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Fani dünyanın sahici insanları

Bir adada beş kişi; sanki birisi adada yalnız kalacak olsa yanına alacağı ilk dört

şey diğerleri. Galip, Şemsi, Celal, Zarife ve İsmet.

Herbiri diğerinden farklı mizaçta ve herbirinin küçük bir adaya sığmayacak denli

farklı, onca yaşamı var, onca birikmiş hayat günleri. Ben'liklerinin ötesinde, ama

ben'lerini dışarıda bırakmadan yan yana gelebildikleri, sadelikle sevme'nin

yegane bağ olduğu ortak bir kaderleri var, içinde anlam buluyorlar. Kendileri

biraz şikayetleniyor olsalar da, seyirci farkında; bu beş parasız onurlu insanların

yaşamında öykünülesi bir şeyler var. Herşeyden önce dört tarafından suyla

yalıtılmış ada ve adanın sanayi devrimi öncesine aitmiş gibi duran dokusu.

Temiz hava, balıkçının taze ve sıcak gülümseyişi. Kahvecinin okey muhabbeti,

adanın delisi. Ama ille de o iç burkucu dostluk nihayetinde. "İç burkucu" çünkü

ancak bir "ada"da yaşanabilecek türden cennetlik bir dostluk bu. Dünyada az

ele geçer, az tadılır cinsten; hani beş vakit namazlı, ağzına içki koymayan

Şemsi'nin "la havle" çekerek katlandığı, çünkü "katılmaya" değer bulduğu

çilingir sofraları gibi "pürüz"ler bile burada, bu atmosferde başka.

Film boyunca bu dostluğun sırrı ne diye düşünüyor insan. Metropol hayatının

hır güründen uzak, zamansız bir belde de olmak mı; ancak dakikalarına nüfuz

edilebilen bir yaşamın paylaşılabilir olması mı? Belki de "sevgi"nin bir mübadele

aracı gibi koşullu verilmemesinde sır, sevgiye harcandıkça azalacak,

saklandıkça değeri artacak bir döviz muamelesi yapılmaması. Güle Güle'deki

dostlar birbirlerini koşulsuz seviyorlar ve bu bile bir koz değil her biri için:

"Hmmm, bak ben seni koşulsuz seviyorum, sen öyle misin oysa, cık cık"lara yer

yok onların mentalitesinde.

Bu kendiliğinden olan. Güzellik, zenginlik, aile ve zeka nasıl bölüştürülüyorsa

"dost" da bölüştürülüyor: "Dünyaya ineceksin. İnanılmaz güzellikte dostların ve

bunu taşıyabilecek, engin bir yüreğin olacak!"

Güle Güle küçük, güzel bir dünya tasavvuru ile geldi. Bu dünyanın içinde aşk,

acı, hüzün, ayrılık ve ölüm var. İnsanı çözebilmenin en iyi yolunun onun diğer

insanlarla olan ilişkisini gözlemlemek olduğu şeklindeki varoluşçu yöntemden

yola çıkıyor senarist. Senaristin bir psikiyatr oduğunu hatırlatalım. Güle Güle

büyüsünü, karakterlerinin kişilik yapılarının ve duygu durumlarının

dışavurumundaki başarıdan alıyor. Obsesif bir koca ve sert bir baba olan Celal;

sık sık duygu patlaması yaşayan ve "yetim"liğini bir türlü aşamamış, hezeyanlı

bir sinema tutkunu İsmet; yirmi yıl önce gördüğü Kübalı bir kadınla halen
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mektuplaşan ve ona olan aşkı ve sadakatiyle tüm ada sakinlerinin ilgi ve

sempatisine mazhar olmuş Galip; kocası Celal'in çocukları ve arkadaşları

arasında yer yer paravan olmak zorunda kalan, olgun, kültürlü bir kadın, Zarife

ve kendi için eski bir Chevrolet'yi tamir etmekten başka bir talebi olmayan,

arkadaşlarının özgürlüğüne zaman zaman küçük zararsız kısıtlamalar getiren,

namazlı niyazlı mütedeyyin Şemsi. Karmaşık ilişkiler içinde boğulan, kötü bir

Türkçe ile konuşan, kavram dünyası alabora olmuş, bireyselliğini kendisini

sevenleri ihmal etme pahasına yaşamaya çalışan, cep telefonlu, repolu,

rahatsız edici evlatlarla yaşlıların naif dünyası arasındaki mesafeyi iyice açıyor

yönetmen. Ve onların tüm yeniklik ve yitirmişliklerine, içinde yaşadığımız dünya

için fazla anlam ifade etmemelerine rağmen genç kuşağın şimdi anlayamadıkları

ve tadamadıkları saf değerlerin son temsilcileri olduğunun altını çiziyor sanki.

Bir yandan yaklaşan ölümün ayak sesleriyle irkiliyor ve güçlerini korumaya

çalışıyor ekibimiz, bir yandan da müzmin aşık Galip'in Küba'daki sevgilisinin

yanına nasıl gidebileceğini düşünüyorlar. Şemsi'inin aklına gelen garip fikre

hemen hepsi taraf oluyor. Biyolojik saatin belirlemeye yetmeyeceği duyguları,

ihtiyarlığın, hayatlarında tad ve coşku kalmamış gençlerin etrafı telle çevrilmiş

dünyalarına inat nasıl bir dinamizm taşıdığını masal tadında gözler önüne

seriyor film. Masal mı? Hayır. "Ne", diyor Şemsi, "Filmde olan hayatta haydi

haydi olur." Öyle bir şey işte hayat.

Dostluğu kıyısından köşesinden tatmış, ya da hiç vakit bulamayıp özlemini

çekmiş olanlara çok şey vadediyor Güle Güle.
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