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ARADA KALMIŞLIĞIN BİR HİKAYESİ: “ARAF”

İzel Özten*

Yeni Türkiye sinemasının en başarılı yönetmen ve senaristlerinden Yeşim Ustaoğlu, son filmi “Araf”ta, isminin 
de net bir şekilde anlattığı üzere arada kalmışlık ve ikiye bölünmüşlük kavramını tanıdık hayatlar üzerinden 
anlatıyor. Yanından geçtiğimiz insanlar, gazetede okuduğumuz haberler ya da kendi yaşadığımız hayatlar. An-
latılanlar bir şekilde tanıdık, bizden birileri... Yönetmen, bir öğreti ya da ders çıkarma amacıyla çekmemiş 
filmini. Bir nevi ayna olarak kullandığı filminde hayatın birebir yansımasını anlatmış. Daha ilk sahnelerden 
tek tek tanıtımlarını yapmasa da anlayabiliyoruz karakterleri ve onların belirgin özelliklerini. Meselâ açık olan 
televizyonlar ve seslerinden anladığımız kadarıyla televizyonda yayınlanan programlar… Yüzeyselliği göster-
menin en kolay ama kesinlikle en etkili yollarından birini kullanmış yönetmen. 

Filme Zehra’yla başlayıp filmi Zehra’yla bitiriyoruz desek yanlış olmaz herhalde. Çalıştığı yer olan bir dinlenme 
tesisinde görüyoruz Zehra’yı. Onunla birlikte orada çalışan, belki de hayatının değişmesine sebep olacak arka-
daşı Derya ve ilk sahnelerde sevgili adayı vardiya arkadaşı gibi görünse de sonralarda çok daha farklı bir yerde 
olduğunu göreceğimiz Olgun’u tanıyoruz yavaştan. İki gencinki gibi sıradan bir ilişkileri olabileceğini düşünür-
ken Zehra,  kendinden yaşça büyük ve hayatını değiştirecek olan adam Mahur ile tanışır. Çok konuşmayan bu 
kamyon şoförünün gizemli hali Zehra’yı kendine çeken nokta olmuştur belki de. Zira ikisinin de dile getirme-
* M.Ü. İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Lisans Öğrencisi.
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diği bir aşk ya da tutkudan bahsediyoruz. Sadece iş 
ve ev arasında gidip gelen, arada birkaç küçük, varoş 
aktivitesi olan Zehra, âşık olduktan sonra filmin adına 
yaraşır bir şekilde arafta kaldığını gösteriyor. 

Zehra, ailesine ve çevresindekilere söyleyemediği ve 
onların utanç olarak göreceği hamileliğini saklayarak 
bebeğini doğurmaya karar veriyor. Bu süreçte ondan 
yaşça büyük olan arkadaşı Derya, Zehra’nın yaşadık-
larında kendi geçmişini örnek göstererek fikir olarak 
onu desteklemese de her zaman yanında olduğunu 
belli ediyor. Hatta “Benim başka çarem yoktu. Senin 
de yok.” cümlesiyle Zehra’yı kürtaja teşvik eden de 
Derya oluyor.  Zehra ona itiraf edene kadar durum-
dan haberdar olmayan Olgun, sıkıntılı aile yaşamını 
ve bunun paralelinde gelişen kendi hayatını sorgulu-
yor. Böyle bir hayat yaşarken tek amacının bir tele-
vizyon programına katılarak para kazanmak olmasına 
çok da şaşırmamalı bu durumda. Önyargılı bir yakla-
şım ama yönetmenin düşündürmek istediği de buy-
du belki. 

 Zehra karşılıklı aşk sandığı duygularının aslında öyle 
olmadığını anladığı an, belki de biraz şefkate ve se-

vilme duygusuna ihtiyacı olduğundan Olgun’a anla-
tır durumunu. Olgun, sandığı kadar rahat karşılamaz 
hamileliğini. Düşünceli, duygusal, ne yapacağını kes-
tiremeyen yalnız bir kadın olarak kalmıştır Zehra. Ka-
dınlığın en ağır hali… Kendi istediklerini yapıyor olsa 
da çevresi tarafından hoş karşılanmaması, yeterince 
özgür olamaması ve hiçbir zaman o özgürlüğü tam 
anlamıyla tadamayacak olması… Bütün bunların üze-
rine Olgun’un hapse girmesi Zehra’yı daha çok yara-
lasa da bunu unutturacak, daha büyük bir sıkıntı yaşı-
yor. Beraberinde izleyicilerin aklına da benzer sorular 
geliyor. Bu yaşta bir kız daha ne yaşayabilir? Yeşil-
çam’daki gibi o kadar acıdan sonra sonsuz mutluluğa 

ulaşma da yok filmde. Belki de bu yüzden bu kadar 
empati kurarak onlar adına üzüldük. “Araf”, gerçek-
leri olduğu gibi anlattığı için, değiştiremeyeceğimiz 
gerçeklikleri anlattığı için izleyici kendisine çekebilen 
bir film.
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Yönetmen, bir öğreti ya da ders çıkarma 
amacıyla çekmemiş filmini. Bir nevi ayna  
olarak kullandığı filminde hayatın birebir 

yansımasını anlatmış.

FRANK DARABONT’TAN STEPHEN KING ROMANLARINA 
SİNEMA UYARLAMALARI

Fatih İnce*

 Sinemada roman uyarlamaları neredeyse sinema tarihi ile yaşıt bir mevzu iken, ilk uyarlama konusunda çeşitli 
kaynaklarda birkaç farklı bilgilere rastlamak mümkündür. Buna rağmen George Méliès’in anlatım bütünlüğü 
ile Jules Gabriel Verne’nin romanından etkilenerek çektiği Aya Seyahat (Le Voyage dans la lune) filmi, ilk 
roman uyarlaması kabul edilebilecek örneklerden birisidir. Yönetmene ciddi bir şöhret kazandıran filmde ilk 

kez sinemasal kurgu uygulanmıştır.1 Bu ilk denemelerin peşine sinema için ucuz bir kaynak gözüyle bakılan 
romanlar sıkça kullanılsa da genel olarak kanaatim, bu alanda seyirci tatmini konusunda vasatın üzerine çıkıla-
madığıdır. Romanların sinema uyarlaması denemelerini seyrettiklerinde okurlarının kitabı okurken kafaların-
da oluşturdukları tahayyülle uyuşmadığı, “aslında ben bambaşka bir dünya hayal etmiştim” fikrinin oluştuğu 
ile sıkça karşılaşılır. 

Romanların anlatım dilindeki detaycılığa ve fantastik kabul edilebilecek hayal dünyasını gerçek hayata uyarla-
ma ve görselleştirme mecburiyeti olan sinema, teknolojinin de gelişmesi ile son zamanlarda bu görevini daha 

* Yönetmen, Marmara Medya Merkezi, Marmara Televizyonu.
1 Rekin Teksoy, Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi, Oğlak Yayıncılık, İstanbul 2009 3. Baskı, sayfa: 36-37.
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