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M. Nedim Hazar
Zamanın Tozu: Aşkın gözüyle
anılar

Popüler sinema tutkunlarının uzak durması gereken Zamanın Tozu, girift bir

mevzuya dalıyor. Filmin kahramanı Eleni, aşkın mutlak olduğunu söylüyor;

ancak...

Bence Yunanlı yönetmen Theodoros Angelopoulos'un filmleri şahane bir

ölçümleme cihazıdır. Yedinci sanatı sevdiğini düşünen bir insanın sabır ve

derinlik ölçümü yapabileceği birer görsel panayırdır ustanın filmleri. Elbette -

Allah selamet versin- Hıncal Uluç türü 'her şeyin guru'su tiplemeleri bu mikyasın

dışında tutmak gerekir. Ancak yaşı 75'e dayanmış bir sinema ustasının her şeye

rağmen kendi menkıbesinin peşinde koşması bile tek başına saygıyı hak ediyor

bence. Devir ne kadar değişirse değişsin, teknoloji, anlatım dili ne kadar

evrilirse evrilsin çok umursamıyor Theodoros Angelopoulos. O bildiği bir

üslubu, hiç de acele etmeden perdeye yansıtıyor. Biz izleyiciler her seferinde

başlarda biraz tedirgin ve sıkkın olarak başlasak da izlemeye, bir süre sonra

görüntü/müzik visalinin keyfine varıyor ve geçen saatleri umursamıyoruz bir

şekilde.

Önceki filmini hatırlar sinemaseverler: Ağlayan Çayır... Öyküden ziyade

görüntünün aktığı, seyircinin perdede oynayan ışık gösterisiyle Eleni

Karandirou'nun insanı bulunduğu koltuktan yükseltip âlemi temaşaya

sürükleyen müziğini birleştirince 'sıkılganlık'tan şikayet etmediği o filmi. Filmi çok

kişi bilmez ama eminim melodiyi duyan herkes, 'Ha, bu mu?' diyecektir!

Her neyse… İşte bu Angelopoulos usta, Ağlayan Çayır'dan sonra -üçleme

yapacağını söylemişti zira!- ikinci adımı da attı. Rumcası 'I skoni tou hronou'

olan filmin Türkçe ismi 'Zamanın Tozu'. İsmiyle hakkında fikir veren filmlerinden

biri ustanın. Bilenler hatırlayacaktır; Ağlayan Çayır'da konudan ziyade görsel bir

ağıt sunmuştu bize. Zamanın Tozu ise çok daha zor ve girift bir mevzuya

dalıyor: Yunan asıllı Amerikalı yönetmen A, Roma'da hem kendisinin hem

ailesinin öyküsünü anlatan bir film yapmaktadır. Öykü, İtalya, Almanya, Rusya,

Kazakistan, Kanada ve ABD'de geçmektedir. Öykünün kahramanı Eleni, aşkın

mutlak olduğunu iddia eder, ancak hayatı, evlendiği adam Spyros ve hâlâ

sevgilisi olan Jacob arasında sıkışmıştır. Yönetmen A, tıpkı bir

rüyadaymışçasına geçmişteki olayları âşıkların gözünden hatırlar ve onların

acılarını günümüze kadar getirir. Artık duvar yıkılmış ve Berlin kenti 21. yüzyıla
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hazırlanmaktadır. Kar yalnızca uyuyan şehre değil, geçmiş ve geçen zamanın

üzerine de yağmaktadır.

Okunduğunda bile anlaşılmazı zor bir metin. Kurt yönetmen bu filmin kendisi için

taşıdığı önemi her fırsatta dile getiriyor ve oluşturduğu bu kaotik atmosfer ve

zaman/mekân metaforuyla ilgili ilginç şeyler söylüyor: "Sinemayla ilişkim tıpkı bir

kâbus gibi başlamıştı. Hatırladığım ilk film Michael Curtiz'in oynadığı "Kirli Yüzlü

Melekler" filmiydi. Filmde kahramanın iki muhafızın kolları arasında elektrikli

sandalyeye doğru getirildiği bir sahne vardır. Onlar yürüdükçe gölgeleri de

duvarda büyür. Sonra birden bir çığlık duyulur… Ölmek istemiyorum! Ölmek

istemiyorum! Bu çığlık uzun bir süre rüyalarımdan çıkmadı. İşte sinema

hayatıma böyle girmişti. Duvarda gittikçe büyüyen bir gölge ve bir çığlıkla. Çok

erken yaşlarda yazmaya başladım, yakın tarihin gürültülü ve duygusal

olaylarının bende çalkantılar yarattığı bir dönemde. 1940 yılında savaşın

sirenleri. Alman İşgal Ordusu'nun terk edilmiş Atina'ya girişi. İlk sesler, ilk

görüntüler. Sonra, 1944 yılında iç savaş. Kıyımlar. Babamın ölüme mahkûm

edilişi. Boş bir alanda binlerce ölünün arasında babamı ararken annemin bana

tutunan ve tir tir titreyen elleri. Sonra ilk filmlerim, yolculuk, sınırlar, sürgün.

İnsan yazgısı. Ebediyete dönüş. Bütün saplantılarım filmlerime girer ve çıkar…"

Bir Angelopoulos filmi izleyebilen sinemasever, yaptığım bu uzun alıntıyı

yadırgamayacaktır. Müziği yine Eleni Karandirou tarafından yapılmış, bu kez

usta ve beynelmilel oyuncu desteğiyle çekilmiş olan Zamanın Tozu, popüler

sinema izleyicisinin uzak durması gereken bir yapım. Ama 75'lik ve sıra dışı bir

ustanın yaptığı, estetik yolculuğunun önemli yapı taşlarından biri.

 

 

Zamanıın Tozu: I Skoni Tou Hronou - The Dust of Time

Yönetmen: Theo Angelopoulos Oyuncular: Willem Dafoe,

Bruno Ganz, Michel Piccoli, Iréne Jacob, Christiane Paul

Tür : Drama

Süre: 125 dakika

2008, Yunanistan

 

Abimm: Yapma be abi!

 

Bilinen bir geyiktir: 'Efendim bugüne kadar yazılmış senaryoları ana tema olarak

toplarsak yüz tane bile çıkmaz!' Belki doğrudur ama bir eserin, onlarca farklı

sanatçının elinde bambaşka tatlara dönüştüğü de çok daha büyük bir
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doğrudur. Ünlü Hamlet'i ele alalım misal. Onlarca kez tiyatroya uyarlanmış, filmi

çekilmiş olan büyük eserin her versiyonunun ayrı tadı vardır. Misal Branagh'ın

Hamlet'i kimseye Kozintsev'in Hamlet'ini anımsatmaz. Öyle olursa filmin çok

kıymet-i harbiyesi yoktur. Hele bir de farklı isim ve tema adı altında çekilmiş

filmleri izlerken duyduğumuz ayak sesleri var ki, en acınaklı olanı bu. Ne yazık ki

Abimm böyle bir film. Yani hem fena hâlde başka filmlerin ayak sesleri

duyuluyor hem de kendi evreni içerisinde bir 'olmamış' filmi. Hadi diyelim bu

millet okumuyor ve John Steinbeck diye bir yazarı bilmiyor, Fareler ve İnsanlar'ı

hiç bilmiyoruz. Ama her karesinde Yağmur Adam'ın ayak seslerinin duyulduğu

üstelik ortalık yerde sağa sola 'Abimm' diye saldıran bir karakterin artık

'bay'ıltacak dereceye getirdiğini de mi fark etmemiş yapımcılar.

Son dönem Türk sineması için hep olumlu şeyler söylenir. Gerek yapım sayısı

gerekse gişe bağlamında umut veren, yüzümüzü güldüren bir tablo olduğu

kesin. Ama niceliğin her şey olmadığı, biraz da nitelik gerektiğini hâlâ

öğrenemediysek, bu yaşanan gelişmeler de sabun köpüğü gibi geçici olur ve

Türk izleyicisi bir süre sonra 'bunlardan bir numara olmaz' diyerek tekrar

salonlara küsebilir.

İyi film odur ki Sheakespeare uyarlaması izlerken bile başka yerlere

göndermesin zihnimizi.
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