
KARAKTER

V

Idealist' Ama Ideal Insan' Degil

Murat OZER

cinemozer agijjail.com

Yavuz Turgul-Sener §en ortakliginin onemli uzantilarindan "'Cii'miil V(t//m7"nda
bizi Qeliskili bir ruh haline sokan Nazim, 'dogviCyn ararkcn siirekli yanlis yapan vc

bu yanlislann 'dogru' oldugunu iddia eden bir 'idealist'.Bir 'Cumhuriyet gocugu' Nazim,
Idealist bir ilkokul ogretmeni... Dedesi
istiklal Sava§i gazisi, babasi kendisi
gibi ogretmenmi?... Bo§anini§,
yeti§kin iki Qocugu var... Oglu Memet,
babasmin aksine kapitalizmin ̂ arklari

iginde erimi§, evli ve Qocuklu, 'ba§arih' bir
i§veren; kizi Piraye ise gocugu olmadigi i^in

bo§anini§ bekar bir i§ kadmi... Bu iki (;ocugu
idealleri ugruna geride birakan, onlara iyi bir
'baba' olamayan Nazim, hayati boyunca
egitime ve dgrencilerine adami§ kendini.
'Solculugu' ba§ma dertler a(;mi§, i§kence

g6rmii|. Okumak, ogrenmek, egitmek,
ogretmek olmu§ hayati, ogrencilerinin de bu
'ideal' ̂izgisinde yuriimesini istemi§ her
daim.

Ve artik emekli oluyor Nazim, onca yillik
egitim-ogretim hayatini geride birakiyor.
Onu ilk gordUgumiiz yer, Dogu Anadolu'da
kii^iik bir kdyiin okulu. Kii^iik dgrencilerine
veda ediyor, sevgiyle ama daha 90k hiiziinle.
Bilinmeze dogru bir yolculuga ̂ iktiginin
farkinda. Orta ya§i a§ali epeyce olmu§ bu ak
saijli adam, emekliligiyle birlikte ezberinin
bozulacagimn, geride biraktigi 'hayat'i

dlesiye dzleyeceginin bilincinde. Kendine
yarattigi 'konfor alani'nda gikmak zorunda

artik, cangilda yeni bir miicadeleye atilacak,

atilmak zorunda giinkii.

istanbul'a, tarn olarak Samatya'ya, dogup
buyudugii yere geldiginde, oglunun
90cugunun dogdugu zamandan bu yana, yani

15 yildir istanbul'a ugramami§ oldugunu
ogreniyoruz. Bu zaman zarfinda hi^bir §ey
degi§memi§ aslinda; i^evre, arkada§lar, Qoluk
90cuk... Bu durum, bir miktar da olsa
rahatlatiyor Nazim'i, 'yeni diinya'ya kolayca
adapte olabilecegini du^iinuyor. Ama dyle
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olmayacak tabii. E^yanin tabiatina aykiri!
Nazim'in 'iyi' bir insan oldugundan yana

hi^bir §uphemiz yok. Ama 'iyilik' de gdreceli
ve zaaflarla gevrelenmi? bir kavram. Bu
zaaflarsa Nazim'da fazlasiyla mevcut.
Diiriistluk, merhametli olmak, sevecenlik,
9ali§kanlik ve buna benzer birgok 'iyi'
meziyetle evrimle^mi? Nazim, dte yandan da
ayni meziyetler nedeniyle yalnizla§mi§,
uzakla§mi§ ve belki de (jocuklarinm ona clan
nefretleriyle ya^amak zorunda kalmi§. Bir
noktada, "Bir daha diinyaya gelsem, gene ayni
yollardan ge^ecegimi biliyorum" diyerek
pi§manligi olmadigini belgeliyor ashnda.
Uziiluyor ama pi§man degil. Bu paradoksu
a§makla ilgilenmiyor, onu igselle^tirmi? artik.

Nazim'in hikayesini daha da iginden
9ikilamaz hale getirense yeni bir 'aile' oluyor.
En yakin arkada§i Takoz'un taksisinde
9ali9maya ba§liyor geceleri ve bir gece
pavyondan ̂ ikan Diinya'yi arabasina
aldiginda Nazim i^in yeni bir 'sinav' daha
ba§liyor. Kocasindan bo^anmi?, 'konu§mayi
reddeden' kiigiik kizi Melek'le birlikte
ya§ayan pavyon tiirkiicusu Diinya, bir ama pir
giriyor onun hayatina. Bo§andigi belalisi
Halil onlari bulunca da i§ler kari§iyor...

Meseleyi dagitmayalim... §u an bizim
derdimiz Nazim ve onun 'olaylar ve insanlar'

kar^isindaki duru^u ve tepkileri. Bu 'iyi'

insan, kol kanat gerdigi Diinya ve Melek'in
varliklariyla yeni bir 'anlam' buluyor belki,
ama bu da Nazim'in karakterinin dnlenemez

kirilmalanna hapsoluyor. idealleri ve ailesi
arasinda ya§adigi ikilem, burada da kendini
gosteriyor. i^ten i^e Diinya'ya a§ik oluyor, ote
yandan da 'dagilmi§' bu ailenin yeniden
'bir'le§mesini istiyor. Ge^mi^inden dersler

aldigini du^iiniiyor belki. "Ben ailemi bir
arada tutmayi ba§aramadim, bu aileyi bir
arada tutayim" dedigini hissediyoruz. Tabii ki
bu da kagmilmaz par^alanmayi getiriyor, hem
onun igin hem de aile i^in.

Nazitn Icin Ne Dediler?

Tuhaf bir durum bu. Aci cekmeye goniillii olmak. AA
Na^ini

Nazim'in seriiveni, 'dogru'yu ararken
siirekli yanlif yapan, ama bu yanli§larm
'dogru' oldugunu iddia eden bir adamin
hikayesi ashnda. 'ideal' karakter
dzelliklerinin her ko§ulda ayniyla kar§ilik
bulmasimn miimkiin olmadigini aci bir

§ekilde dgreniyor Nazim. Halil'in Diinya'ya
olan a§kinin bilinmezlerini gdrmezden
geliyor, hesaba katamiyor, kendi a§kinin da
tetiklemesiyle. 'idealist' olmanin 'ideal insan'
olmak anlamina gelmedigini geq de olsa
dgreniyor belki, ama bu 'biiyiime' siirecinde
acilarm en biiyiiklerine de tanikhk ediyor.

'Umut', Nazim'in hayatimn tamamma

sirayet etmi§ bir kavram. Yanh§lar i^inde
kivranirken bile umuda tutunmayi §iar

edinmi§ gibi. Ogrencileriyle tattigi bu
kavram, Diinya ve Melek'le de elinden tutuyor
onun. Kendi gocuklarina ya§atamadiklarini
onlara ya^atabilecegini dii^iiniiyor, bir
siireligine de olsa. Ama umut da bir yere
kadar ta§iyor onun bitkin dii§mii§ ruhunu.
Dogu Anadolu'da Kiirt gocuklariyla kurdugu

ileti§imi istanbul'da kendi ̂ocuklariyla
kuramamasmm miisebbibi de kendisi, Diinya
ve Melek'in yazgismda sdz sahibi olmanin
getirdigi 'yiik'le miicadele edememesinin
miisebbibi de. Kapitalizmin tuzaklari iginde
savrulan ̂ ocuklarini ya da a§kindan
'psikopat'a ddniiimii? HaliTi suglayamaz bu
durumdan.

Ve, evet, Nazim'i hem kaybedip hem
kazanan bir karakter olarak tanimlamak

miimkiin. 'Degerli' oldugu iijin hep bir 'ikinci
§ans' yakaliyor, sik sik acilarla tokat yese de.
Hikayesinin devami da bir ikinci §ans taniyor
ona. Halil'in Diinya'yi vurup, sonra da
kendisini dldiirmesinin ardmdan ba§ ba§a
kaldigi Melek'le yoluna devam ediyor Nazim.
Artik konu§an Melek de ona yiiriimesi
i^in bir sebep sunuyor. Hata iistiine hata
yapan bu insan, yeni bir f ansi hak ediyor mu
emin degiliz. Hak ediyorsa da sadece ve

sadece 'iyilik'le saghyor bunu. Bu §ansi da
heba etmesi miimkiin mii? Tabii ki

miimkiin... APM

Hilal^ctindcr
§ener5en'inolaganustu

gabasina kar^in,
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Feride ̂ctin
Bir kefif misali

ideallerine sarilir, Ya§anan
onca hayal kinkligina

ragmen, bir daha diinyaya
gelse, yine ayni yollardan

yuriiyecektir.

Miijdc Isil
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Yavuz Turgul'un her §ener
§en'i az qok 'eski Tiirkiye'

olabilir, ama Nazim'in

hikayesi sadece bir son
degil, bajlangii; da.
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