
HAYAL PERDESİ 41 - Temmuz - Ağustos 201438

Ufkun dikey büyümeyle yok edildiği 
Şişli’de bir apartmanın yüksek katların-
daydı Ayşe abla. Daha önce etkileyici 
sesini duyduğum ve düşüncelerini oku-
duğum insanı, çiçekler ve “geleneksel” 
sanatlarımızla dolu ayrıksı dairesinde zi-
yaret edebilmiştim. 11’e 10 Kala ve Uzak 
İhtimal filmlerini birlikte izlerken hayatta 
neyi bulduğunu ve filmlerde neyi aradığını 
hissettiğimi düşünmüştüm. Uzak İhtimal’i 
baştan sona seyreyleyebilmişken 11’e 10 
Kala atlamalarla zor bitmişti. Kasvet, hiç-
lik, karamsarlık filmlerde aranılan şeyler 

değildi. Umut, oluş, kaderi kabul etmiş-
liğin neşesiydi aranılan. 

Çağın hastalığı olan yaratıcıdan kopmuş-
luğun, yoksunluğun acısını, imparator-
luktan ulus devlete geçen bir toplumda 
epey ağır yaşayan Ayşe abla, yaratıcıyla 
bağını kurduktan sonra bu bağ kurma 
arayışını, yaşayışının her yanına yansıtır 
olmuştu. Manevi açlığı-susuzluğu o kadar 
genişlemişti ki doyurup gidermeye baş-
ladıktan sonra da hayat tasavvuru, yara-
tıcıyla bağ kurma üzerine konumlanmıştı. 
Toplumsal adaletsizlik, hızlı dönüşümler, 
küresel kapitalizme dâhil olma gibi günü-
müz Türkiye’sinin yaşadıkları ve getirdiği 
ahlâki çözülme Ayşe ablanın nazarında 
görünmezdi. Asli olan yaratıcıyla bağ kur-
ma olarak konumlanırken, arızi olan bu 
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 Yaratıcıdan kopmuşluğun, 
yoksunluğun acısını, 

imparatorluktan ulus devlete 
geçen bir toplumda epey ağır 
yaşayan Ayşe abla, yaratıcıyla 
bağını kurduktan sonra bu bağ 

kurma arayışını, yaşayışının 
her yanına yansıtır olmuştu.

dünyadaki adaletin inşası sorumluluğu 
şimdi ve burada değildi. Önceleri Mark-
sizm yolunda yaratıcıdan kopuk adalet 
arayışındaki Ayşe abla, sonraları yaratı-
cıyla bağ kurma 
yolunda adalet-
ten kopuklaşmış-
tı. Adaletsizliği 
onaylıyordu an-
lamını verdiğim 
düşünülmesin. 
Farklı olarak, 
yaratıcıyla bağ 
kurma şimdi ve 
burada hemen 
yapılması gereken bir fiiliyatken adalet 
arayışı aynı öneme sahip değildi. Ya-
şanılan hızlı değişim ve dönüşümlerin 
getirdiği adaletsizliğin yaratıcıyla bağ 
kurma arayışını baltaladığı, daha fazla 
uzaklaştırdığı, ertelediği görülmüyordu. 
Uzak İhtimal kadar yaratıcıyla bağ kurma 

arayışında olmayan 11’e 10 Kala filmi-
nin toplumsal değişim ve dönüşümleri 
dillendirmesi, çözülmeyi göstermeye ça-
lışması katlanılamazdı. Çünkü asli olanı 

ıskalamış arızi olanla 
kör döğüşü içinde de-
beleniyordu 11’e 10 
Kala. Uzak İhtimal ise, 
yaratıcıyla bağ kurma-
ma hastalığından uzak 
olduğundan toplumsal 
değişim ve dönüşümleri 
sorunsallaştırmasa da 
onaylanabiliyordu. 

Ayşe ablanın yaratıcıdan kopukluğu 
onaylayan ve dayatan ulus devlete karşı 
yaratıcıyla bağ kurmayı öne geçirmesinin 
bugün aynı olmadığını, değiştiğini ancak 
adalet arayışının daha fazla önem kazan-
dığını belirtmek önemli. Mekânı cennet 
olsun.


