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M. Nedim Hazar
Görünmez duvarlarımız!

Uzak İhtimal ile Zaman Gazetesi’nin yeni reklam filmi ‘Önyargılarımız’ın aynı

dönemde gösterime girmesi ilginç bir tevafuk oldu. Buna bir de Akamas

eklenince ortaya ilginç bir manzara çıktı.

Çok sevdiğimiz, konuşmaya bayıldığımız ve dokundukça serpilen çiçek gibi

başlıklardan biridir ‘öteki’. ‘Mozaik’ der dalarız muhabbete, ‘renklerimiz’ der,

mest olur; ‘diğerini anlamak’ der, kendimizden geçeriz. Nedense bir tür fetişe

dönmüştür mesele. Alevi-Sünni, laik-muhafazakar, Kürt-Türk (bunun şahane

varyasyonları vardır; Müslim-gayrimüslim, azınlık-çoğunluk vs) gibi genel

mevzulardan tutun da Nazım Hikmet-Necip Fazıl, Sivas-Başbağlar gibi spesifik

başlıklara kadar.

Haber bültenlerinde sıklıkla duyduğumuz ‘Yurt dışında acayip ödüller alıyormuş’

spotlarıyla vizyona giren ‘Uzak İhtimal’ ile Zaman Gazetesi’nin yeni reklam filmi

‘Önyargılarımız’ın aşağı yukarı aynı dönemde gösterime girmesi enteresan bir

tesadüf/tevafuk oldu. Buna bir de Kıbrıslı Türk bir genç ile Rum kızın aşkını

anlatan Akamas filminin aynı hafta vizyona girmesi eklenince ortaya çok ilginç

bir manzara çıktı. Reklamdan ziyade etkileyici bir kısa film gibi olan reklam filmi

hakkındaki yazıyı yan sütunlarda bulacaksınız, burada reklamın ‘tema’sı ile

filmimize temas edip bir başka filme değineceğiz!

Uzak İhtimal her şeyden önce son derece sakin ve mütevazı bir film ve bu tür

filmlere bayılan bir izleyiciyim. Konusunu artık duymayan kalmamıştır; ama bir

kez daha özet geçeyim. Film bir müezzin ile bir rahibenin platonizmin

sınırlarında gezinen aşkını anlatıyor. Son derece sakin, lirizme varan bir dil ile

akan filmin atmosferi ve abartısız sinematografisi gerçekten umut verici. Lakin

başta da söylediğim şu: ‘Öteki’ fetişi hakikaten artık cazip değil. Evet, Batı

dünyasının hoşuna giden şeyler bunlar ancak sahaf, yaşlı teyze figürleri son

derece klişe. Açık söyleyeyim, birçok okur bu tür filmlerin ‘Ötekini anlama,

diyalog’ gibi başlıklar altında incelendiğinde, olanca mütevaziliğine karşın güçlü

bir katkı olarak algılayabilir. Hakkını teslim etmekle beraber, bir sinema filminin

sadece bu yönü ile övgü almasını doğru bulmuyorum. Ve başarıyı, salt bu tek

cümlelik ‘konu özeti’ hücresine hapsetmenin senaristlere de, yönetmene de, -

hassaten- oyunculara da yapılmış bir haksızlık olarak görüyorum.

Hemen hatırlayacaksınız bir Sinan Çetin filmi olan Propaganda, devlet denen

demir yumruğun birbiriyle etle kemik gibi birleşik olan insanların arasına bile ne

http://www.aksiyon.com.tr/cms


17 09 2013 AKSİYON

www.aksiyon.com.tr/aksiyon/columnistDetail_openPrintPage.action?newsId=25190&columnistId=8 2/3

mene bir çit ördüğünü anlatıyordu. Vizyondaki bir diğer film Akamas da aynı

temayı alıp Kıbrıs adasına götürüyor ve bir Türk genci ile Rum kızın aşkına

uyarlıyor sanki: Ömer, Kıbrıslı Türk bir genç, ülkesinin masum yıllarında (1950-

1975) Kıbrıslı Rumlarla birlikte büyür. İnsanların, kendilerini Rum ya da Türk,

Müslüman ya da Hıristiyan olarak niteleseler de, bir farkı olmadığı öğretilir

kendisine. Kıbrıslı Rum bir kıza âşık olunca, etrafındaki dünyanın beklediği gibi

olmadığını görür. Tasarımını siyasetçilerin yaptığı bir dünyada yıllarca yan yana

olduğu ortamdakilerin bir anda nasıl ‘öteki’nden ‘düşmana’ dönüştüğünü

hayretle görür. Ancak sahanlığına çit kabul etmeyen tek organ belki de kalptir

ve Ömer yüreğinin yasalarıyla hareket eden bir gençtir!

Bizim dönemimizde henüz Hollywood hegemonyası olmadığı için birçok sinema

tek film göstermezdi. Cüneyt Arkın filmi ile Yılmaz Güney filmini arka arkaya

izleme imkanımız vardı. Keşke, yine o zamanki gibi olsaydı ve Uzak İhtimal ile

Akamas’ı peş peşe izleyebilseydik! İnsanlığın dil, din, renk, bölge adına nasıl

birer duvarcı ustası gibi çalıştığını ve herkesin kendini tek kişilik şeffaf hücrelere

hapsettiğini görebilseydik keşke!

Şüphesiz önyargısız ve duru bir vicdan ile bakan herkesin mutabık kalacağı bir

önyargı duvarı var insanların beyninde ve vicdanında. Bir dolu seperatorlerle

kuşatılmışız hepimiz. Ancak bu duvar global bir şey ve müşahhaslaştırılacağı

zaman, öykü nasıl ilerlerse ilerlesin insan kavramsal bir derinlik bekliyor

hikayeden. Ki Zaman Gazetesi’nin –yaklaşık- birbuçuk dakikalık reklamı –tek

sahnesi dışında- bunu harika yapıyor bence.

Kendi türümüze karşı oluşturduğumuz, çoğu zaman –şeffaf olduğu için-

farkında olmadığımız bu duvarlar, üç günlük dünyayı bize zehir ederken, bu

fıtrat dışılığın bizi savurduğu nokta da diğer filmimiz Aptallık Çağı’nı doğuruyor.

Aptallık Çağı-The Age of Stupid, sosyal ve bireysel dünyasında habire ‘öteki’

üreten insanlığın bir yandan da trajik sonunu nasıl hızlandırdığını gösteren bir

film. Aptallık Çağı, bir kirlenme filmi, üstelik aptallık eşiğinin çoktan aşıldığını can

yakıcı bir şekilde gösteren bir kirlenme filmi. Bir süre önce Demokrat başkan

adayı Al Gore’un Nobel Barış Ödülü almasına vesile olan filmi ‘Uygunsuz

Gerçek’ gibi bir uyarı filmi de değil üstelik. İnsanoğlunun kötülük ve kirlenme ile

arasına koyması gerektiği duvarları yerinden söküp başka yerlere inşa ettiğini

göstererek deminden beri anlatmaya çabaladığımız tabloyu tamamlayan bir film.

Çizdiği tüm olumsuz tabloya rağmen son çığlık da atmayı ihmal etmiyor üstelik.

Drama, animasyon ve belgesel karışımı yapım, insanoğlunun aptallığıyla

kaybedilen bir dünyaya eleştirel bir gözle bakıyor ve bizi çözüm üretmek için

harekete geçmeye de çağırıyor.

Filmin amacı, bilinçlendirmeye yönelik büyük değişimin bir parçası olmak,

hükûmetleri dünyadaki sıcaklık oranını 2 derece düşürerek sabitlemeleri ve

gezegenimizi tüm canlılar için yaşanabilir hâle getirmeleri için global emisyon

düzeylerini azaltacak uluslararası bağlayıcı anlaşmalar yapmaya teşvik etmek.
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FİLM TADINDA BİR REKLAM: Önyargılarımız

 

Zaman Gazetesi’nin reklam filmlerini yakından takip edenler son üç dönemden

beri yapılan kampanyaların içerik ve estetik olarak diğer medya organlarından

epey farklı bir kulvarda olduğuna şahit oluyorlar. Gazeteyi

beğenen/beğenmeyen hemen herkesin ortak kanaati reklamın görsel ve estetik

açıdan sağlam oluşu.

    İnsanların kendi zihinlerinde oluşturdukları camdan duvarlar üzerinde

yürüyen reklam filmi, tam göbeğinde iki plandan oluşan ‘Türk siyasetçi’ sahnesi

dışında muhteşem kavramsal göndermeler barındıran bir içeriğe sahip. Ne yazık

ki filmin görsel ve kavramsal derinliğinin çok dışında, oldukça eklektik duran o

sahneler ne gibi kaygılarla konulmuş bilemiyorum. Ancak, ön yargıların bizim

dışımızdaki dünya ile ördüğü şeffaf ama yıkılması zor duvarların ancak ‘fikir’ ile

delinebileceğini vaad eden reklam amacına ulaşıyor bence.

    Filmin iki önemli sıkıntısı var. Birincisi süre… Neredeyse iki dakikaya yakın

olan film, sinema perspektifinden bakıldığında son derece makul, ancak reklam

düzlemi için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Bir de görüntü üzerine düşen

yazılar ve gazetenin logosu için biraz daha özen gösterilseymiş daha iyi

olabilirmiş.

    “İmaj reklamının tiraja ne kadar katkısı olur ya da böyle bir katkı beklemek

doğru mu, reklamın hedef kitlesi kim olmalı?’ gibi konuları işin dışında tutarsak,

Zaman imaj reklamı rafına gurur duyulacak bir örnek daha yerleştirmiş oldu.
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