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Dünyadan ayrılışın hikayesi

Efsaneye göre Gılgamış, en yakın arkadaşı Enkinos'un ölümünden sonra aynı

şeyin kendi başına geleceğinden korkmaya başlayarak ölümsüzlüğü aramaya

koyulur.

Bu arayış Gılgamış'la sınırlı kalmaz tabii. Ondan sonra daha niceleri de bu

arayışı sürdürür. İnsanın içindeki bu "ölümsüzlük isteği", efsanelerin ortaya

çıktığı tarihin çok eski devirlerinden beri toplulukların yaşayışlarını, düşünme

tarzlarını etkilemiş ve ortaya çıkarttığı eserlere de yansımış. Kimi zaman

söyledikleri bir şiirle, kimi zaman besteledikleri bir müzik eseriyle bu arayışı dile

getirmişler. İçinde yaşadığımız yüzyılda anlatım biçimleri değişmiş olsa da

anlatılan şey aynı: "Yok olmak istemiyoruz!"

İnsanın tarih boyunca sürdürdüğü bu ölümsüzlük arayışını eserlerine

yansıtmaya çalışan sanatçılardan biri de hiç kuşkusuz çekmiş olduğu filmlerle

Türk sinema tarihinde kendine özel bir yer edinmiş olan sinemacı Halit Refiğ.

Daha önce de "İki Yabancı" ve "Hanım" gibi kendi iç dünyasından izler taşıyan

filmlerle karşımıza çıkmıştı. Yönetmenin son çalışması, bilinçaltının dışa

yansıması olarak değerlendirdiği bir film olan "Köpekler Adası"...

Senaryosundaki ana karakterlere bakıldığında her toplum ve millete

uyarlanabilecek bir evsafta olması itibariyle evrensel özellikler taşıyor. Refiğ'in

hayatı boyunca bilinçaltına yerleşen olayların zamanla ortaya çıkması ve bunun

kaleme alınmasıyla oluşturulan filmde şöhretinin doruğundaki bir sinema

sanatçısının elindekileri kaybedeceği korkusu, etrafında dolaşan dalkavuk

insanlardan kaçışı ve kendisine sadık olan köpeklerle bir adada yaşaması

anlatılıyor. İtibarını yitiren ve mesleğinde başarısız olan ihtiyar bir gazeteci ise

adadaki bu gizemli kadının esrarını çözerek tekrar itibar kazanma mücadelesi

veriyor. Halit Refiğ, Köpekler Adası'nda ölümsüzlük isteğinin ve geçici olmayan

şeylere bağlılığın anlatılmaya çalışıldığını, "sadakat" temasının altının çizildiğini

belirtiyor.

"Film hayatımı yansıtıyor"

Filmde yer alan iki kahramanın yaşadığı duyguları kendisinin de yaşadığını

söyleyen yönetmene göre bu film kendisinin "dünyadan ayrılışının hikayesi".

Hani meşhur bir soru vardır: 'Şu andan itibaren hayatında sadece bir şey

yapmaya imkanın olsaydı bu ne olurdu?'. İşte böyle bir soruya hiç düşünmeden

bu filmi yapmak isterdim diye cevap veriyor sanatçı. "Bu film bir nevi benim

hayatım... Benim de hayatta başarılı ve başarısız olduğum dönemler oldu. Bu
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yüzden filmdeki iki kahramanın da özelliklerini biraz taşıyorum."

İlk bakışta insana garip gelen ve ilgi çeken filmin ismiyle ilgili olarak yönetmen

şunları söylüyor: "Köpek insanlara sadık olduğu için, filmdeki kadın, muhtaç

olduğu fakat insanlarda bulamadığı sadakatı köpeklerde buluyor. Köpeklerin

insanlara en sadık hayvanlardan biri olduğu herkes tarafından bilinir. Bu

yüzden Köpekler Adası, bizim için en uygun seçimdi".

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı sponsorluğunda çekilen "Köpekler Adası" filmine

uygun bir mekan bulmak için üç haftalık bir arayış sonunda Balıkesir'in Erdek

ilçesinin bulunduğu Kapıdağ yarımadasında karar kılan ekip, geçtiğimiz yaz

burada çekim çalışmalarını tamamladı.

"Dana altında buzağı aranmamalı"

Filmin başrol oyuncularından biri Tanju Gürsu. İhtiyar gazeteci rolünü oynayan

Gürsu dört ayaklı köpeklerden değil iki ayaklı köpeklerden korktuğunu

söylüyor. Filmden dolayı çevresinden yoğun eleştiriler aldığını ifade eden

Gürsu, "Dana altında buzağı arayanlar filmi izleyince filmin sporsorluğunu

yapan bu camiayı alkışlayacaklar. Beni eleştirmek kimsenin haddine düşmez.

Sanat nerededir ve sanatsızlık ne demektir çok iyi biliyorum" diyor.

"Evrensel bir hikaye" olarak nitelendirdiği bu filmde insanlardan kaçarak adada

köpeklerle birlikte yaşamayı tercih eden kadın karakterini canlandıran Perihan

Savaş ise insan unsurunun işlendiği bir filmde oynamaktan mutluluk

duyduğunu ifade ediyor. Yapılan eleştirilerin önyargılı olduğunu belirten Savaş,

"Ben Türkiye'de yaşayan bir sanatçıyım. Herhangi bir filmde oynamak benim en

doğal hakkımdır. Minyeli Abdullah filminde de oynadığım rol sebebiyle çok tepki

almıştım. Halbuki o film bizim ülkemizin durumunu anlatıyordu" diyor. Köpekler

Adası filminin hoşgörüye bir basamak olacağını da sözlerine ekleyen Savaş;

"Evrensel bir sevgiye ihtiyacımız var. At gözlüklerini bırakıp hoşgörü ile

bakmalıyız. Bu filmin ülkemizde son yıllarda oluşmaya başlayan hoşgörü iklimine

katkısı olacağına inanıyorum. Öz değerlerimizi yansıtan her filmde oynarım.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nı bu filmden sonra herkes alkışlayacak" diyor.

27 Aralık 1996 Cuma günü galası Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda

gerçekleştirilecek olan yapım kısa süre sonra İstanbul, Ankara ve İzmir başta

olmak üzere birçok şehirde vizyona girecek.
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