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Asansör: 5. Kuvvet

Milyonların izlediği ve 'izlenen olma'nın insan olarak dünyaya gelme

ayrıcalığından her hesapta üstün olduğuna inanan bir anchorman.

Manipüle etmeyi, bastırmayı ve düşünce yetisini kilitlemeyi mümkün kılan bir

teknolojiyi kullanarak kendinden geçiyor; "Bu Kadar da Olmaz ki" gibi, güya

taaccüb eden ve güya teessüflerini bildiren bir programın aslında kan ve şiddet

saçan aktivasyonu tamamlandığında çil çil reyting sayıyor, işte talep işte arz. Ya

buna kaşımak va kışkırtılan merak dersek? Şşşş uyusun da büyüsün ninni..

Uyuyarak büyüyor kitle.

Bir gün bir kadın son vermek istiyor buna, yoo son vermek iddialı bir ifade, "Bu

kadar da olmaz ki" deyip ders vermek onun asıl hedeflediği. Adam her nasılsa

internet aracılığıyla ayartılıyor, ünlü medya şovmeni verilen adrese geldiğinde

başına geleceklerden habersiz asansöre biniyor ve dört gün sürecek esarete

start veriyor. Asansör dördüncü kata gelmeden duruyor, derken yarım metre

aşağıya düşüyor. Bağırıp yardım isterken kapıyı aralayan kadın adamı asansörü

işgal etmekle suçluyor üstüne üstlük. Ama bir tamirci filan çağırmaya da hiç

niyeti yok.. Kartlar el değiştirmiştir. Ve başkalarının çaresizliğinden zevk alma,

ya da onun mutsuzluğunu ranta dönüştürme sırası artık bir başkasına geçmiştir.

Altıoklar iki önemli projesi Puslu Kıtalar Atlası ve İstanbul İşgal Altında'yı hayata

geçirmenin arefesinde düşük bütçeli bir medya eleştirisiyle başbaşa bırakıyor

bizi. Fransız yazar HenriFrederic Blanc'ın "Yırtıcıların Alacakaranlıkta Savaşı"

adlı romanından etkilendiğini ve hatta o romandan uyarlanan bir filme kendi

filminde gönderme yaptığını söylüyor. Asansör, klostrofobik boyutunu besleyen

mekan tasarımı açısından güçlü bir ifadeye sahip. Can Şarman'ın sanrıları ve

gerçek arasında gidip gelen kurgu, görüntüleme tekniği ve Mustafa Uğurlu'nun

tok sesi dar mekanda ve iki kişi arasında gelişen olayları sıkıcı olmaktan

kurtarıyor, hatta yüklendiği riski göze alırsak sürükleyici bile diyebiliriz

Asansör'e. Ancak karakterlerin çiğliğini görememek için bir parmak baldan

daha fazlasına ihtiyacınız var. Can Şarman o kadar abartılı bir tipleme ki bırakın

bir prototip teşkil etmeyi, sayesinde eleştirilenin ne olduğu noktası bir yerden

sonra anlamını yitiriyor. Kimseden bir asansörde kapalı kaldığında normal

olması beklenemez, ama asansör devresi öncesinde de öylesine bencil ve

"kötü kalpli" bir karakter ki bu, acaba kastedilen "internetle tanışılan adamdan

hayır gelmez" mesajı mı diye de düşünebiliyorsunuz. Ancak filmi bulandıran asıl

nokta Arzu'nun vamp kadın tiplemesi. Şarman'ı etkilemeye çalışarak

kıstırılmışlığının acısını daha derinden hissetmesini sağlamaya çalışıyor
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anlaşılan. Ancak bu noktadaki çaresizlikle, medyanın özel hayatlarını deşifre

ederek savunmasız bıraktığı insanların çaresizliği aynı şey olmasa gerek... Öte

yandan diyelim ki Arzu aptal sarışını oynuyor asansör önünde, o zaman neden

sarı peruğunu çıkardığı ve kızıl ötesi entelektüel(!) saçlarını savurduğu anda

bile bir zeka pırıltısına rastlayamıyoruz? Arzu sık sık kıyafet değiştiriyor ama o

mekanik ve donuk ses nereye gitse takip ediyor onu, tabii bizi de... Can

Şarman'ın absürdlüğü bir yana, olayları kontrol altına alan ve suçlu bulduğu

medyayı onun en parlak yıldızlarından birini esir ederek cezalandırmayı

amaçlayan ve böylelikle aslında suç işleyen Arzu karakterinin zayıflığı önemli bir

gedik açıyor Asansör'de. Seyircilerine "ölümü, korkuyu, cesareti ve aşkı

izlersiniz fakat yaşayamazsınız" gerçeğini haykırdıktan sonra kendi gerçekliğine

dönen ve "hiçbir kutsalının olmadığını" farketmesiyle başlayan süreci "aşk"la

geliştirmeye yönelen Can Şarman'ın bu dönüşümü ise pek ani ve yersiz oluyor.

Behçet Necatigil şiirselliği ile zalimkurban romantizmine geçiş medya eleştirisi

gibi bir konuyu fazlasıyla popülerize edip "medyatik"leştiriyor.

Medyatik yönetmenin medya eleştirisi, samimiyet yönünden tartışılır olsa da

bazı sinemasal ögelerin yerinde kullanımıyla oluşturulan atmosfer kendine özgü

bir tad içeriyor. Mustafa Uğurlu ise yine dikkat çekici. Çizdiği karakter konseptin

amaçları ile örtüşmüyor olsa bile kendinden beklenenin en iyisini veriyor

oyuncu.
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