SİNOPSİS

28 yaşındaki Singapurlu gardiyan Aiman, kısa bir süre önce yaşadığı bölgenin en büyük
hapishanesine tayin olmuştır. Kız kardeşi Suhaila ile mütevazi bir hayat sürdüren Aiman kariyerinde
hızla yükselmek istemektedir. Hapishanede idamları gerçekleştiren 65 yaşındaki, deneyimli amir Rahim
Soon ile yakınlaşmaya başlar. Aiman’ın kişiliğinden ve iş etiğinden etkilenen Rahim, ilk fırsatta onu
çırağı olarak yanına alır. Aiman, bütün öfkesine rağmen Rahim’in güvenini kazandıkça amacına daha
çok yaklaşmaktadır; zira Rahim, Aiman’ın babasını idam eden celladın ta kendisidir.
YÖNETMEN GÖRÜŞÜ
İdam cezası, hala uygulandığı ülkelerde, genellikle adaletin tescil ettiği en tepe nokta ve suça
karşı caydırıcı bir silah olarak görülüyor. İdam tartışmalarının ve söylemlerinin ortasında
gözümüzden kaçan, anahtar bir karakter var: Görmezden geldiğimiz cellat. Öldürmeye yetkili olmak
ne anlama geliyor? Bir cellat, ahlak denkleminde kendisini nereye oturtuyor?
İdam edilenlerin ailelerinin seslerini de duyamıyoruz. İdama mahkum edilen mahkumlar,
genellikle toplumun fakirleştirilmiş tabakasından geliyorlar. Peki bu idam kararı, o ailelerin
durumunu nasıl etkiliyor?
Film, içinde çatışmalar yaşayan baş kahramanımız Aiman aracılığıyla bu iki açıyı ele alıyor.
Onun otoriteyle ahlakı uzlaştırma çabası, idam tartışmalarında nadiren gündeme getirilen
dinamiklere dikkat çekiyor.
Larangan Hapishanesi (tam çevirisi “Yasak Hapishane”) Aiman’ın akıl sağlığının
somutlaştırılmış temsilidir. Başlı başına bir karakterdir; karanlık ama steril, koridorlarında geçmişin
gölgesinde yankılanan seslerle dolu…
Aiman, babasının son günlerini geçirdiği koridorları tanırken, bir yandan da kişiliğinin en
derin noktalarına inmeye başlıyor. Dipsiz bir boşluğa bakıp, korkularıyla yüzleşiyor ve nihayetinde
darağacına giden yolu buluyor. Hapishane atmosferinin, izleyenlerde gizem ve kayıp duygularını
tetiklemesini istedim. Floresan ışıklarının ve parmaklıklı pencerelerin yarattığı ışık ve gölge, filme
loş bir hava katıyor.
Aiman’ın sıcaklık ve avuntu bulduğu tek yer, kız kardeşi Suhaila ile paylaştığı, Singapur’un
işçi sınıfının yoğunlaştığı bir banliyöde bulunan evi. Burada, gündelik yaşamın yapısını ve ritmini
görüyoruz.
Filmde konuşulan diller, karakterlerin etnik kökenlerine göre kararlaştırıldı. Aiman, Rahim
ve Suhaila, Singapur’un azınlıklaştırılmış yerel halkı Malay’lardan. Malay, evde konuşulan bir dilken,
iş yerlerinde Singapur’un lingua franca’sı olan İngilizce konuşuluyor. Bu yüzden Rahim, Aiman ile
hapishanede Malayca konuştuğunda ikili arasında daha yakın bir bağ kuruluyor.
Dört yıla yayılan senaryo, araştırma ve yapım aşamalarında, kiminden ilham aldığım
kiminden rahatsızlık duyduğum birçok hikaye dinledim. Görüşme yaptığım insanlar arasında eski
cellatlar, sistemin içinde çalışan dini danışmanlar ve evdekilerin karnını doyuran kişinin idam
edilmesiyle yoksullukları artan aileler vardı.
ÇIRAK büyüleyici (ve çoğu zaman ıstırap veren), kendimi Aiman’ın yerine koymaya
çalıştığım bir yolculuk oldu. Bu durum, içgüdüsel olarak idam cezası tartışmaları etrafında sık sık
görmezden geldiğimiz ve bilincimizin derinliklerine ittiğimiz sorunların karmaşıklığını incelemeye
zorlamış oldu beni.
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2010 yılında Cannes Film Festivali’nde prömiyerini yapan
SANDCASTLE’la ilk yönetmenlik deneyimini gerçekleştirdi. Film daha sonra Toronto, Busan,
Vancouver ve Londra’daki film festivallerine davet edildi. Vietnam Uluslararası Film Festivali’nden
En İyi Film, En İyi Yönetmen ve NETPAC Jüri Ödülü, Gotham Screen Uluslararası Film
Festivali’nden En İyi Görüntü Yönetimi ve Jüri Özel Mansiyon Ödülü ile dönüp, The Wall Street
Journal’ın 2010 yılının en iyi Asya filmleri arasında gösterildi.
Singapur ve İspanya’da film eğitimi alan Boo Junfeng’in ödüllü 6 kısa filmi var. Lasalle
College of the Arts’da verilen McNally Award’ı alan ilk öğrenci olmasının yanı sıra, 2009’da Genç
Sanatçı Ödülü’nü kazanırken, 2011’de Singapur hükümetinin verdiği Singapurlu Genç Sanatçı
Ödülü’nü kazandı.
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CEZA, AFFETME, CAYDIRMA ve MERHAMET ÜZERİNE
(Yönetmen Boo Junfeng ile bir röportaj)

İdam cezası, filmlerde sıklıkla karşılaştığımız bir konu ama bu film, sürpriz bir
şekilde Rahim’i yaptıklarından pişman olmayan, hatta mesleğiyle gurur duyan biri olarak
sunuyor. Böyle bir karakteri yaratmanızın sebebi neydi?
Film hakkında araştırma yapmaya başladığımda en çok etkilendiğim şey, idamların
etrafındaki bürokratik stoizmdi. Bunun altında insancıl bir şeyin yattığına inanmak istiyordum.
İdamları, anayasal bir durum olarak görmek gibi bir eğilimimiz var ama nihayetinde manivelayı
çeken bir insan. Bir insanın, rutin olarak idam cezasını uygulamaya kendisini nasıl alıştırdığını merak
ediyordum. Rahim karakteri bu merakın bir sonucuydu.
Başta, cellatların iş deneyimlerinin hayatlarını etkileyen bir kabusa dönüştüğünü düşünerek,
bu varsayım üzerinden bir tretman yazdım. Ama cellatlarla tanıştıkça, bunun her zaman böyle
olmayabileceğini gördüm. Dahası, görüştüklerim yaptıklarından gurur duyuyordu. Devlet adına
adaleti gerçekleştirdiklerine ve bu işe katlanabilecek nadir insanlardan olduklarına inanıyorlardı.
Pişmanlık duymadan gerçekleştirdikleri idamları böylece ahlaki olarak da meşrulaştırmış oluyorlardı.
Beni daha da şok eden, bu adamların insanlar olmaları, bir ebeveyn, iş arkadaşı ve vatandaş olarak
normal bir yaşama sahip olabilmeleriydi.
Kabul etmeliyim ki bunu beklemiyordum. Bu durum Rahim karakterine ilk yaklaşımımı
değiştirdi. Bir süre Rahim’i yeniden nasıl yazacağımdan emin olamadım. Pişmanlık duymayan ama
insani bir yanı olan ve bağ kurabileceğimiz bir celladı nasıl yazabilirdim?
Bir süre sonra bunun, benim celladı tanımam kadar Aiman’ın da onu tanımasının hikayesi
olduğunu keşfettim. Böylece Rahim karakterini, karşılaştığım cellatlar üzerinden yeniden yazmaya
başladım.

Aiman baştan itibaren, niyetlerinde de, idamlara yaklaşımında da daha muğlak bir
karakter olarak çiziliyor. Bu durum idam cezasından kötü bir şekilde etkilenmiş olmasına
rağmen böyle. Yasanın bu kadar kötü etkilediği bir karakteri, neden idamlar konusundaki
fikirlerinden emin olmayan bir karakter olarak çizdiniz?
Aiman’ın hikayesi, birçok anlamda benim bu hikayenin içine gerçekleştirdiğim yolculuğa
benziyor. Bu filmi yapmadan önce, idam cezalarıyla ilgili bir fikrim olmasına rağmen, yaptığım
araştırmalar her ne kadar fikirlerimi değiştirmese de yerleşik yargılarımın birçoğunu sarstı. Bu
yüzden Aiman’ı seyircinin bakış açısına göre yonttum. İdam cezasına karşı hissettiği değişken ve
çatışan duyguları, birçok izleyicinin duygularını yansıtıyor.
Bir yandan Aiman’ın babasının yaptığı şeyi ve bu durumun, hayatını kötü bir şekilde
etkilemesini hor görmeye hakkı da var. Babası gibi olmadığı ispatlamak için kanunun yanında yer
alıyor. Bu düşünce silsilesinde Aiman, yasalar gereği babasının cezasını hak ettiğini düşünen, idam
taraftarı biri olarak görülebilir. Öte yandan Aiman, babasının günahlarına rağmen suçla yoğrulan
geçmişinden kurtularak, insanların değişebileceğini de göstermiş oluyor. Bu bakış açısıyla
bakıldığında, suçlularla empati kurabilen ve onlara ikinci bir şansın verilebileceğini düşünen biri
oluyor.
Doğru ile yanlış arasındaki bu çekişme, aslında idam cezası konusunda birbirleriyle kıyas
kabul etmeyecek görüşlerin bir yansıması. Aiman’ın bu durumun bir mağduru ve uygulayıcısı olarak
sahip olduğu eşsiz pozisyon, birbiriyle çelişen tüm bu fikirleri kucakladığını gösteriyor. Ceza ve
affetme, caydırma ve merhamet arasındaki gerilim, idam cezası tartışmalarının merkezinde yer
alıyor. Bu durumda da Aiman, bu meseleye dair kendi vicdanlarıyla fikir oluşturan insanları birbirine
bağlayan bir kanal işlevi görüyor.
Aiman için idam meselesi tamamen kişisel bir mesele. Babasının son günlerini geçirdiği yere
girerken, herkesin bir canavar addettiği adam için bir kefaret arıyor. Bir gardiyan olarak sahip olduğu
sorumluluklarının, şahit olduğu idamların, Rahim’e duyduğu saygının ve onunla kurduğu dostluğun,
ablasının bitmeyen endişelerinin ve eli kulağında ayrılığının yarattığı çatışmalar birikerek, onu bir
vicdan krizine sürüklüyor.
Final ne hakkında? Son sahne bitmeden neden siyah ekrana kesme yaptınız?
Baştaki niyetim, Aiman’ın manivelayı çekip çekmemesinden bağımsız olarak, seyircilerin
idam cezası hakkında karşısında kendilerini konumlandırdıkları yere göre, kendilerinin karar
vermesiydi. Ancak hikaye ve karakterler geliştikçe, mesele sadece seyircilerin bu durum karşısında
aldıkları pozisyon olmaktan çıktı. Artık bizi bu ana taşıyan, Aiman’ın kim olduğu ve kime
dönüştüğüydü.
Yine de, finali seyirciye dikte etmek istemedim. Seyirci kendisini Aiman’ın yerine koyup,
onun sıkıntısını ve kararsızlığını hissederek, bir sonraki sahnede ne olacağına kendisi karar versin
diye siyaha kesme yaptım. Manivelayı itiyor mu ya da itmeli mi, bu, bir tartışma konusu. Biz de
zaten bunların tartışılmasını istiyoruz.

Filmdeki tüm ana karakterler Malay ama memurların büyük kısmı Çinli. Ana
karakterlerin hepsini neden Malay seçtiniz? Irksal noktalar filme aktarılmak mı istendi?
Baştan itibaren oyuncuları “renklerinden” bağımsız seçip, seçilen oyunculara göre
karakterleri yansıtmaya hazırdım. Farklı ırktan oyuncularla deneme çekimleri yaptık. Wan Hanafi
Su ile Fir Rahman’ın kimyasının uyuştuğunu gördük. O zaman, iki karakteri de Malay yapmaya karar
verdim. Bu, kültürel ve ırksal farklılıkları da içeren, ciddi bir yeniden yazma süreci doğurdu. Ama
karakterleri ve ilişkilerini olduğu gibi koruduk.
Dahası, ırk faktörünün, ilişkilerine bambaşka bir boyut kattığına inanıyorum. İki karakteri
de sistemin içinde olmayan, dışarıda kalan karakterler olarak yazmıştım. Ancak aynı azınlıktan gelip,
aynı dili konuştukları için bu dışardan gelme haliyle birlikte daha güçlü bir ilişkileri olmuş oldu.
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Hapishanenin, Aiman’ın psikolojik durumunun somutlaştığı bir yer olmasını istiyordum.
Hücre duvarlarından oluşan labirentler ve güvenlikli kapıların katmanları, onun aklını karıştırıyor.
Darağacına yaklaştıkça mekanlar daha çok kararıyor, daha çok uğursuz bir hal alıyor. Bu yüzden
hapishane kurgusal bir yer de olsa sinemasal
anlamda gerçek yerlerin kullanılması
gerekiyordu.
FİLMİN KÜNYESİ
İdam sehpasının olduğu sahneyi
Singapur’da terk edilmiş bir binada çekildi.
Tasarımını,
konuştuğumuz
cellatların
anlattıkları ve İngiltere ve Güney Afrika’da
hurdaya çıkarılmış sehpalardan elde edilenler
üzerine kurduk. Odaların, koridorların,
döşeme
kapağının
ve
darağacının
olabildiğince gerçek durması için uğraştık.
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Hapishanenin diğer bölümleri için
Süre:
modern güvenlik yapılarına sahip tarihi,
Yapım Yılı:1
Ülke:
İngiliz kolonyal döneminden kalma bir tesis
arıyordum ama ne Singapur’daki ne de
Güneydoğu Asya’daki diğer İngiliz
kolonilerindeki
yapılar
uygun
veya
kullanılabilir haldeydi. Sonunda hapishane
sahnelerinin
büyük
bir
kısmını
Avustralya’daki Maitland Gaol ve Parramatta Correctional Centre’da çektik. Ofisler, arşivler,
soyunma odaları ve merdiven sahneleri için Singapur’daki farklı mekanları kullandık.
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