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Gülün solduğu yer

Türkiye uluslararası platformlarda adı işkence ile anılan bir ülke. Ne reddi

mümkün, ne çözümü. Çünkü herşey kapalı kapılar ardında; ya sorgu

odalarında, ya asker ocağında, ya evlerde:

Ya cop, ya terlik, ya sopa, ya elektrik, ya tokat. Yüzünüzde ya da bir

yerlerinizde patlayacak bir darbe; işlenen bir suçun, yapılan bir hatanın ya da

yaptığınız varsayılan bir eylemin aktif karşılığı. Kimi zaman sözel, kimi zaman

cinsel, bedensel bir tacizin adı. Hem eski bir gelenek, hem de modern

yapılanmalar içinde de kök salabilen bir otorite sağlayıcı. Aile içinde başlayan

ve kamusal alanda çeşitlenen, kamu düzeni ile gerekçelendirilen bir habis ur.

Türkiye gibi bir ülkede yaşayıp da onun dışında kalabilmek elbette mümkün

değil. Böylesi kaotik bir zeminde kolayca yeşerebilecek her tür ihtilaf, çelişki ve

aymazlık toplumbilimcileri olduğu kadar sanatçıları da ilgilendiriyor. Bir vakıa

tesbiti yapmanın, bir fotoğraf çekmenin yanısıra bir "bakış açısı" önerisinde

bulunmak gibi önemli bir lüksü de var sanatın. Tersi de mümkün; toplumsal

yaraya parmak basma kaygısı, o yarayı daha da kanatmak, artık sanat olarak

adlandırılamayacak bir yaklaşımla ilgilendiğiniz sorunun aynısı haline

gelebilmek, araçları aşırılaştırıp mesajı gölgede bırakmak gibi bir yığın tehlike

barındırmakta.

"Gülün Bittiği Yer" gelenekten dayağa gelen desteğe, bilmem kimin vurduğu

yerde biten, çoğalan gül'e atıfla almış adını. Dayağın insan kişiliğini ve kaderini

sonsuza değin değiştirdiği düşünüldüğünde bunu gülün solduğu, bittiği,

tükendiği yer olarak da anlamak mümkün. Zaten film de bunu konu ediyor. Pek

etliye sütlüye karışmayan, okula gitmediği zamanlarda babasının dükkanında

çalışan; üstelik nişanlı bir gencin hiç yoktan içeri alınıp üç ay işkence görmesi

anlatılıyor. Gerçekten bir şey bilmediği anlaşıldığında salıveriliyor ama artık çok

geç; aşk titreşimlerinin yerini darbenin gerilimi almıştır çoktan. Nişanlısını deliler

gibi seven, hayat dolu genç yerini karanlık, korku dolu, ümitsiz ve sinik bir

gence bırakmıştır. Nişanlısı onu elinde kırmızı bir gül ile bekler, ama adam bir

türlü inemez. Çünkü değil sevgilisinin yüzüne, aynada gördüğü aksine bile

bakamayacak durumdadır artık. Yönetmen muhtemelen 12 Eylül sürecini ve

yine muhtemelen sağcı bir genci konu ediyorsa da şiddetin ve işkencenin

zamanla ve hayatla ne denli ilintili olduğunu anlatabilmek için dönemi ve "taraf"ı

gizlemeye çalışmış. Bu arada işkencenin tarih içindeki serüveni ve bugüne

nüfuzunu anlatmak arzusuyla gencimizi aynı hücrede öğretmeniyle

karşılaştırıyor yönetmen, şiddetin "her yerde" oluşunu klipvari yöntemlerle filmin
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geneline serpiştiriyor. Görsel malzemenin çoğu işkence sahnelerinden,

çığlıklardan ve fazlasıyla karikatürize edilmiş polislerden oluşuyor. İşkencenin

aktarımındaki bu birebirlik diyaloglardaki didaktik tavır ile daha da marjinal bir

hâl alıyor. Gencin trendeki sayıklamaları ise filmin "gerçekçilik" iddiasını sınıfta

bırakıyor. Sık sık uykuya dalan genç gözlerini kapadığı anda konuşmaya

başlıyor ve bir redaktör kadar düzgün cümlelerle sayıklayabiliyor, mecazı

mürsel, tevriye gibi edebi sanatlara da bu manzume içinde yer verebiliyor! Öte

yandan hikayenin olaylarla değil diyaloglarla ve flashbacklerle ilerliyor olması

filmi fazlasıyla durağanlaştırıyor. Gülün Bittiği Yer, işkencenin yıkıcı etkisini

anlatmaya çalışırken yıkıp geçiyor, panaromik ve retrospektif bir yaklaşımı

denerken sinemasal dili tamamen kaybediyor. Film düşünceli ve hüzünlü bir

sınavdan geçirmiyor seyirciyi; çıkışı olmayan ve heryerinden çığlık ve küfür

yükselen dümdüz bir koridorda bırakıveriyor. Huzursuzluğa, saldırganlığa ve

düşmanlığı körükleyici vurgulara, küfürlü konuşmalara tahammül

edebiliyorsanız.
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