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M. Nedim Hazar
Dağ: Tribünlere oynamak!

Bir yara kanıyor Güneydoğu’da. Öyle böyle değil, neredeyse yarım asırlık bir

yara bu. Ülkenin bu en önemli meselesine gerçekçi ve akl-ı selimle bakabilen

bir sinemamız yok ne yazık ki. Elle tutulabilecek filmleri saydığımızda bir tek -tüm

eksik, gedik ve dengesizliklerine rağmen- Nefes geliyor. Sinemamızın ülke

gerçeğimizle pek alakasının olmadığının en büyük göstergelerinden biridir bu

yara.

Gösterime nihayet giren Dağ filmini izleyince, ‘iyi ki sinema bu tür konulara el

atmıyor’ gibi bir hisse de kapılmak mümkün. Zira Dağ, en genel ifadeyle,

kafadan tribünlere oynayan ‘eyyamcı’ bir yapım olmuş. Kullandığı dil de oldukça

yüzeysel.

Nefes’in başarısından sonra, çekilen bu

tür filmlerin tamamının Nefes ile

kıyaslanacağını tahmin etmek güç

değil. Öyle de oluyor, Dağ’ı izlerken

zihnin bir köşesinden Nefes akıp

duruyor. Dekor, kostüm, mekânlar

neredeyse aynı ama pek çok şeyiyle

ayrılır birbirinden iki film. Ancak, her iki

filme de bu kötülüğü yapmayıp

konusundan bahsederek Dağ’ı ele

almaya devam edelim.

Bir askerî tim, uçsuz bucaksız

Güneydoğu dağlarında mühimmatı bitik

bir şekilde kıstırılmıştır. Bir subay, bir

astsubay ve üç erden oluşan timin,

aslında telsizi tamir için yollanan bir

teknik ekip olduğunu anlıyoruz. 

Koskoca askeriyenin bu tür önemli teknik işler için bula bula psikolojik sorunları

olduğu için askerliği habire uzayan bir eri bulmasının mantığını bir kenara

bırakıp, askerleri tanıyoruz bir süre. Film, sıklıkla geri dönüşlere başvurarak

kahramanları bize yakınlaştırmayı deniyor. Ve hemen başta, subay, astsubay

ve bir er şehit ediliyor. Kalan iki erin karlı dağlardaki çetin mücadelesini

izlemeye başlıyoruz. Biri kısa, diğeri -epey- uzun dönem asker olan bu iki isimsiz
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kahraman bir yandan hayatta kalma mücadelesi verirken, diğer yandan

mantığını bir türlü oturtamadığımız telsiz role istasyonuna ulaşıp tamir etmeyi

amaçlıyorlar.

Filmin senaryosu da yönetmen Alper Çağlar’a ait. Çağlar’ın Büşra’dan sonraki

ikinci filmi Dağ. Film, en başta yazımından kaynaklanan ciddi sıkıntılara sahip

ama hepsinden daha önemlisi bir ‘duruş’ sorunu var gibi görünüyor. Bu elbette,

bir hata değil, belli ki bilinçli yapılmış bir tercih, ancak bunu yaparken bile

öyküyü etkileyici kılabilecek dokunuşlardan çok uzak. Kaba ve kuru bir milliyetçi

perspektif ile ele alınan mesele, senaryodan kaynaklanan sıkıntılardan dolayı,

özensiz ve maalesef yetersiz.

Dağ, birçok çatışmayı ele alır gibi görünürken, neredeyse hepsinin üzerinden

bir ‘kahvehane muhabbeti’ düzeyinde üstünkörü geçiveriyor. Kısa dönem-uzun

dönem askerlik, asker-sivil kontrastı, doğu-batı farkı, asker-terörist çatışması

vs. Neredeyse hepsinde sıradan bir yaklaşım ve özensizlik var.

Şüphesiz şunun farkındayım: Bir film çözüm önerisi sunmayabilir, hele hele

çözmeye kalkışmaz asla. Ama bir film gerçekçi olabildiğince etkili olur, mesele

hakkında düşünmeye kışkırtabilir. Ancak genel hatlarına baktığımızda Dağ’ın

böyle bir kaygısı olmadığını görüyoruz.

Orta ve alt sınıfın vatanseverlikleri üzerinde yükselen bir kutsama çabası...

Keşke bunu yaparken biraz daha çabalasaymış film.

Oyunculuklar oldukça başarılı. Özellikle iki eri canlandıran Çağlar Ertuğrul ve

Ufuk Bayraktar oldukça iyi. Radyo tiyatrosu diksiyonuyla konuşan Yüzbaşı, her

ne kadar kaba saba olmaya çabalasa da, konuşmaktan kaybediyor ne yazık ki!

Şiddete şehvet derecesinde yenik düşmek de var Dağ’da. Bunun ahlakiliğini

tartışmak niyetinde değilim elbet ama bir sanat eseri için uğraş veriyorsanız,

şiddet sahneniz de, Amerikan ‘Trash movie’ tarzından birazcık farklı olmalı gibi

geliyor bana. Yıllarca süren ve gerçek olan bir toplumsal yarada sayısız

yaşanmış ve çarpıcı olay bulmak mümkünken ve bunları ele alıp kontrastı

oluşturarak seyirciyi çarpabilecek kadar güçlü bir sinematografiye bu kadar

yaklaşmışken, karavana atmak üzücü.

Filmin sonunda, şehit düşen askerlerimizin tam listesi dakikalar boyu perdeden

akıyor. Bence filmin en gerçekçi ve etkileyici sahnesi burası.

Ve ne yazık ki ‘Fare doğuruyor’ Dağ!
2012-11-19

Yazar: M. Nedim Hazar


