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M. Nedim Hazar
Ha Osman ha Mustafa!

Neydi Mustafa filmi için eleştiriler? Kahramanı içki içen, mutsuz, yalnız, korkak

biri! Aynı eleştiriyi Os-manlı Cumhuriyeti için söylemek mümkün. İster ‘biri

belgesel diğeri sığ bir komedi olmasına rağmen ben-zer şeyler içeriyor’ deyin,

ister ‘al birini vur ötekine!’

Her sanat eserinin bir zekâsı vardır. Sadece onu meydana çıkaran sanatçının

zekâsıyla doğru orantılı değildir üstelik bu zekâ. Doğrudur, zekâ düzeyi sınırlı bir

sanatçıdan daha üst perdeden bir zekâ gösterisi beklenemez ama zeki bir

sanatkâr pekala zekâ düzeyi vasat bir eser ortaya çıkarabilir. Üstelik bunu

bilinçli şekilde tercih de edebilir. Kemal Sunal filmlerinin sırrını çözmek belki

onlarca yıl alacaktır ama her ‘Şaban’ filminin hemen her kesim tarafından

defalarca izlenmesindeki nedenlerden bir tanesi toplumun asgari zekâ

düzeyinden bile aşağıda bir espri anlayışıyla en anlayışı kıt insanın bile ‘yuh

artık bu kadar da olmaz!” şeklindeki düşünce baloncuğuyla filmi izlemesidir. 

Gani Müjde ve Osmanlı Cumhuriyeti’nin senaristlerinin belki bilinçli bir tercih

olarak, belki de TV dizi sektöründen kalma refleksleriyle filmleri için belirledikleri

zekâ düzeyi Şaban filmlerininkine eş değer. Belki de bu nedenle, Osmanlı

Cumhuriyeti’ni izlerken evde TV izliyor hissine kapılıyorsunuz. 

Filmin temel mantığı çok basit ‘ya şöyle olsaydı?’ mantığına dayanıyor. Yani

‘Küçük Mustafa karga kovalarken bir ağaca tırmanıp düşse ve vatanı

kurtaracak başka kahraman da çıkmasaydı, hâlimiz nice olurdu?’ olmayan

ergisi ile çekilmiş bir film. Şüphesiz hoş ve parlak bir fikir bu. Lakin fikrin hakkını

verme konusunda aynı şeyi söylemek mümkün değil. Bir kere Osmanlı’yı devam

ettirecek, moda tabirle ‘güncellenmiş bir Osmanlı’ kurgulanacak ise öncelikle

sarayı, saltanatı, hilafeti çok iyi araştırmak, kullanılan dilden terminolojiye kadar

birçok şeyi önce anlamak, sonra güncellemek gerekiyordu. Lakin Müjde ve yazı

kadrosu, Kahpe Bizans düzeyiyle tarihe bakmayı tercih etmiş. Bu kolaycılık filmi

doğal olarak ‘pop corn’ bir düzleme çekip bırakmış. 

İngiliz yazar Emlyn Williams’ın çok satan kitaplarından King Ralph benzer bir

konuyu işler. 1991’de filme alınan ve John Goodman ile Peter O’Toole’un enfes

yorumuyla unutulmazlar arasına giren Kral Ralph bir yandan saltanat-

modernite çatallaşmasına inceden giydirmeler yaparken diğer yandan saray

adab-ı muaşeretine nezih dokunuşlar ile meselenin uzaktan göründüğü kadar
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itici olmadığını, her ritüelin yılların imbiğinden süzülen bir kökene dayandığını

gayet naif ve aynı zamanda eleştirel bir dille anlatmıştı. 

Günümüz Türk entelektüelinin en büyük sorunlarından biri kendi öz

meselelerine dahi yabancı lens kullanarak bakması. Gerek Kürt konusu, gerek

Ermeni meselesi gibi en milliyetçi tartışmalarda bile farkında olunamayan bir

Oryantalist duruş söz konusu. Ki mevzu Osmanlı olunca ipin ucu uçurtma

kuyruğuna bağlanmış gibi tamamen kaçıyor. 

Osmanlı Cumhuriyeti içerik ve ana mesaj itibarıyla beylik bir ‘dört yanımız

düşman’ klişesi içerse de, yer yer orijinal göndermelerde bulunmuyor değil.

Lakin başkahramanın kişiliği ve ruh hâli ile bir süre önce ülkemizde tartışmalara

neden olan Mustafa filminin başkahramanı arasında inanılmaz benzerlikler var.

Neydi Mustafa filmi için gelen eleştiriler; “kahramanı içki içen, mutsuz, yalnız ve

korkak biri!” Virgülüne dokunmadan aynı eleştiriyi Osmanlı Cumhuriyeti için

söylemek mümkün. İster ‘biri belgesel diğeri sığ bir komedi olmasına rağmen

benzer şeyler içeriyor’ deyin, ister ‘al birini vur ötekine!’

Son tahlilde Osmanlı Cumhuriyeti beylik milliyetçilik sosu, bol miktarda sit-com

düzeyindeki parodisi ve neredeyse hiçbir şey söylemeyen ana fikri ile vasatı

aşamayan bir komedi olarak Türk sinema tarihindeki yerini alırken, bu Dolby

sterio denen illetin biz Türklerin kulak zarlarını patlatmaya yemin etmiş hain

mihraklar tarafından keşfedildiğini düşünmekteyim. Üfürükten bir araba motoru

file Formula yarış arabaları gibi ses çıkararak perdeden geçerken ödü patlıyor

insanın. Biraz insaf edin izleyiciye, lütfen…
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