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12 Eylül hayatımızın neresinden
geçti?

Vizontele Tuuba"ya, artık lise sıralarında olan Yılmaz"ın, bir kompo zisyon

dersinde verilen "Yaz tatilinde ne yaptınız?" sorusuna yıllar sonra cevabı da

diyebiliriz. İlkokul sıralarıydı; adını koyamadığımız bir sevinç histerisiyle hayatın

buzdolabına kaldırıldığı günler!.. Unutmam, bir düğün olacaktı o pazar. Ve fakat,

her şey tatil olduğu için, ne müzik sesi yükseldi komşu evden, ne de geleni

gideni oldu.

Öncesi, tam bir kaos. Çocuk gözlerin anlamadığı bir şeydi yaşananlar. Öfke

yumağı kalabalıklar, sokak aralarında kıstırdıkları hasımlarını haşlar; kemik

seslerine siren sesleri karışınca ancak sükuna ererdi öfke. 

O günden bugüne çok zaman geçti. O günün çocukları, gençleri ve yaşlıları ayrı

bir süzgeçle süzdü olan biteni. Ve, biriktirdikleriyle devam ettiler yollarına.

Kiminin payına acı düştü; kimininkine hasret" Kiminin sevdası kül bağladı;

kiminin aşkı yad ellere karıştı. O günlerle yüzleşip de akıl sağlığını koruyanlar

(sayıları az da olsa) yarınımızın aydınlığında parlayacak.

Yılmaz Erdoğan"ın bu hafta gösterime giren "Vizontele Tuuba"sı, dönem

itibariyle, türünün son temsilcisi bir "darbe"nin öncesini ve az sonrasını naif fırça

darbeleriyle beyaz perdeye yansıtıyor. Siz, ister "Masum değiliz hiçbirimiz"

diyerek derin nedametlere uzanın; isterse her şeye rağmen, şehre gelen bir

filmin avuntusuyla "Gülümse"yin!.. Sonuçta, yüreğinize koyu bir hüzün

çöreklenecek; kelimeleriniz boğazınızda düğümlenecektir. "Vizontele Tuuba",

Yılmaz Erdoğan"ın geçmişiyle yüzleşmesi belki. Belki benim, belki bizim yakın

geçmişimizle yüzleşmemiz!.. 

Sizin yaz tatiliniz nasıl geçti?

Vizontele, 1970"lerin başında teknolojinin nimetlerine uyanan Türkiye"nin uzak

bir "nokta"sında, sıcacık ve trajikomik bir insan öyküsü anlatıyordu.

Televizyonun gelmesiyle hayatları değişen insanların, değişen yaşama

uyumu/uyumsuzluğu, dönemin olayları ile harmanlanarak sunuluyordu. Aradan

geçen on yıl, bambaşka bir vakumun çeperlerini açıyordu, kasabada. 12 Eylül

öncesi hararetlenen gündelik hayat; masum belki ama zararsız olmayan;

"anlamsız" belki ama amaçsız olmayan bölünmeler; kavgalar ve darbe"

Başköşede yine televizyon" 

Vizontele Tuuba"ya, artık lise sıralarında olan Yılmaz"ın, bir kompozisyon

dersinde verilen "Yaz tatilinde ne yaptınız?" sorusuna yıllar sonra cevabı da

diyebiliriz. Zira köprünün altından çok sular akmış, nice köprüleri götürmüştür, o

yaz!..
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On yıl içinde ne değişti?

Kasabanın toy gençleri, kanlarının deli aktığı zaman dilimlerini yaşamaktadırlar.

Bitaraf olmaktansa, taraf olup bertaraf olmak yeğdir mantığıyla, belki yeni

heceledikleri fikirlerin azılı savunucuları olmuşlardır. Deli Emin, daha da

akıllanmış, işini büyütmüş, yeni keşif ve icatlarla kasabanın hayatında rolünü

pekiştirmiştir. Belediye başkanı yine Nazmi Doğan"dır (Altan Erkekli) ancak,

Demirel"in atakları Demokrat Parti"den başkan adayı Sinemacı Lütfi"yi (Cezmi

Baskın) güçlü kılmaktadır. Siti Ana, Kıbrıs"ta şehit verdiği oğlunun yerine

toprağa verdiği vizonteleyi, belirli zamanlarda ziyaret etmektedir. Gençler

arasındaki sürtüşme, yer yer elektriklenmekte, çıkan kıvılcımlar mini yangınlara

neden olmaktadır. Bu ortamda, karısı ve kızıyla (Tuuba) gelen bir kütüphane

memuru (Tarık Akan), kendi halinde küçük devinimlerle yolunda ilerleyen

kasabanın hayatında "ikinci dalga"yı meydana getirir. Zira, televizyonla ilk

dalganın şokunu yaşayan kasabalı için; kütüphane memuru dolayısıyla kitap,

ikinci bir dalga oluşturacaktır. Deli Emin"in çabasıyla, kütüphane inşa edilir.

Kampanya sonucu kitaplar da gelir. Ancak, okuyan!.. İkinci aydınlanma dalgası

da büyük bir duraklama yaşayacaktır. Deli Emin"in buluşu, halkı televizyon ile

kütüphaneye çekmektir. Ancak ne televizyon, ne de kitap, insanların yazgılarını

değiştirebilir. Sonuçta, karşıt kutuplar, bir sabah aynı kamyonlarla belirsiz bir

uzama uzanırlar!.. Kitapla televizyonun işbirliği de bozamaz olacakları!..

Dağılan yaşamlar; yarım öyküler!..

Kasabanın yazgısıdır bu. Az da olsa iyiler gelir ama uzun süre kalmaz. Gidenler

gelme sözüyle ayrılır ancak bir daha haber alınamaz. Deli Emin, yolunu gözleyip

gelmeyince sinesine gömdüğü ilk aşkının ardından, kütüphane müdürünün

ayakları tutmayan kızı Tuuba"yı sever. Kavganın bilendiği kasabada, aşkını,

sevgisini, sevecenliğini büyütür. Kasabanın gençleri ismini yeni heceledikleri bir

"dava"ya sevdalanırken; o yıllardır kalbinin temrinlerinde yer eden "aşk"a

sevdalanır. Dağın kasabadan görünen yamacına "Tuuba" yazan Deli Emin"dir.

İdeolojilerine dağlarda bile yer bulamayan ve kavgaya tutuşan gençler!.. 

"Masum değiliz 

hiçbirimiz" ama "Gülümse"! 

Vizontele"de öyküyü mini parodilerle parçalayan Yılmaz Erdoğan, yazdığı ve

yönettiği serinin ikinci filmi "Vizontele Tuuba"da sinema tadı veriyor. Görsellik,

yer yer sembolik anlatımlara varan bir ustalıkla, çok iyi örgüleniyor. (Postane

önünde kitap beklerken, hayal kırıklığı yaşadıkları bir anda geçen inekler,

örneğin.) Binlerce insanın öldüğü, büyük kavgaların koptuğu, öfkenin kınından

çıktığı bir döneme, serinkanlı bakabilme becerisini göstermiş. Evet, her şey bu

kadar masum değildi belki. Ancak, tüm olanların uzağında, bütün olmuşlara

masum bir "gülümse"meyle bakmaktan da ne zarar gelir ki!.. Çatışma ve

kavganın içerisinde yeşeren, biraz deli biraz sakat da olsa AŞK!.. 

Ve yaşaması gereken de o belki!..
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