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Büyüklerin oyunu

Uzun zaman almış bir proje, "Salkım Hanımın Taneleri", nihayet izleyici

karşısında. Zor bir işin altından kalkıyor Tomris Giritlioğlu ve kılı kırk yaran

senaristleri,

kendilerini rollerine adamış oyuncuları, dekor ve kostüm tasarımları, oyuncu

yönetimi ile ortaya nereden baksanız, sizi hikayenin içine katan, atmosferiyle

sarmalayan, tarihsel bir drama çıkıyor. Hiç beklemediği rollerde tanıdık bir

sanatçı yüzüyle karşılaşan ve ister istemez biraz kıkırdayan seyircinin refleksleri

bir kenara bırakılırsa hikayenin aksamadan ilerlemesine ve ilgisinin

dağıtılmamasına önem veren seyirciyi tatmin edecek bir yerli yapım.

Nimet ve Durmuş, Niğde'den İstanbul'a göç ettiklerinde onları neyin

karşılayacağını bilmiyorlardı. Ama Durmuş ahdetmişti: "Yenecem seni İstanbul!"

Yanına yerleştikleri Bekir, onlara yardımcı olmak için elinden geleni yaptı.

Patronu Halit Bey'in yanında Durmuş'a iş buldu. Ancak Durmuş havayı iyi

kokluyordu ve savaş sonrası şirazesi iyice bozulan ekonominin kendisi için ne

kadar iyi bir fırsat olduğunu biliyordu. Halit Bey'in herşeyine göz dikmişti

Durmuş. Konağına, parasına ve hatta metresi Nefise'ye. Bir de Nora vardı, ama

onun bütün bunlarla hiç mi hiç ilgisi yoktu, kellesinin 75 bin lira ettiğini bile

bilmiyordu, kendi halinde susuyor, ağlıyordu.

Yılmaz Karakoyunlu'nun hayli komplike olan karakter ve olay örgüsü Etyen

Mahçupyan ve Tamer Baran tarafından senaryolaştırılırken, öykü sinemanın

kaldırabileceği ölçülerde sadeleştirilmiş. Böyleyken bile CHP yönetiminin

"gâvurlara" koyduğu Varlık Vergisinin etkilediği hayatlara ilaveten yaşanan

bambaşka bir öykü eşlik ediyor ana artere: Nora'nın hastalığı örneğin; azınlık ya

da dönme, kapalı kapılar ardında bir erkek çocuk sevdasına ödenen diyet,

acılar. Nimet, Durmuş, Halit Bey ve Levon karakterlerini etkileyen ve onlara yeni

birer mecra tayin eden Varlık Vergisi uygulaması ile bir illiyet bağı içinde

olmayan tamamen farklı bir öyküdür Nora'nınki. Halit Bey'le Nora'nın eş zamanlı

olarak yaşadıkları trajedi bile birbirinden ayrı kanallarda sürüklenen bu iki

öyküyü birbirine bağlamaz. Akıl hastanesine düşen kadın yıllar öncesiyle

hesaplaşmaya çalışmaktadır, bir "kol kırılır yen içinde kalır" stratejisinin yavaş

yavaş tükettiği bir dayanma gücünün seyridir bu.

Salkım Hanımın Taneleri yakın tarihi konu alan sınırlı filmler içinde o özgün

yerini alacak hiç şüphesiz. Hülya Avşar'ın niye o kadar abartıldığını

anlayamadığım oyunculuğu elbette dikkat çekici, ama Zafer Algöz, Kamran
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Usluer, Uğur Polat ve Zuhal Olcay da oldukça güçlü birer performans

sergiliyorlar. Nora, Levon ve Halit Bey karakterleri ne kadar dramatikse,

Durmuş bir o kadar karikatür. Bu durum karakterler arasında ortak olan

hikayenin salınımını sekteye uğratıyor bazen, ama Zafer Algöz yönetmenin

istediği hasis Anadolulu tiplemesini, başkalarının durumundan vazife çıkaran

basit ve aynı zamanda sevimli Türk'ü öylesine iyi canlandırıyor ki "neyse, buna

değer" diye de düşünülmüş olması muhtemel. Entrikaları ve şiveli konuşmaları

ile sürekli animasyon halinde olan Durmuş ile Nora'nın tahtına göz diken hırs

küpü Nefise tiplemelerinin amaç ve kader birliktelikleri yeni uygulamalar sonucu

açılan boşlukları kimlerin doldurduğuna iyi bir örnek teşkil ediyor. Ama iyi ve

saygılı azınlık tiplemelerinin karşısına "para için analarını bile satan" Türk

tiplemelerinin yerleştirilmesi pek de adil olamayan bir kontrast oluşturuyor.

Varlığını hüküm sürdüğü topraklarda yaşayan kültürleri homojenize ederek,

diğerleriyle aynı olmayan "öteki"ni ise cezalandırarak idame ettirmeye çalışan

devletin politikalarındaki yapaylığı vurgulayan en güzel sahne ise askerlerin ve

sürülmüşlerin birlikte türkü söyledikleri Aşkale sahnesi. Film, salt bir politik

eleştiriden yana değil, politikanın darmadağın ettiği hayatlara ve kişilerin trajik

yönlerine ağırlık vererek ilerliyor. Prensipleri kendisiyle birlikte göç edip

İstanbul'a geldiği kocası Durmuş'la birlikte olmasına artık imkan vermeyen Nimet

ile Levon arasındaki aşk ise bu çağ yangınında birbirlerine sokularak soluk alıp

vermeye çalışanların şahsiyetli duruşları ile anlam kazanıyor.

Tomris Giritlioğlu yeni bir dil geliştirme gibi bir kaygıyla çıkmıyor karşımıza,

atmosferi nazikçe dokunmuş, başı sonu belli, aksamadan ilerleyen bir hikaye

anlatıyor. Yapımdan oyuncularına, güçlü bir kadro ile çıkıyor karşımıza ve

emekle, titizlikle yoğrulduğunu her karesinde hissettiriyor. "Türk filmi"ni

önemseyenler için.
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