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"Dışardakine" bir bilet...

Zorduç bir isim şehir. Bir hayal, güneydoğu'dan kalkıp İstanbul'a gelen

Berzan'ın memleketi. İzmir civarından olduğu halde kara teni nedeniyle hep Kürt

zannedilen Mehmet'le tanıştıklarında pek de fazla ortak noktaları yok.

İkisi de İstanbul'a uzaklardan gelmiş lakin, zor koşullar altında umutları ile

ısınıyor, gelecek için küçük mutluluklar biriktiriyorlar. Mehmet'in tüm arzusu Arzu

ile biraz daha vakit geçirebilmek. Ancak tesadüflerin hayata malolduğu bu

şehirde bir yanlış anlama Mehmet'in hayatını darmadağın ediyor. Gözaltına

alınıyor, dövülüyor Mehmet. Dışarı çıktığında işten atılıyor, Berzan'ın yardımıyla

ayakta kalıyor. Ama tüm cüssesi ve karanlığı ile yeni başlıyor hayat. Her

karanlığın ardında bir güneş olduğu da doğru elbet.

20 ödüllü Güneşe Yolculuk filmi Türkiye'nin güneydoğusundan demir alıp

metropollere yürüyen sorunları gazete haberlerinden alıyor ve onları

burnumuzun dibinde yaşayan, sahici kişiliklere dönüştürüyor. Filmde oynayan

kişiler soruları, acıları ve sıkıntıları ile kendi yaşamlarını oynuyorlar. Dahası,

Hülya Abla da Semra da yönetmenin arkadaşları. Filmde Türkçe soruyu

anlamayan amca da gerçekten Türkçe bilmiyor. Film İstanbul'da yalnızca üç

sinemada gösteriliyor.

* * *

 Güneşe Yolculuk hep önünüzde durduğunu hissettiğiniz ve görmezden

gelemediğiniz gerçekler miydi, anı ve deneyimlerin neticesi mi? Siz bu hikayenin

neresinde yer aldınız?

Her zaman kendimden yola çıkarım, hikayemde ve karakterlerimde hep benden

bir parça olur. Ama dinlediklerim, gözlediklerim ve tanıklığım çok daha fazla rol

oynadı bu hikayenin gelişmesinde. Bir gazete haberiydi beni yola çıkaran.

Bundan dört beş yıl önce eski eşimin bulup gösterdiği hikayeyi geliştirmeye

başladığımda yoğun bir araştırma içinde buldum kendimi. Kaçınılmaz bir biçimde

ve artık sırtımı dönemeyeceğim gerçeklerle yüzleşmeye başladım. Aslında

hepimizin bildiği ve tanık olduğu şeylerdi bunlar. Ama o dönem ben bu

sıkıntıların yoğun olarak içinde yer almaya, o insanlarla birlikte yaşamaya

başladım. Filmin senaryosunun gelişmesini sağlayan asıl bu süreç.

 Berzan (Nazmi Kırık), Mehmet (Nevruz Baz) ve Arzu (Mizgin Kapazan) hem

siyasi/ideolojik, hem ekonomik, hem de sosyal açmazlarla yüzyüze olan ve
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bunlara farklı tepkiler veren üç genç. Bu karakterleri zenginleştirmek için daha

fazla konuşturmayı değil periferdeki yan karakterleri detaylandırmayı tercih

etmişsiniz, bu ilginç bir yaklaşım.

Evet çok doğru. Üç ayrı profil çizdim bu karakterler enine boyuna açılıp

derinlemesine incelenemezse bugüne kadar yapılan klişeleri tekrar etmiş

olacağımın bilincindeydim. Bu film klişelerin tuzağına hiç düşmedi, belki de o

yüzden en sahip çıktığım, en sevdiğim film oldu. Mehmet, Berzan ve Arzu

Türkiye'nin panaromik profilleri olabilecek karakterler elbette ve çevresindeki

yan karakterlerle, bir Hülya Hanımla, bir Semra'yla dolmuştaki teyzeyle

zenginleşiyor, gerçekleşiyorlar.

 Mehmet'in, Berzan'ın ve Arzu'nun yaptıkları işler de karakterleri ile orantılı

sanki. Elindeki "fuit" denilen aletle su borularındaki kaçakları dinleyen ve

doğrusu konuşmaktan çok zaten hep dinleyen naif, kırılgan Mehmet; Bir

kasetçalarla Kürt şarkıları çalan aktif dışavurumcu sağlam karakterli Berzan ve

bir çamaşırhanede çalışıp cümle âlemi kirindenpasından arındıran Arzu'nun

saflığa temizliğe verdiği değer...

Evet, özellikle Mehmet için bu orantı var. Mehmet dinliyor, duyuyor, duydukça

açılıyor. Biraz dervişane bir tarafı var. Ben bu mesleği yapan yani su borularını

dinleyerek kaçakları tesbit eden insanlarla da görüştüm. Onlarla konuşmak

bende çok hoş tadlar bıraktı. İşleri dinlemeye dönük sessiz sakin insanlardı,

yanılmıyorlardı ve tüm Türkiye'ye hizmet veriyorlardı. Bu işte olgunlaşmak için

on yıl gerekiyormuş. Mehmet'in kişiliğine uygundu bu meslek. Arzu soru

sormayı bilen, daha kurnaz, kendi koşullarını aşmaya çalışan, kendince

mücadeleler veren bir kız. Ve Mehmet'in saflığına âşık belki de. Arzu ince

hesapları olan ama bir o kadar da cesur ve atak biri. Mehmet'te olmayan bir

şey bu.

 Berzan çok baskın bir karakter olmasına rağmen olaylar kara teni her zaman

ayağına dolanan Tireli Mehmet'in başından geçiyor. Zorunlu göç nedeniyle

metropollere gelen ve itilip kakılan Kürtlerin çıkmazını anlatmak için neden bir

Türk vatandaşını seçtiniz?

Film bir değişim, dönüşüm hikayesini anlatırken, pek çok sorunla beraber tüm

dünyanın ve özellikle Türkiye'nin yaşadığı ayrımcılık sorununu dile getiriyor.

Klişeleri yıkıp bir insan olma, bir adam olma hikayesini anlatabilmenin bence en

iyi yollarından biri bunun "farkına varmayanın" başına gelen olaylar aracılığıyla

anlatmaktı. Bu hepimizden biri olabilirdi. Aslında bu işin ten rengiyle bir alakası

olmadığını; farklı olanın, farklı görünenin, farklı konuşanın her zaman buna

benzer sıkıntılara maruz kalacağını anlatmak istedim. Realiteyi ve kendini

bildiğin zaman insan olmak için en önemli adımı atmış ve dönüşmeye

başlamışsın demektir. Realiteyle başedilebileceğini anlatan bir film Güneşe

Yolculuk.
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 Finale doğru trende karşılaştığı çocuğa Zorduçluyum diyor. Yani gerçeği

kavramak için kara teni bir nimet mi? Farklı bir kimliği benimsemek

yaşadıklarına çözüm getirecek mi?

Bunu büyük bir sükûnetle diyor, çünkü ona o güne kadar hep bu dayatılıyor. Bu

ben Berzan'ım, ben buralıyım, Kürt'üm demek değil. İnsanların bir kısmı bunu

böyle yorumladı ama böyle değil. Bunun bendeki anlamı, ben Zorduçluyum,

Tireli ya da Niğdeli, bunun artık bir önemi yok; ben insanım, Mehmet'im. Önemli

olan Zorduçlunun gerçeğini ve kendi gerçeğini keşfedebilmek ve bu keşfe

rağmen ayakta durabilmek

 Bazı Kürt vatandaşlar Mehmet'in içten içe Kürt olduğuna inandılar, çünkü bu

kadar iyi ve duyarlı biri Türk olamazdı!

Evet kimilerinin Mehmet'in ben Zorduçluyum ibaresine, tenine ve iyiliğine böyle

bir anlam yüklediğini biliyorum. Ben böyle bir ayrımı hiç düşünmeden insan

olma durumu ile açıkladım o sahneyi. Biraz da, yaptığım sinemada açılımların

altını çizmek istemememden kaynaklanıyor durum. Kimileri tabii ki kendi

sıkıntıları doğrultusunda algılıyorlar, bunda da bir sakınca yok. Önemli olan

Mehmet'in gözlerinin açılmasıydı. Filmi izleyecek olanların gözlerinin açılmasıydı.

 Bu sıkıntıları yaşayan insanlarda (gözü açılmış izleyicide) nasıl karşılık buldu

film?

İnanılmaz coşkuyla karşılaştım. Kürtlerle izledim, yabancı ülkelerde farklı

milliyetlerden kişilerle izledim. İnsanların izledikleri filmde kendilerinden bir

şeyler bulabilmesi çok önemli. Müthiş duygulu anlar yaşadık. İnsanların kendi

haykırışlarını, iç seslerini duyduklarını farkettim. Diyarbakır'daki gösterimde

Mehmet Berzan'ın tabutunu suya ittiği anda bütün salon tepki verdi, üzüldüler,

onu uğurladılar.

 Film için oldukça yoğun bir gezi programı yapmış ve elde ettiklerinize uygun

hareket etmişsiniz.

Evet Güneydoğu'ya gittim, insanları dinledim. Metropol içindeki gece

kondularda yaşayanların sıkıntılarını dinledim. Sonuç olarak sadece metropolün

sıkıntısını anlatmıyor. Ama bir yandan da İstanbul Tükiye'nin mikrokozmosu gibi,

sıkıştırılmış bir Türkiye var burada. İstanbul'a bakılarak bile Türkiye anlaşılabilir.

Türkiye'nin her yerinden insan gelip burada tutunmaya çalışıyor, bir anlamda

ciddi bir asimilasyona, bir moralite kaybına uğruyor. Ben burada merkezde

başlayan bir hikayeyi adım adım dışarı çıkararak "dışarıda kalmış" insanların

içine uzun bir yolculuk yapmaya çalıştım.

 "Dışarıda kalanlar"ın durumunu vurgulamak için genelde kullanılan yolu

seçmemişsiniz. Sınıfsal farklılıkarın altı çizilmiyor. İstanbul suyu, martısı ve bekar

odaları ile Vezneciler, Mahmutpaşa ve Sirkeci'siyle var yalnızca, tabii bir de
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Ümraniye. Asimilasyonu ve moral kaybını kışkırtan bu etkenleri mesela

Akmerkez'i, Capitol'ü vs, göremiyoruz; bu bilinçli bir tercih olsa gerek?

Bir şeyi anlatırken altını sert çizgilerle çizmeyi sinemada sevmiyorum.

Gerçekliğin gücünü, insanı kendi dünyası ile yakaladığınız, onu gerçekten

elinizle tutup içinizle sevdiğimiz zaman yakalayabiliyorsunuz. Bu insanlar

yaşadıkları yerlerde kendi sıkıntıları; sevgileri ve zaafları ile varoldular ve böyle

yaşadılar. Merkezdeki varoşların gençliği üzerine yapılan araştırmalara ve

yazılara bakarsak bu insanların tüm dünyalarının kaldıkları bölge ile sınırlı

olduğunu farkederiz. Bir anlamda Türkiye'nin neresinden gelirse gelsin

çoğunun rüyalarının, özlemlerinin bile birbirine denk düştüğünü görürüz. Bana

göre çok çizgidışı ve garip olurdu, Etiler'de yaşayan biriyle o çocukları

tanıştırmak ya da o çocukları zorlama olarak Etiler'e göndermek. Buna rağmen

Güneşe Yolculuk'taki insanlar içimizdeki sıkıntıyı ve uçurumu çok iyi anlattılar

diye düşünüyorum ben.

 Güneydoğu'da karşılaştığınız, konuştuğunuz kişilerin size karşı yaklaşımı ne

oldu?

Tek başıma değildim. Yanımda o bölgeden uzun zamandır tanıdığım kişiler

vardı. Uzun bir süre onlarla yaşadım, konakladım. İnanılmaz anlar yaşadım. Beni

ağırlamaları, yediğimiz yemekler, birlikte uyumalar ve yaşam biçimleri,

dertleşmeler... Hiç unutmayacağım şeyler. Güneydoğu'da güven problemli bir

kavram ve bir güven ortamı oluşturabilmek zor. Bana güvendikleri anda

benimle paylaştılar sıkıntılarını ve sonra da oynadılar. Filmde gördüğünüz

insanların çoğuyla birlikte yaşadım ve bir kısmı Türkçe bile bilmiyordu. Kendi

dünyaları ile birlikte filmde yeraldılar. Filmdeki detayların hepsi yaşadığım

anların bir parçası. Hiçbir şey imaje edilmedi.

 Mehmet'in kaldığı otelin penceresinden gördüğü tanklar?

Aynen öyle bir ana tanık oldum. O an çekmedim ama elimde Nevruz sırasında

çekilmiş benzer bir malzeme vardı, tanklar dört bir yanı kuşatmıştı. O malzemeyi

kullandım.

 Güneşe Yolculuk... Hem coğrafi hem de kültürel anlamda doğuyu temsil ediyor

güneş. Ama Mehmet orada da yadırganıyor sanki, insanlar ona yardım etmek

istemiyor gibi. Güneydoğu'da yaşanan psikolojik durum açısından nasıl okumak

gerekiyor bu yadırganmayı?

Güneşe Yolculuk ismi beslenme sürecinin sonunda çıktı. Mehmet'in

Güneydoğu'ya yolculuğu ile beraber. İnsanlar arasındaki o sıcaklığı da temsil

ediyor güneş. Filmde hep sıcak renkler kullandık, özellikle sarı rengi vurguladık.

Tabii aynı zamanda Doğuya gidiyor Mehmet. Bir olağanüstü hâl bölgesi bu aynı

zamanda. Güven ortamının çöktüğü ama yine de sağduyulu insanların dostluğu

ile karşılaşılabilen bir yer.
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 Filmde Mehmet'in kaldığı yerlerin kırmızı çarpı işaretleri ile belirlenmesi bazı

izleyiciler tarafından abartılı bulundu. Bunu gerçekliğe tekabül eden bir simge

olarak tasarladığınızı biliyoruz. Ama yine de bir simge olmak için fazla

manipülatif değil mi bu çarpı işaretleri? Mehmet bu çarpılar yüzünden sürekli

yer değiştiriyor örneğin.

Mehmet esmerliği nedeniyle Kürt sanılıyor, sürekli şüphe ve takip altında, çünkü

içeri girip çıktı, fişlendi. Bir gerçeklik var Türkiye'de. İnsanlar durduk yerde niye

işkence görüyor, niye başlarına bir sürü şey geliyor? Bu insanların nasıl

fişlendiklerini, kimlerin elinde nasıl dosyalar olduğunu, bir işkenceden paçasını

kurtaranın diğerinde hayatını kaybettiğini gördüğümüz ve düşündüğümüz

zaman anlam kazanıyor bu işaretler. Temelini Güneydoğu'dan alan ve büyük

metropollerde devam eden sorunlar Mehmet ve Berzan gibilerinin başı sürekli

derde giriyor. Bunlar olmuyor mu? Sıradan gazetelerde bile bunlara tanık

oluyoruz. Adam işkenceden öldürülüyor, bir süre sonra bakıyorsunuz işkence

yapan lar beraat ediyor. Artık bütün bunların görülmesi, tartışılıp konuşulup bir

daha bir daha yaşanmaması lazım.

 Mehmet İstanbul'a döndüğünde onu nasıl bir hayat bekliyor ve o geçirdiği

dönüşümle bu hayatın içinde nasıl yer alacak?

Bence başına daha bir sürü sıkıntı gelecek ama hiç değilse melül melül

başkasının gözlerinin içine bakmayacak. Sıkıntısına sahip çıkmayı, onunla

mücadele etmeyi öğrenecek. Arzuyu bırakıp gitmeyecek babasının elinde.

İstiyorsa onu tutabilmeyi başaracak. Kendini korumayı ve başkasına yerdım

etmeyi öğrenecek. Hayatta tutunabilmeyi, yaşamayı öğrenmiş olarak dönecek

İstanbul'a. Vermeyi ve almayı bilecek artık.
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