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Bir gençlik hikâyesi...

Turgut Yasalar'ın 68 kuşağını anlatan filmi, Leopar'ın Kuyruğu gösterimde

Leopar'ın Kuyruğu, Antalya Film Festivalinde en iyi senaryo ödülünü almış,

izleyiciler tarafından beğeni ile karşılanmıştı. Çünkü filmin sıcak bir havası

olduğu gibi yine aynı dönemi ele alan Hoşçakal Yarın'dan kalın çizgilerle ayrılan

bir yönü var. O da karakterlerini detaylandırması, gerçeğe yakınlaştırması.

Yasalar'ın bunu önemsediği açıkça görülüyor. (Her ne kadar oyuncuların bir

kısmı bu özeni gölgede bırakacak bir performans sergilemişlerse de.) Aksi

halde ortaya çıkan bir Deniz Gezmiş biraz karton kokacaktır, ne zaman yaşadığı

ve kim olduğu hiç önemli değildir bu kahramanın; Pablo Neruda da aynı risk

vardır, Hz. Hamza'da da.

Yasalar "Bu gerçek bir hikaye değildir, ama anlatılanların tamamı yaşanmıştır"

gibi bir ibare ile açıyor filmini. Beş devrimci genç, Deniz Gezmiş ve

arkadaşlarının asılması kararını engellemek için Amerikalı bir askeri kaçırıyorlar.

Bu gerçek bir hikaye değilse bile, Amerikalıyı kaçıranlar, Mahir Çayan ve

arkadaşlarını; filmde sadece isim olarak var olan idam mahkumları ise Deniz

Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı hemen hatırlatıyor. Gençler ellerine

aldıkları silahlarla en çok kendilerine zarar veriyorlar, bir de adına devrim

yapılacak halkın ekmek derdinde olan muhafazakâr nüvelerine. İşin tuhaf tarafı

bunların hiçbiri isteyerek olmuyor. Serdar, silahıyla oynarken grubun en parlak

üyelerinden birini vuruyor ve daha baştan mağlup hale gelen eylem bir dizi

moral çöküntü ve beceriksizlik nedeniyle dönüşü olmayan bir ölüm Loto'suna

dönüşüyor. Sonuç bir Afrika atasözünden alınmış isimde gizli zaten: Leoparın

kuyruğunu asla tutma, tuttuysan asla bırakma! Film, şiddetle başlayan siyasi bir

hareketin yine şiddet ve acı doğuracağını söyleme amacını taşıyor ancak bu

tema filmin sonlarına doğru ölmek üzere olan kahramanın ağzından dökülen

'amaç aracı meşru kılar' babındaki tiradlarla biraz köreliyor. Ama daha da

önemlisi kimi planlar Ümit Çırak hariç çoğu amatör olan oyunculara hayli ağır

gelmiş, tecrübesizlikleri hikayenin kahramanları ile yarışıyor adeta ve öte

yandan, diyaloglar sürerken biz arka plandaki camdan kameramanı ve oldukça

hareketli set çalışanlarını izleyebiliyoruz.

Kaçırma olayı yüzünden filmini eleştirenlere filmdeki olayın benzerlerinin

yaşandığı hatırlatmasını yapıyor Yasalar; "68'lilerin önünde saygı ile eğilirim

ama mücadele yöntemlerini ne politik ne de ideolojik olarak doğru buldum. Filmi

de bu yüzden çektim." Bazı 68'liler ise devrimcilerin beceriksiz, ve hatta ebleh

gibi gösterilmesine içerlemiş. "Bizim 68'lilerimiz böyle değildi!" diyorlar.
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Yönetmen de" Evet öyleydiler. Onlar böyle saf, böyle naif insanlardı" diyor

cevaben.

Söz düellosu çekersen sünecek biçimde. Neyse ki 68'lilik sendromunun en

hararetli konuşmacıları heveslerini Reis Çelik'e saldırarak almışlardı.

Bence filmin en kaydadeğer bölümü ilk sekanslarıydı. Karekterlerin en rahat

ortaya çıkabildiği bölümdü bu. Arabada giderken birbirlerine anlattığı hikayeler,

eli silahlı ve bir amaç uğruna ölmeye hazır bu adamların gençliği vardı

karelerde. Zenci mi zenci ve durmadan tuvalete gitmek isteyen bir adamı ortaya

oturtmuş, bir kaç saat sonra neler olabileceğini akledebilmekten masun, güle

oynaya adam kaçıran ve zorlukların cesaretle ve temiz bir yürekle

aşılabileceğine inanan beş has arkadaş. 68'lileri bilmem, ama ben Yasalar'ın

devrimcilerini sevdim.
1999-01-02

Yazar:

Muhabir: Nezih Uzel


