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Hayatlar bitse de yarınlar bitmiyor

Uzun süredir merakla beklenen Hoşçakal Yarın nihayet vizyona girdi. Reis

Çelik'in tartışmalı filmi Işıklar Sönmesin'in ardından çektiği Hoşçakal Yarın,

1968 kuşağının önde gelen ismi Deniz Gezmiş ve iki arkadaşını idam sehpasına

götüren süreci konu edinmiş. Sürekli tabuların üzerine gitmeyi yeğleyen genç

yönetmen, Hoşçakal Yarın'la bir kez daha doğru bildiği yolda cesurca bir adım

atmış gözüküyor.

Günümüz Türkiyesi'nde oluşturulmaya çalışılan suni kutuplaşmaların ve fikirsel

çatışmaların aksine Reis Çelik hiçbir kesimi rencide etmeden yalnızca zihnimize

yakın tarihimizle ilgili önemli bir yükleme yapıyor Hoşçakal Yarın'da. Ayrıca

bugün olduğu gibi o gün de var olan jekoben mantığın sağ veya sol

farketmeksizin insanların inandıkları fikirleri söylemelerini engellemek için kendi

tekellerinde topladıkları belli güçleri kullanmaktan kaçınmadıklarını gözler önüne

seriyor.

Hoşçakal Yarın seyirci üzerinde baskı kurarak fikirsel dayatmalara girmeden

1968 kuşağını kendi gayretleriyle bir nebze olsun tanımamızı sağlıyor ve

bilgilendiriyor; son sözü ise seyirciye bırakıyor.

Gelelim işin sinemasal boyutuna. Reis Çelik'in 1968 kuşağı gibi bir çok kesimin

üzerinde titizlikle durduğu bir dönemi veya bu dönemin en önemli siması Deniz

Gezmiş'i istenilen düzeyde perdeye yansıttığını söylemek güç. Böyle bir projede

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının fikrî altyapılarının oluşumunun yanısıra bu

gençlerin davalarının derinlemesine ortaya koyulması gerektiğini düşünürken,

filmi seyrettikten sonra işin hiç de söylediğimiz gibi olmadığını görüyoruz. Bu

konuda Reis Çelik'in araya girilen arşiv görüntülerine rağmen genel itibariyle

klasik söylemlerle yüzeysel bir yaklaşım sergilediğini belirtmek mümkün.

Bununla birlikte Çelik'in mahkeme sahnelerinde sanki döneme ait bazı şeyleri

açıklama ihtiyacı içerisine girerek avukat ve savcıya uzun uzadıya konuşmalar

yaptırması filmin belki de en önemli kareleri olması gereken bu bölümlerin

oldukça sıkıcı bir hal almasına sebep oluyor. Özellikle Tuncer Necmioğlu'nun

avukat rolüyle sivrildiği Hoşçakal Yarın'da genç yönetmenin çatışma ve

yakalanma sahnelerinde Işıklar Sönmesin'in kalitesini yakaladığını söylemek

güç. Fakat idam öncesi ve idamın gerçekleştirildiği karelerde oldukça başarılı

bir atmosfer oluşturulmuş.

Son olarak; Reis Çelik'in filmlerindeki belki de en büyük dezavantaj yönetmenin
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vermek istediği mesajları sinemasal anlatımının önüne sıkça geçirmesi. Bu

yüzden olsa gerek bazı karelerde yakalanan başarılar yapımın geneline

yayılmıyor.
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