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Bu belgesel 'örnek' değil

Gelibolu yarımadasında yaşananlar tarihimizin en trajik zaferlerinden biri.

Çanakkale Savaşı'nı ders kitaplarından da romanlardan da gerçek yüzüyle

öğrenmek her zaman mümkün olmayabilir. Hamasi söylemlerin ya da soğuk

siyasi tarih anlatımının ötesinde bir anlatımla bu mümkün olabilirdi.

Ciddi bir belgesel en doğru yoldu bu açıdan. Büyük bir prodüksiyon, uzun

yıllara dayanan araştırma, ünlü Holywood aktörlerinin seslendirdiği uluslararası

itibara sahip bir belgesel kulağa hoş geliyor.

Tolga Örnek'in yazıp yönettiği, her yönüyle uluslararası gösterimin de hesaba

katılarak savaşın bütün tarafların gözüyle anlatıldığı Gelibolu, nihayet seyirciyle

buluştu. Filmle ilgili değerlendirmeden önce Lütfi Kırdar'da yapılan galadan bir

gözlem aktarmakla başlayalım. Davetli listesi, kamusal alanı bozmayacak,

galaya katılan üst düzey askerleri ürkütmeyecek şekilde hazırlanmıştı. Hınca

hınç dolu salonda başörtülü olan neredeyse yoktu. Bu Türkiye şartlarında

anlaşılabilir bir durum denip geçilebilir belki.

Fakat aynı tavır belgesele yansımış. Türk askeri için 'olmazsa olmaz' unsurlar

flulaştırılarak anlatılmış. Canlandırma sahnelerinde hücum eden Türk askerinin

'Allah Allah' dediğini tahmin ediyoruz; ancak kulağımıza ulaşan ses sadece bir

uğultu. En azından bu nidaya aşina olanların tahmin edebileceği kadarıyla bile

anlaşılmıyor. Asker mektupları gibi gayet insani boyutu ve duygusallığı ile ele

alınan belgeselde yabancılaşma efektleri bununla sınırlı değil. Müttefik

devletlerin askerleri olarak Çanakkale'ye gelen Yeni Zelandalı, Anzak ve İngiliz

askerlerin hikayeleri üzerinden anlatılması, baştan sona öyküsü anlatılan tek bir

Türk askerinin bulunmaması diğer yabancılaştırıcı unsur. Bu, Türk askerlerinin

duygularını kağıda dökmemesiyle açıklanamaz. Çünkü belgeselde Türk

askerlerinin aile fertleriyle çekilen fotoğraflarında tam bir Batılı model aile

görüntüleri yansıyor. Burada da 'kamusal alan' teorisinin elek vazifesi gördüğü

izlenimi ediniyorsunuz.

Öte yandan, belgeselde savaşa dair ayrıntıları aktaran tarihçiler uzun uzadıya

konuşuyor, gözler bir Türk tarihçisi arıyor ama nafile. Eğer bu belgesel İslami

duyarlılığı bilinen bir kişi tarafından çekilmiş olsaydı Türk unsurunu bu kadar

geri planda bıraktığı gerekçesiyle eleştirilirdi, hem de askerler tarafından. Eğer

son sahnede şehit Türk askerinin yazdığı mektubun verdiği duygudaşlık

olmasaydı, Türk izleyicisini sadece bilgi veren, bir savaşın nasıl olduğunu

anlatan bilimsel bir belgesel olacaktı. Bu da bir kısım insanların sıkılarak
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izleyeceği bir film demekti. 

Doğrusu Çanakkale'nin böyle bir anlatımla dile getirilmesine ihtiyaç vardı;

soğukkanlı, cephenin diğer tarafında neler olduğuyla ilgilenen, gerçekten neler

olup bittiğini sergileyen ya da en azından böyle bir kaygı güden bir filme.

Çanakkale Savaşları'nın bütün kahramanlık öykülerini Atatürk'e yükleyen ya da

savaşan ve şehit düşen gerçek vatan evlatlarının canlı kanlı varlıklarını hiçe

sayan metafizik hikayelerin dışında farklı bir senaryo gerekliydi. Tolga Örnek'in

uzun yıllara dayanan titiz çalışmasına rağmen sözünü ettiğimiz bakış açısı ve

kurgu nedeniyle bunu başardığı söylenemez. Ayrıca bazılarının iddia ettiği gibi

Oscarlık bir durum da söz konusu değil.
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