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Ağır Roman'ın hafif filmi

Mustafa Altıoklar'ın 'İstanbul Kanatlarımın Altında' filmi bir çok tartışmayı da

beraberinde getirmişti.

Herkes merakla bu tartışmalı yönetmenin çekeceği ikinci filmi bekliyordu ki

Altıoklar, Metin Kaçan'ın uzun süre çok satanlar listesinde kalan Ağır Roman

isimli kitabını beyaz perdeye taşıyarak çıktı karşımıza.

Kolera Sokağı'nda yaşananları anlatıyordu Ağır Roman. Etik değerlere önem

veren Berber Ali, iki oğlunu mahallede bir çok suçun varlığından oluşan ateş

çemberinden kurtarmak isterken kendi trajik sonunu hazırlıyordu. Bastırılmış

kişiliği ile anne Emine, ateşin sıcağına en yakın olan kişiydi. Mahallenin

delikanlısı Arap Sado'nun ölümüyle sustalısını devralan evin küçük oğlu Salih

bu yükü taşıyamayarak kendi kendini bitirmeye başlayacaktı. Salih'in aşkı

Tina'nın hayatı ise, yokluğun kendisini kötü yola ittiğini düşünerek umutsuzca

çıkış yolu armakla geçiyordu.

Belki de bizim talihsizliğimiz romanı önceden okumuş olarak filmi seyretmemizdi.

Bu yüzden istemeyerek de olsa romanla film arasında zihnimizde gelgitler

meydana geldi. Ve bu gelgitlerin sonucu vardığımız ilk kanaat Altıoklar'ın

kesinlikle karakterlere yüzeysel yaklaşmış olduğuydu. Metin Kaçan'ın

kitabındaki alabildiğince derin karakter tahlillerinin yerinde yeller esiyordu. Emir

Kusturica'nın Çingeneler Zamanı'nı anımsatan sahnelerin yer aldığı filmde, iyi

bir dilinin olduğunu düşündüğümüz romanın sanki içi boşaltılmıştı. Altıoklar ne

kadar film içerisine yerleştirdiği  henüz bizim orada ne aradıklarını

anlayamadığımız üç ayyaşı kameraya konuşturarak romandan edebi tadları

filme yansıtmak istese de, bunda başarılı olduğunu söylemek güç. Ayrıca

temelinin gerçek yaşama dayandığını bildiğimiz Kolera sakinlerinin sabahtan

akşama kadar elde darbuka ve zurna, sokakta şenlik yaptıklarını belirtmek ve

koleradaki kadınlara bile cadde ortasında esrar çektirmek, fantezi dünyasının

sınırlarını bile aşıyor. Artı, Tilki Ohan'ı, çalıştığı garajın üst katında tırnaklarını

boyarken gördüğümüz kareler bize nedense birebir Kuzuların Sessizliği

filmindeki sapığın kendini ikinci kimliğine hazırlayış sahnelerini hatırlattı.

Tabii yukarıda yazdıklarımız Altıoklar'ın genel olarak kötü bir film çektiği

anlamına gelmemeli. Bize kalırsa Ağır Roman'da genç yönetmen tarihi bir filmle

kıyas götürmese bile İstanbul Kanatlarımın Altında'dan bir adım daha öteye

gitmiş. Sinemasal anlamda da oldukça başarılı bir çizgi yakalamış. Hatta bazı

sahneler Türk filmlerinde pek de alışık olmadığımız tadlar bıraktı zihnimizde.
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Hele ışık kullanımındaki ustalık gerçekten takdire değer. Ayrıca Okan Bayülgen,

Savaş Dinçel, Mustafa Uğurlu ve Burak Sergen gerçekten iyi bir oyunculuk

örneği sergiliyor. Müjde Ar'ın ise vasatı bile aşamadığının özellikle altını çizmek

isteriz. Belirtmekte fayda var, Atilla Özdemiroğlu'nun müziği de filme 'cuk' diye

oturmuş.

Kitabını okuyanları biraz da olsa hayal kırıklığına uğratacak ancak görmezlikten

de gelinmeyecek bir film Ağır Roman.
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