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M. Nedim Hazar
Hayat yalnızlığı fark ettirir

Yönetmen Çağan Irmak, Issız Adam'da Alper isimli çaresiz bir gencin öyküsünü

anlatıyor. Alper’in Ada isimli bir genç kızla tanışması, içinde yaşadığı yalnızlık

denizini fark etmesine neden olur.

Evet, yalnızlaştırmaz bizi aslında. Var olan bir gerçeği fark etmeyi sağlamaktır

tüm yaptığı. Kalem ustası Peyami Safa, "Hayranlık, mağlup olmuş bir

kıskançlıktır." der Yalnızız isimli romanında. Sonrasında bu hissin bir şekilde

gıptaya, gıptanın ise hayranlığa yerini bıraktığını söyler. Ancak kökeninde kin

vardır ve bu his ilişki derinleştikçe, hayranlığın zaafa uğradığı anlarda uç

vermeye başlar. 

Derisiz diye bir kavram vardır psikolojide. Tarihin en eski korunağı, insanın

kendi derisidir. Ve kendini derisiz gibi hissedenlerde görülen savruk

sosyalleşme, marazi durum olarak kabul edilir. Safa'ya dönecek olursak;

yalnızlık kalabalıklarla ölçülebilen bir kavram değildir asla. İnsan kalabalıklarda

bile yapayalnız olabildiği gibi, kendi içinde bile bizzat kendine yabancı olabilir. 

Çağan Irmak yukarıda toparlamaya çalıştığımız kadar derinlemesine olmasa da

sinemada yapmak istedikleriyle benzeri sıkıntıları perdeye yansıtmak isteyen,

görüntünün diklemesine anlamı peşinde koşan bir sinemacı. Gerek Babam ve

Oğlum'a kadar olan filmleri, gerek sonrasındaki bir kafa karışıklığı filmi olan

Ulak'ta benzeri kaygılar ile objektifini kullanan bir sinemacı. Irmak’ın son filmi

Issız Adam benzeri kaygı ve zaafları içeren bir film olarak karşımıza çıkıyor.

Filminde oluşturmayı hedeflediği çok katmanlı yapı ve olayların sığ akışına

kendini kaptırdığı sekanslar ile yönetmenin bir yönüyle sinema düzleminde bir

adım ilerlemesine şahit olmakla beraber, nihai nokta saptaması yapmak

oldukça güç. 

Irmak, Issız Adam'da Alper isimli 30'lu yaşlarda dışarıdan başarılı gibi görünen,

ancak karakterindeki bulanıklık ve netsizlik ile duyguların tüm çapaklarından ve

tozu toprağından arındığında karşısına çıkan yalın hâline karşı çaresiz bir

gencin öyküsünü anlatıyor. Gurme sayılabilecek düzeyde yemek kültürü olan

kendi restoranının sahibi iyi bir aşçıdır Alper. Lüks yaşamayı seven, işinde

başarılı lakin özel yaşantısını her gün farklı kadınlarla birlikte olarak düzene

koyamamış; hayatını, yaptığı yemekler, günübirlik ilişkiler, paralı kadınlar

üçgeninde yaşayan biri dir. Bu kaypak yaşam düzlemi Ada isimli bir genç kız ile
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tanışmasıyla içinde yaşadığı yalnızlık denizini fark etmesine neden olur. İlk başta

aşkı esir etmeye çabalarken, sevginin gerçek yüzüyle karşılaşır ve aşkın esiri

olur. Ve aşk acıtıcıdır… 

Stilizasyon ve sinematografi açısından Peyami Safa'nın Yalnızız'dan oldukça

farklı bir yerde duran Issız Adam, Doğulu değeri Batılı parametrelerle

anlamlandırmaya çabalayan bir çalışma. Safa, mezkûr romanında

kahramanlarının isimlerinden karakter analizlerine kadar belli başlı kabullerle

anlatır hikâyesini. Doğu bir kavrama karşılık gelir, tıpkı Batı gibi. Maddiyat ve

moral değerler apayrı kampların neferleridir. Bu nirengi noktasıyla yola

çıkıldığında iyi ile kötü bile çoğu zaman (Batı-Doğu düzleminde) aynı sınıflarda

yer almazlar. Merhum Meriç, Dante'ye bu nedenle karşı çıkar bir yazısında.

Şöyle der: “Dante cehennemi anlayamamış dostum, cehennem görememek

demek!" Daha önce Julian Schnabel'in Kelebek ve Dalgıç'ında görmek ve

yalnızlık üzerine kalem oynattığımı hatırlayacaksınız. Çağan Irmak'ın yalnızlığı ise

bir alt tondan yaklaşıyor olaya: Fark etmek! Bazen görüldüğü hâlde fark

edilmez yalnızlık. Bazen yaşandığı hâlde hissedilmez…

Issız Adam'da beni en çok üzen konu, duyguları yaşadığımız aparatların dahi

kendi kültürel kodlarımıza yabancılaşması oldu. Müzikten yemeğe, hayatın

ritminden duyguları ifade etme tarzına kadar neredeyse her şeyiyle yabancı

Issız Adam. Lakin aşkın dili, kültürü, vatanı konusunda sınır olmazcılardansanız

bile, nihayetinde öyküyü bir anlatan olduğu gerçeğini de hatırlatmak isterim

size. Ve fakat tüm bu derinlikle zihinsel jimnastiğe rağmen, salt çabasıyla bile

övgüyü hak eden bir yönetmen Çağan Irmak. Her ne kadar aynı yemeği farklı

malzemelerle yapması durumunda çok daha özgün ve kalıcı bir yapıtın ortaya

çıkacağına inansak bile!
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