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İnsan ruhunun belgeselini
çekiyorum

Filmlerinde, insan ruhunun derinliklerine ulaşma, bir nevi ruhun röntgenini

çekme çabası var yönetmen Zeki Demirkubuz'un. Son filmi 'Kader' ve

anlattıkları

Altın Portakal Film Festivali'nde ilk defa sinema eleştirmenleri ve izleyiciyle

buluşan, Zeki Demirkubuz'un yönetmenliğini yaptığı 'Kader', şüphesiz festivalin

en çok konuşulan filmi olmuştu. Beğenildiğinin somut göstergesi ise 'En iyi film'

dalında ödüle layık görülmesiydi. Geçtiğimiz hafta vizyona giren filme sokaktaki

vatandaşın tepkisinin ne olacağını zaman gösterecek. 'Kader', yönetmenin

1997 yılında çektiği ve gösterime girdiği dönemde çok tartışılan 'Masumiyet'teki

karakterlerin öyküsüne geri dönüyor. Bekir, Uğur ve Zagor'un birbirini itekleyen

hayatlarından bir enstantane 'Kader'i şekillendirmiş.

Haluk Bilginer'in canlandırdığı Bekir karakterinin Güven Kıraç'ın rol aldığı

Yusuf'a anlattığı hikâye 'Kader'in konusunu teşkil ediyor. Özeti ise şöyle:

Düzenli bir aile hayatına sahip Bekir, babasının halı dükkânında çalışmaktadır.

Bir gün mahallelerinde oturan Uğur öylesine dükkâna uğrar ve alımlı tavırlarıyla

Bekir'in sıradan hayatını sıra dışı bir çizgiye farkına varmadan çekmiş olur. Ailesi

Bekir'in normal hayatına dönmesi için elinden geleni yapar fakat bu çabaların

bir manası yoktur. Bekir, Uğur'a âşık olmuştur ve bir şekilde bilinçsizce onun

peşinden gitmektedir. Fakat Uğur'un kaderi de Bekir'inkinden farklı değildir. O

da mahallenin başı beladan bir türlü kurtulmayan delikanlısı Zagor'a âşıktır.

Girdiği hapishanelerde de rahat durmayan, olay çıkarıp sürülen Zagor'un

peşinden şehir şehir dolaşmaktadır. Özetle; Bekir Uğur'a âşıktır, Uğur Zagor'u

sevmektedir, Zagor ise suç işlemeyi

TUTKU SAHİBİ OLMAK YA DA OLMAMAK

Ucunun nereden geldiği bilinmeyen bir halata tutunmuş art arda bilinmeze

çekilen karakterler Zeki Demirkubuz'un daha önceki filmlerindeki gibi hayata

karşı tepkisiz. Adeta nedensellikten nasibini almamış, bir döngünün içinde

bilinçsizce çırpınıyorlar. 'Bekleme Odası', 'Yazgı' ya da 'Masumiyet' gibi diğer

örneklerdeki kahramanlardan tek farkları hikâyeleri. Akla ister istemez Jean

Paul Sartre'ın 'Varoluşçuluk' kitabında da tasvir ettiği 'dünyaya fırlatılmış',

çırpınan, sürekli düşüşe maruz kalan insan tipi geliyor. Uluslararası festivallerde

boy gösteren sayılı yönetmenlerimiz gibi Zeki Demirkubuz'un filmleri de
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nihilizmden nasibini alıyor.

Zeki Demirkubuz, 'Kader'in senaryosunu Masumiyet'ten önce yazsa da şartlar

onu filmi bu dönemde çekmeye mecbur kılmış. "Planladığım dönemde

çekseydim hikâye ya da mesele açısından fark olmazdı." diyor ama o zamandan

bu yana hem kişilik hem de yönetmen olarak olgunlaştığı inancında. Bu da filme

daha az heyecan ve mesafeli bir tavır olarak yansımış.

Zeki Demirkubuz'a göre insanlar ikiye ayrılıyor: Tutku sahibi olanlar ve

olmayanlar. Eğer tutkusu yoksa aklî olarak ne kadar çözüme ulaşsa da, çok

zeki olsa da tanrı inancının bir kişide gelişmeyeceği kanaatinde: "Günah

duygusuyla iç içe ya da sapık eğilimlerle dahi ortaya çıksa bir insan ancak

tutkusu varsa tanrı inancına yaklaşabilir." Kötü bir meyille bile ortaya çıksa

tutkunun zamanla ilahi bir yönelime gitme potansiyeli var Demirkubuz'a göre.

Zira tutkusuz bir insanda ilahi duygulara yönelim mümkün değil, aynı zaruret

aşk için de geçerli.

Aşkın genelde ilahi bir yönü olduğunu düşünen Demirkubuz, 'Kader'deki

Bekir'in aşkının da ilahi bir tarafı olduğuna değiniyor. Filmde saplantı, kötülük

şeklinde ortaya çıkan bütün eğilimler aşk duygusu ile bir noktaya ulaşıyor.

Fakat filmdeki aşkın vurgulanma nedeni bundan ibaret değil, yönetmen

hayattaki imkânsızların da altını bu vesileyle çiziyor. Sonuçta ne Uğur Zagor'a

ne de Bekir Uğur'a kavuşabiliyor.

Tutku, yönetmenin ifadesiyle, duygu uyanması. Bir nevi 'inanç'ın taşıyıcısı,

ihtiyaç duyulan bir çeşit enerji gibi. Demirkubuz'un filmlerinde daha çok

günaha, kötülüğe tutku tercih ediliyor. Tutku sahibi olmanın önemi o kadar

büyük ki kişide bunun büyük bir kötülükle tezahür etmesinin de hiç sakıncası

yok. "İnsanı insan yapan en önemli duygudur bana göre tutku." diyor

Demirkubuz. Peki, madem üst bir duyguya taşıyıcı görevi görüyor bu tutkular,

neden Demirkubuz'un filmlerindeki karakterler hep bir düşüş seyri içerisinde?

Adeta hayatın içinde aşağı doğru çekiliyorlar. Zeki Demirkubuz tutku sahibi

kişilerin düşüşe hayatları boyunca mecbur olduğunu düşünüyor. "Hayat aklî bir

olgu üzerine kuruludur ve burada tutku, adalet arayışı insanı düşüşe mecbur

kılar. Bu gayet normaldir."

Fizikî düşüş görülür fakat beraberinde duygu olarak arınma söz konusudur.

Filmlerine aktarmaya çalıştığı bu düşünce Demirkubuz'a göre geçmişe bakılarak

ispat edilebilir. Hz. Muhammed ya da Hz. İsa da tutkularının peşinden giderek

acı çekmişlerdir. Bu sözlerin üzerine küçük bir formülasyon çabasına giriyoruz:

"İnsan akıl ve tutkudan mürekkep size göre. Filmlerinizde de karakterler sürekli

aklı geriye iterek tutkusunun peşinden ilerliyor. Sonuçta kişi fizikî açıdan sürekli

aşağı çekilse de ruhsal, duygusal manada üst bir mertebeye mi ulaşıyor?"

Demirkubuz'un bu konudaki görüşleri şöyle: "Bekir'in filmde iyi şartlarda bir aile

hayatına sahip olması bu duyguyu beslemek içindi aslında. Bir çift söze, bakışa

takılıp kalmasa ve aklı doğrultusunda yol alsaydı başına bunlar gelmeyecekti."
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Lakin filmde Bekir, Uğur'un peşinden o derece sürüklenir ki; esrar çeken,

hayatın bütün nimetlerinden vazgeçmiş bir tipe dönüşür. Bu tamamen aşk ve

tutku duygusuyla alakalıdır ve akılla bu nedenle çelişir. Sonuç ise her zaman

için çiledir.

KÖTÜLÜK İHMAL EDİLEN BİR ALAN

Filmlerinde tutkuya zemin olarak daha çok kötülüğü tercih ediyor Demirkubuz.

Bunun başlıca nedeni kötülüğün ona göre iyilikten daha çok anlaşılmaya

muhtaç olması. "İyilik tanımlıdır, bilinir ve bu binlerce yıldır böyledir. Bugün

ideolojilerin, dinlerin, insanlık idealleriyle ilgili olguların hiçbirinde amaç, ideal

'kötü' değildir. Ahlak hepsinde ortak kavramdır. Daha spesifikleştirirsek

hiçbirinde yalan, kötülük savunulmaz. Ama esasında bu ideoloji ya da dinlerin

mevcudiyet nedenlerinin başında 'kötülük' vardır."

Demirkubuz'a göre kötüye karşı iki yaklaşım var. Birincisi filmlerinde de

örneklerini sunduğu üzere kimse kötü değildir ama kötülüğü yaşamak

zorundadır. 'Kader'de de bu düşüncenin somut örneklerini görmek mümkün ve

yönetmene göre doğru seçenek bu. Yanlış tavır ise kötülüğü nesnelleştiren ki

filmlerinde de bu yaklaşımı sergilemiyor. Mesela 'Kader'deki en kötü karakter

Zagor'dur fakat onun gözünü kırpmadan insan öldürebilmesi dahi bilinçli

değildir. Dayak yiyen arkadaşını savunurken birini yaralaması, kötülükten

ziyade varlığını ifade etme mücadelesidir. Kötülüğü ihmal edilmiş bir alan gibi

gören Demirkubuz, bunu anladığımız takdirde içimizdeki kötülüğü de

çözebileceğimiz düşüncesinde. Tavrı iyiliğe giden yol kötülükten geçer değil

ama bu yaklaşım da mümkün dairesinde yerini alıyor.

İNSAN RUHUNUN BELGESELİNİ ÇEKİYORUM

Zeki Demirkubuz'un filmlerinde hep aynı kahraman var esasında. Her ne kadar

şekli şemaili değişse de aynı meselelerin etrafını ördüğü yüzler. Kendisi de hep

aynı filmleri yapan, aynı kahramanları çeken bir yönetmen olduğunu kabul

ediyor. Filmlerindeki tavrını, "İnsan ruhunun belgeselini çekiyorum." cümlesiyle

özetliyor. Bu nedenle Demirkubuz'un çabası, gözlemlerini izleyicinin önüne

koymaktan öteye gitmiyor. Yargılarından mümkün mertebe uzak durarak

sezgilerinin peşinden yol almayı tercih etmesinin sebebi de bu. Görünen o ki

sezgileri onu hep aynı soruların peşinden sürüklüyor. Fakat bu istikrarlı

yaklaşımından ötürü kötülüğü savunan yönetmen sıfatıyla anılmaktan da

rahatsız. Bütün düşünen insanlar gibi fikirlerini ifade ettiği için bu yargılara

mahkûm edilmesini bedel gibi görüyor. Derdini anlatabileceği en rahat zemin

ona göre sinema: Bir konuya angaje, taraf olmaksızın derdini ifade edebileceği

tek mecra.

Demirkubuz'un kader meselesine kafa yorduğunu daha önceki filmlerinden de

biliyorduk. 'Yazgı' adlı bir film çekmesinin dışında üç aylık kızına da aynı ismi
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vermesi anlamlı. Zihnini bu kadar meşgul eden 'kader'den ne anladığını

soruyoruz yönetmene: "Kader, üzerinde yaşadığımız zemin, biz bunun içinde

dünyaya geliyoruz. Burada bizim de yapabileceğimiz şeyler en başta irademiz

var. Ama bütün bunlar etki edemediğimiz, dışımızdaki zeminde gerçekleşiyor."

Depremi kadere benzetecek olursak, sağlam bir ev yapmak da irademizi ifade

ediyor. İnsan her ne kadar kader karşısında güçsüz olsa da yok sayılması

doğru değil. Misalden devam edecek olursak depreme mani olamasak da

sağlam ev yapma iradesine sahibiz. "Özetle kaderi dogma gibi ele alırsak insanı

hiçe saymış oluruz. Kaderi yok sayarsak bu defa da Batı'daki gibi insanı hak

etmediği kadar merkezî bir yerde konumlandırırız." diyor yönetmen.

Her ne kadar Demirkubuz'un kader tanımında iradenin yeri varsa da filmlerinde

bunu görmek pek mümkün değil. Daha çok düştükleri hayatın içinde esen

rüzgâra göre bilinçsizce yol alan kişiler var. Daha önce 'Yazgı' ya da 'Bekleme

Odası'ndaki karakterler gibi 'Kader'de de Bekir ya da Uğur'un içinde

bulundukları şartlardan çıkmak adına bir mücadelelerini göremiyoruz. Filmlerini

fikirlerinin laboratuarı gibi görmüyor Demirkubuz, bu nedenle yazdığı

karakterleri fikirlerine kurban etmediğini dile getiriyor. Ona göre hiç irade yok

demek film için doğru bir tespit değil: "Ben kaderi iradi ve iradi olmayan yönüyle

ele alıyorum. Filmdeki çocuğun Uğur'un peşinden gitmesinde iradi yön yok

mu?"

Demirkubuz'a göre insan nedenli olduğu kadar nedensiz de bir varlık ve filmde

de buna işaret ediyor: "İnsanın kendi dışında bir yerden yönetildiğine işaret

ettim. Bizim göremediğimiz bir sonsuzluk zemininde çırpınıyor da olabiliriz. Ki bir

İslamcı ya da Marksist, ideolojik kahraman da olsa filmimde ben yine onu farklı

ele almam." Zeki Demirkubuz'un bundan sonraki filmlerinde de çizgisini

değiştirmeye niyeti yok. Kötü, imkânsızlık, kader onun temel meseleleri.

Hikâyeleri hayatın içinden değil de kendi ruhundan cımbızlayarak vücuda

getirmek, sezgilerinin izini sürmek bundan sonra değiştirmeyeceği istikameti. 
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