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"Yeşil"ler tüm sınırları tuttu

Hayatında hiç kötülük yapma fırsatı olmamış birinin "iyi" olduğunu söylemek hiç

gitmediğimiz bir adresi tarife kalkışmak gibidir.

Zenginin malı ve davranışları züğürdün çenesini yoradursun, para ile olan

ilişkisi hep belli sınırlar içerisinde ve belli zorunluluklar yüzünden naif kalmış

kişiler için de aynısı sözkonusu. Tıpkı dostluklar gibi, para da sınanmadıkça

tehlikeli, yoldan çıkarıcı ve yok edici.

Kaç Para Kaç, hayatını küçük bir dükkanda gömlek satarak kazanan, düzenli

bir aile hayatı olan Selim'in tesadüfi bir biçimde çok büyük bir miktar "dolar"a

sahip olmasını konu ediyor. Para tamamiyle ahlaki yollardan elde edilmemiştir

ama Selim'in kucağına düşmüştür. Tümüyle maddi değerler üzerine bina

edilmiş yeni evrenin o ana dek kapalı olan kapıları açılmıştır Selim'e. Daha

sonra, bir veznedarın çalıştığı bankayı soyarak elde ettiği paranın üzerinde

oturduğunu anlayacaktır adam. Ama ne yazık ki yeşil renkli kağıtların "vicdan"

dediğimiz melekedeki çözünürlülüğü arttırdığı bir gerçektir. Selim parayı almak

için özel bir gayret sarfetmemiştir, ama vermek de içinden gelmez. Hatta onu

harcamaya başlar, hatta onu saklama gereği duyar, hatta onun yüzünden

yalan söyler. Önemsediğini kendinden bile gizlediği bu yeni değerin satın

alabildikleri çevresinde dürüstlüğü ile tanınan bu genç adamı da ele geçirmiştir.

Sahip olma arzusunun birilerine zarar vermeden gerçekleşebileceği yalanı da

sınanmadan payını alacaktır elbette. Artık namuslu bir vatandaş olmadığı gibi

başından beri de hırsız sayılamayacak olan Selim'in fiilen sahip olduğu ancak

üzerinde hak sahibi olmadığı yeşil maddelerle kurduğu ilişki oldukça

paradoksaldır; Selim işten yorgun argın geldiği akşamlar yatağına uzanıp "şu

kadar param olsa ne yapardım" üzerinde bile düşünmemiştir o ana dek

muhtemelen. Onları hem ister hem istemez, hem sever hem de sanki bir an

önce bu beladan kurtulmak ister gibidir.

Daha önce "Aa, ay" ile izlediğimiz Reha Erdem her karesi özenle işlenmiş, titiz

bir çalışma ile karşımızda. Tek bir konu ve tema üzerine odaklanmış olmasına

rağmen, didaktik bir söylem geliştirmiyor, eleştirisini hayatın içinden ve eğer

dikkat edersek her an orada burada konuşulan, sayıklanan küçük detaylarla

besleyerek anlatıyor. Varlıkla olan sorunsalını zihniyet bazında çözmeyen kof bir

"ahlakçılığın" somut ve elle tutulur engellerle karşılaştığında nasıl tepetaklak

olacağını başarılı bir mizansenle kurguluyor Erdem. Paranın salt daha iyi

yaşamak ve daha çok tüketmek anlamna gelmediğini, geçmişten bugüne artık

çok farklı bir kimlik kazanmış olduğunu, "adamdan sayılma"nın, saygı görmenin,
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rüşdünü ispat etmenin tek yolu haline geldiğini yan karakterlerle anlatmayı

tercih ediyor. İhtiyaç, geleceği güvence altına alma, daha iyi yaşama, mutlu

olma gibi birbirine yakın fakat kişilik yapıları ve sosyal farklılıklarla zenginleşen

gerekçeleri kuşanıyor para. Selim ne yapmalıydı? Ne kadarını yapmaya gücü

yeterdi? Bunun cevabı belki de çok küçük fedakarlıklarla kazandığımız "dürüst"

"vicdanlı" gibi yaftaların ne kadarını gerçekten hak ettiğimizi sorgulamamıza

bağlı. Kendimizde olduğunu varsaydığımız değerleri şerefle taşımayı bir marifet

sayıyorsak onlara nasıl bir bakım ve tedavi uyguladığımız, kayıplarımızı neyle

onardığımız sorularına yanıt bulabilmek aciliyetle önem kazanıyor modern

zamanlarda.

Başroldeki Taner Birsel etik değerleri ile giderek kabaran tüketme iştahı

arasında kalan, kendini onaylamayı başaramadığı gibi paraya olan yabancılığını

da aşamayan o tedirgin adamı görülmeye değer bir performansla canlandırıyor.

Film hiç düşmeyen bir ritmle ve gerektiği kadar diyalogla akıyor. Çoğu sekans

sıradan iç mekanlarda ve bildik İstanbul sokaklarında geçiyor geçmesine ama

gerek çerçeve, gerek kamera, gerekse ışık kullanımı bu küçük hikayeyi aynı

zamanda görsel açıdan tatmin edici bir düzeye taşıyor.

Kaç Para Kaç son zamanlarda hem nitelik hem de nicelik olarak büyüme

kaydeden Türk sinema skalasında standartların üzerinde bir yerde duruyor.

Parayla ani bir karşılaşmanın yol açtığı bu trajediyi herkes izlemeli.
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