bir filmin yaşattığı tüm
duyguları yaşatabileceğinin anlaşılması
açısından bu konuyu çok olumlu buluyorum. Yalnız bunu yaparken belgesellerin
üvey çocuk muamelesi görmemeleri için
kurmacaymış gibi lanse edilmelerini; kurmacalarmış gibi ve sadece kurmaca film
eleştirisi sınırları içinde tartışılmasının
doğru olmadığını düşünüyorum. Sonuçta
bir belgeselin konu ettiği kişiler ve seyirciyle kurduğu ilişki, özellikle etik ve politik açılardan düşünüldüğünde, kurmacadan oldukça farklı. Ama belgesel eleştirisi
fakiri ülkemizde maalesef bunları yaşamaya devam ediyoruz.
Yine seçkilere bakınca, 1001’in sadece
belgesel festivali olmasına rağmen 76 belgeselin sadece 16’sının yerli yapım olmasına karşılık, Antalya’da bu sayının 15’e
ulaşması ilgi çekici. Seçkilerde, Doğu’da
(kendi ötekimiz, kendi “üçüncü dünyamızda”) her zorluğa karşı mücadele eden
insanları hikâyelerinin “dışarıdan insanlar” tarafından anlatılması gibi artık kalıplaşmış yaklaşımlar sergileyen belgeseller ya da “bizden farklı” insanların hayatlarına dikizci bir şekilde yaklaşan ve bize
onların hayatlarına konuk olduğumuz yanılgısını yaşatan “gerçeğin pornografileri”
yanında daha çok sorgulayan ve düşündüren belgesellerin yer alması ve belgeselcilerin özellikle kendi yakınlarından bildiklerini veya yaşadıklarını anlatmaları,
bu ülkede belgeselin geleceği konusunda
insana ümit veriyor. Birkaç örnek olarak:
90’lı yıllarda devletin işlediği cinayetleri
ve kayıpları konu eden Faili Dewlet (Veysi
Altay), aile içindeki cinsel istismarı konu
eden Yuva (Ebubekir Çetinkaya), Van depremi sonrası bir ailenin yaşadıklarını anlatan Beklemek (Bülent Öztürk) ve yaşlı bir
adamın tuttuğu günlükler üzerinden yerel bir tarih anlatan Gerçekleri Yazdım: Lice
Defterleri (Ersin Çelik).
Belgeseller ve belgeselciler devlet, tarih, aile gibi Türkiye’nin dokunulmazlarını
sorgulamaya devam ediyor ve bize anlattıkları gerçek masallar ile kendimizi anlamamıza ve nasıl bir gelecek hayal edebileceğimizi düşünmemize yardımcı oluyor.

Y

akın zamanda Telluride Film
Festivali’nde gayrı resmi bir şekilde
galası yapılan ve derhal Toronto’ya
geçen bir belgesel izledim. Aklımdan çıkmıyor desem yeridir. Sanıyorum çok geçmeden
sizler de adını duyacaksınız. Gerçi söz konusu film öyle vahşi, öyle yorucu, insanın en
çılgın kâbuslarını öyle masum bırakan bir
film ki, izleyicilere de eleştirmenlere de biraz
fazla gelebilir. Şu kadarını söylemekle yetineyim: Ben daha önce buna benzer bir şey
görmedim.
The Act of Killing (Joshua Oppenheimer,
Christine Cynn, Anonim, 2012) asit kafasıyla
yazılmış bir John Waters müzikali gibi başlıyor: Adımları azıcık şaşırarak dans eden hanımlar vücutlarını saran parlak elbiseleri içinde
anlaşılmaz bir şekilde dev bir balığın ağzından
çıkarlar. Hemen sonra kamera bir şelaleyi takip
ederek aşağı iner ve karşımızda kadınların giyeceği türden fırfırlı ve mavi lame parti elbisesi
içinde, kollarını meditasyon yapar gibi havaya
kaldıran iri yarı bir adamı ve yanında yüzünde
bir kurtuluş ifadesi ve üstünde siyah, basit bir
cübbe olan papaz kılıklı birini görürüz. Papaz
kılıklı karakter Anwar Congo’dur; toplumun
alt kesiminden gelen Endonezyalı bir sokak
eşkıyası. Congo bir ölüm mangasının lideri ve
çok havalı bir mesih gibi geziyor; aynı zamanda
filmin içindeki filmin yıldızı ve de yönetmeni.
Yanındaki drag queen ise sağ kolu Herman. O
da Anwar ve daha yüzlercesi gibi, korkutucu bir
şekilde kendini tarihten galip çıkanların tarafına atan diğer bir acımasız eşkıya.

Filmin adı The Act of Killing başta biraz
teskin edici bir seçim gibi görülebilir. Ama
filmde Endonezya’nın gerçek ölüm mangası
liderlerinin yer aldığı, dehşet verici öldürme
“eylemlerini” (act) belgesel kamerasının karşısında yeniden canlandırmakla kalmayıp,
kendi “kahramanca” hayatları üzerine çekilen
“fantezi-müzikal-gangster” filminde de rol aldıkları (acting) göz önünde bulundurulunca, bu
adın gayet yerinde olduğu anlaşılıyor. Temsil
stratejilerinin tuhaflığı filme sadece, o da belki, Herzog imzalı ya da Errol Morris’in erken
dönem belgesellerinde bulunabilecek başka bir
dünya havası katıyor.
Gerçekten de, Herzog da Morris de filmin
yapımcılığını üstlendiğine göre yönetmen
Joshua Oppenheimer’ı kendilerine yakın
bulmuş olmalılar. Filmin internet sitesinde
Herzog’un yorumu var: “Son on yılda izlediğim en güçlü, en sürreal ve en korku verici film
bu.” Filmi Telluride’de tanıtan Morris ise şöyle
diyor: “Bütün büyük belgeseller gibi, The Act of
Killing de gerçekliğe başka bir şekilde bakmayı
gerektiriyor. Rüyamsı bir sahneyle başlıyor,
suçluların suçlarını canlandırmalarına izin vermeye çalışılıyor ve sonra tek kelimeyle inanılmaz bir şey oluyor. Rüya önce kâbusa, sonra da
acı gerçeklere dönüşüyor. İnanılmaz, etkileyici
bir film.”
Film medeniyetin üzerindeki ince cilanın
sonsuza dek soyulduğu, en temel haliyle iktidarın dehşet verici yüzünün açığa çıktığı
bir dünya resmediyor. Politikacıların ve yerel
otoritelerin gangstervari davranışlarına alışık
olmadığımızdan değil. Ama onların en mafyatikleri bile doğru ve dürüstlermiş, diğer insanları umursuyorlarmış ve hepsinden öte, kötülükle yakından uzaktan bir alakaları yokmuş
taklidi yapmak zorunda hisseder kendini.

The Act of Killing’de ise gangsterler fütursuzca
hüküm sürüyor. 45 yıl önce diktatörlük iktidara geçtiğinde ülkeyi “komünizmden” (yani
devletle aynı görüşte olmayan herkesten)
kurtardıkları ve bugüne dek korudukları için
ulusal kahramanlar olarak göklere çıkarılıyor.
Sağcı milisler izci eğitir gibi acımasız katiller
olmaları için eğitiyor çocukları. Gasp, tehdit,
yargısız infazlar yalnızca gizlice, kapalı kapılar
ardında değil, güpegündüz pazarlarda, sokaklarda, büyük gazetecilerin ofislerinde de vuku
buluyor.
Kanlı geçmişiyle daha önce hesaplaşmak zorunda kalmamış bir ülkede Oppenheimer ve
ekip arkadaşları, daha önce bu yüzden utandırılmadıkları için kameranın önüne geçip yaptıkları zalimlikleri anlatmaktan çekinmeyen
insanlar bulmakta hiç zorlanmamışlar. Anwar
ve arkadaşları neredeyse son yarım asrı, bir
yandan insanlık dışı davranışlarıyla küstahça
böbürlenirken, diğer yandan giderek daha da
zenginleşip güçlenerek geçirdiler.
Yönetmenlerin kurgusuyla üç saate yakın
süren film, izleyiciyi iktidarın ham ve cilasız
haliyle uzun bir yüzleşmeye zorluyor. Etik
kodların ve ortak medeniyet ve insaniyet mefhumlarının olduğu bir dünya düşüncesi burada bir hayal gibi; film, Busby Berkeley’nin yüreğini hoplatabilecek parlaklıktaki Technicolor
renklerine rağmen, korkunç bir gerçeklik
koyuyor ortaya. Morris’in söylediği gibi, rüyanın sonlara doğru çözülmeye başlaması,
cehennemin derinliklerini görme ve o cehennemin tam burada, bu dünyada olduğunu anlama deneyiminin getirdiği sinir bozukluğunu
hiçbir şekilde azaltmıyor. Bunu yapabilen bir
film, ister belgesel olsun ister kurmaca, bir
başyapıt olarak anılmayı hak ediyor bence.
(Çeviren: Elif Çopuroğlu)

not: Bu sayıyla birlikte docİstanbul sayfalarımızın 5.
yılını kutlarken, Elif Ergezen’e bu yazıya katkıları için
teşekkür ederim.
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