
görünmeye bile çalışır. Taylan Harun 
gibi kendini küçUitmez, gücünü 
(yoksa güçsuziUğu mü?} ölene 
dek taşır, yani ölmesini de bilir 
(tıpkı Bekir gibi, lsa gıbi, diğer 
kaybedenler gibi); Harun ise 

ba~nsız bir intihar girişiminde 
bulunur, ölmeyi bile becerenıez. 

Phillips.'irı sözleriyle ''sadakatsiz/ik, 
cinsellik dram'Yla ifgifi ofduğu kadar 
hakikati soyleme dramwla d~ 
ilgilidir." Filmde herkes birbirine 
11bir şey mi var?" diye sorar (Harun 
Nilgün' e Nilgün Harun'a ve 
anlatıldığına göre Taylan Harun'a) ve 
herkes ''yok" der. 

Bir de filmin içınde erit mantığı 
dürüstçe ortaya koyan bir sahne var. 
Kavgaları sırasında NilgUn Harun'a 
''hep sana ihanet edeceğim, seni terk 
edeceQim zamanı bekledln, bunu 
umdun" anlamında bir şeyler söyler. 
Muhtemelen feminist literatürde 
bilimsel/psikolojik bir açıklaması 
olabilir (şu ana kadar görmedim) 
ama kaba eril zihniyet taşıyan 
erkeklerin birlikte oldukları 
kadınlara 'nasıl olsa benimle birlfkteo 
oldular, o halde herkesle birlikte 
olabilirler' mantığıyla <Harun'un 
kullandığı 'orospu' sözcüğünün 
kibarcası) baktıklarını düşCınürüm. 

Nilgün bu zihniyeti açığa çıkarır. 
Harun'un yıllarca 1nasıl olsa Taylan' ı 
aldattı, bir gün beni de aldatır' 
biçimindeki bakışı ortaya çıkar. 
Buradan fllmin feminist esinler 
taşıdığı söylenebilir ama 
Demirkubuz'un bütün karakterleri 
gibi hiçbir şey siyah ve beyaz 
değildir. Şunu da gormezlikten 
gelemeyiz: Filmdeki ilişkinin 
trajikfiğinin bütün nedeni kadındır 
aynı zamanda. Nilgün'Un ihanetiyle 
Taylan kendini öldürmüş1 Harun 
peri.şan olmuş, yeni sevgilisi de 
hayatından bir parçayı vererek 
(kızını) umutsuzca geri dönmü~tür. 
Umut barındıran tt>k şey ise henüz 
doğacak bir bebeğin bulunmas:dır. 
S. Ruken Öztürk 

Bilinçteki Bit Yeniği 
Filmlerini son yıllarda yapan 
yönetmenler için üs!up meselesi; 
zaman içinde sinemanın anlatım 
olanaklannın geliştirilmesi, tirmler 
üzerine yapdan yorumlann1 

eleştirilerin yaygınlaşması ve daha 
kolay ulaıılabilir hale gelmesi, 
dolayısıyla seyircilerin filrııleri 
algılama kapasitesinin genişlemesiyle 
birlikte, eski kuıaklannkinden farkit 
boyutlar içermeye başladı. 
Film izleme alışkanlıklarını 
şekillendiren etmenler içinde 
yörıetmen seçinır ön plana çıkarken; 
yönetmenlerin konu seçimindeki, ele 
aldıkları konuları sinema diline 
aktarış tarzlarındaki ve sinemayı 
yorum yaratan bir araç olarak 
kullaıımaktaki farklılıklarına ve 

. ' 

hatta filmler arasında~ teı ıti-k" 

baÇJiara daha fazla -dıkkat edı ... oJdu. 
Seyirctlerle aynı havayı soluyan 
yönetmenler de, artık daha ~oh:; 
sinemayı bir araç olarak k ılianma 
politikalarını filmden filme 
tasarlamaya, kendi tenıatik 
takıntılarının bilinci[lf' kendileri 
varmaya, anlatım yetersizlıklerini 
fark edip bu yetersizlıkleri baıtan 
filmlerinin biY~r parçnsı yapmaya, 
kendi kendilerinin eleştJrmeni 
olmaya başladılar. E:ikider daha 
çok filmlerinin yorunılanmasıyla giin 
yuzüne çıkarılan üsluplarını, daha 
bilinçli ve erken müdahalelerle inşa 
etmeye başladılar. Bugün, üslup 
ekseri filmden önce geliyor. 
Zeki Demirkubuz, son yıllarda 
filmlerini izledi§imiz yerli 

yönetmenler arasında, dert edindiği 
mes:elelere ve üslubuna bağJılığıyla 
ayırt ediliyor. Kötülüğü, çıkışsızlıC}ı, 
boşunalığı ele aldıgı filmlerinde, 
bakışını kenar nıaho.lle yaşamının 
~ı radan Insanlarının iç dünya nna 
yöneitmeyi sürdürüyor. VatoiU}un 
gizlerini çözmeye çalışmak He böylesi 

bir çabanın gereksizliğini anlatmak 
arasında gidip geliyor. Anlatım 
tarzına sadık kalmakta ısrarcı: Son 
filmi itirafta, anlatıyı sUslernekten 
başka bir işe yaramayan ya da 
i~levden tamamen yoksun, tesadüfi 
anlatım öğelerine yine yer vermemi~. 
Üstehk, bu sefer sadeleştirme; film 
öyküsünün, yönetmenin diğer film
lerinde rastlanan oranın da altında 

• diyalo.g!aı :ı e 1 n k' "'TT ını;•- 1M 

~ b! ral<. ıyor "ev•rr.ı 1 la1 rqu .. ı 
: t41<ip etrr çın ç bı. !sd -fe nek 
; z0rı.mda if almadaı r.a kd akt~rk' 
~ tç dGrıyalarına dah.a ;ı.enı~ zan iJJ' 

1 daha rat-at -ıufuz "debllece 
; serbest:je uld3ıtor Oııjg;. .al oJe- ım 
~ fizikse-l aksiyenun nurw ~pı tvoı 
~ Böylelikle film} 10netnı~nw t:im 
~ filmleri arasında, ~!k de- .eyin ıJi 
i yarattJğ~ duygusat atmo:.fere en ~ \( 
1 bağlayanı l't.alirıe qeli.yor 
· Ancak yahnlıktan1 a:ç k lı' tan. 

g65teri§siıfikten yana tavtr alirıdı<)ını 
gösteren üslui:'un, anlatrmıp diqer 
elemantanna da sıçra.yac-ık ekl!de 
genr§leyeceğinin 11e 7ekı 

Oemirkubuz'ur ·endıne has sırıe.tıtbı 
için yen; kapılar açılabil~c~inin 
ipuçlarını ven:ın bu denemenin 
önündeki engel, yine yonetırıen-ın 
kendine haslığı Jlacahnı~ gih. 

görünüyor. ÇünkU film. oyunc;ıluk 
performansma dayalı boiUıl"ılerde 
duygusal yoijunluğun ve t.;ınsiyonun 

yüksek tutulmasının başanlmasma 
rağmen, artk kanıksanan 
göstergelerin araya girmesiyle 
bölünüyer 

Jtiraft.a yönetmentıı önceki 
filmlerinden görmeye alışkın 
olduğumuz televizyon ızleme 

sahneleriode, hu sefer anlatı 1arı 

çevrenin kısmen değiiik olmasının da 
etkisiyl-e, Türk filmlerı yerine yahancı 

televizyon kanalları, belgeseller 
izlenlyor. Türk filmterini bırbirlerinm 
varlığını umu(SamaSJiaı da 
beraberce izleyen insaniann yerıne 
be~geseller~ tek başına ızleyer birini 

elestiri 

; ç.arptıarak i.il;·ş.~-zıı 

; ki~lcr .nin :;Uıur.e wu lt ,.. 

~ za "lan JO:tJ_ t'aJ.t ıod?...... ~1~·a 
~ araianarı Yap· "'1"': f\ah aç a. ' 

t' r:ı.eye• arr:ii b Jı"ı ~ .# 

: s.ıkı c;ı~<. tu b. tma ~r- ~ 

1 baw,., dığı ve 1<. m-:- n Dı!. ao • c 

: ku~uk arı tıayat d 'Jr ıda ı ı~ ll 

t kah b1J Uli U• Yıu~ı.J§e r Zd 

~ qUsterme ıe1e '.~jr, Z'l"ia ~~
. npatııarr s i'ıt" dı.ıvarfarı il.;lw 

i qel ;,o-r. Ya.?gs~da yC tf'n-"ı.irı 
: kullBndıgı_ b.ir diğer anlaı rı dr • ıy' 

mcrıolool-a. b~-r a:r!fd-a •;e ke~ı:iı 

. kerıdi~yte eğlenn :yP r:ıaş!adı 

; dü~Undüri:ecek karl,o:_ vurg-cJı:l'fdLk 
k ;llarıdıQi bu gCı:;terqe ıu·1ft· 
oykuyu açı:rta~y;:ı- "lif::.a D,. 

; metafor olma potar.; e: taı, _.3 d.:. 
dff.er fiımter·1erı kala.ı .a. ~ 
mıra.sım tukO ıt•;da ezi ıyvr. ı 

~ monnloqlar d<1, yöre~ !ır ~JV.. 
otnutdaıı ·juŞL '"'ıJlefl uu . . aıs r: 

ı~ındekı y3jant ı.a .:ı fe"' ma 

vardırma derdlyte eı· ;-:ııo: ,ı_..şa 

kendi sıradrşrfıgl en Ç·-~ fark ıi::ıt 

varılan .anfa:tı-m araçla ı ır.dan U rı, 
Fakat, hirafta sayrlal"ı artsa, 
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eleştiri 

Ya?gı dakinden çok daha bil inçli 

yorumlanarak oynansala ı· da, etk i leri 

öykıjnüıı gör .elleşt iri l enıeyen kısmını 

aktarmaktan ve kendilerı sinemaya 

oıqUiuğU sın ı rlı aniatı parçal arı 

ohrıaktan pek de öteye gitmiyor. 

k.anık .anan göstergeler ve anlatım 

araçlan her ne kadar yönetmenin 
değ i şen fikirlerini n, özele~tirilerinin. 

farkl llaşarı ortamlarla birlikte ele 

a l dığı temalan yorumlnyışındaki 

fa rk l ılık l arın gösteri lmesinin aracı 

olarak kullanılmak istenseler de 

artık daha çok filnıin genel duygusal 

cıt.nıosferini kıncı etki bırakıyorlar. 
Boylece bu atmosferin kurulmasına 

gıderek daha çok yatırım yapıld ı ğını 

hıssettiren, doğalcılık ve duygudaşlık 
kurnı-l yönelinıli seçimlerin etkisim 
c:zaltıyorlar, uzaklaştırıcı etki lerinin 

dışınd.1 yeterınce etkın ışlev 

gormuyorlar. lekı Demirkubuz 

sinemasını seyirciye tanıdık kılan 

fılmden filme taşınan göstergeler 

genelde geliştirilmedikleri gibi 

farkl ı laştınldıklan, ge l iştirildikleri 

takdirde bile Zeki Demirkubuz 

sinemasını toptan kalkındırabilecek 

diger imkanların ônünü kesme 

tehlikesi taşıyorlar. 

Bilinçle tasarlanan üslup belirleyicı 

öğeler, uslubunun daha bilinçli 

inşar-ılar olmaya çalışan 

yönetmeniere engel olabiliyorlar 

BugiJnun kendilerinP has üslup 

peşınde koşan yönetmenleri. kendi 

'ıilincliW lr.riyle de sava~mak 
zorunda •,alıyorl ır 

Orkun Yeşim 

İtirafın yazg ı sı , Yazgı' nın iliratı 
Bir zamanlar bu ülkede köy filmleri 

yapılırdı. Hatta köy melodramları! 

Şehir yaşamına ilişkin yapımiarın 

sayısı sınırlıydı. Şehir, Yeşilçam 

sinemarında çoğunlukla 'dış dekor 

olarak kullanılırdt. Sak nleri gerçek 

hallerıyle ele alınmaz, derinlemesine 

ışlenm""zdi. 'Venı yenı 'şehirleşmeye· 

başlayan iür ıye'de yönetmenlerin 

burjU\Ialar; kuçjk burjuvalar•, varoş 

sakınlerint anlatması beklenemezdi. 

Çıinku sınema bır ulkeyı meydana 

getıı-en yap-boz parçalarından sadece 

bır dir v~ diger parçatarla organik 

bagları vardır. Mod~rn ~hir hayatı 

oluşmadan sinemacılarımızdan ona 

dair şeyler anlatmaları elbette 

beklenemezdi. Bu konuya dair eli 

ayağı dUzgün yapımiara 'S inemacılar 
Dönemi'ne (yaygın bir deyim 

olduğundan kullanmakta sakınca 

gor nUyorum> dahil edilen bazı 

vC.• etmf"nlerin (orn~gin; Ömer Lütfi 

Akad, MPt'n Erksan. Ertem Göre\ 
gibi) ~ilnr grafilerinde rastlamoya 

baş.ıyor JZ (tek tük ols.:ı da!), 

d;y bıllrız Onları ızleyen 

,.ı •Ptrrıntıer n filmoqrafilerinde de 

ıehır fııık(".oı rıevcudiyetinin' dışında 

(tek tük or "'' ler hariı nde) qerçek 

anianda -,oı fazla değE'rlendirilemedi 

~ gunlukl bır fon olarak orada 

ovlece dur ıyor bır varlık olarak ele 

a lı nmıyordu. Dolayısıyla Zek 

Demirkubuz'un filml e rı sadece 

bu açıdan olsa bile üzerinde 

konuşu l nı.:ıya değer. Çünklı 

lümpeniyle alt-orta, ust-ort,ı 

burjuvalanyla şehre alt karakterler 

onun filmlerinde temsil edilirler. 
Kendi sınıf l arı na, köklerine göre 

davranır, yaşar ve konuşurlar. 

Ara l arında Yeşilçam si nemasında 

ol duğu gibi inorganik değil de 

. organik bir bağ var{d ı l r. Fikrimce 
· yOnetmE'nin bu etkinin dolaysız 

olarak en çok hissedild i ği fi lmi 
i Üçütıcu Sayfa nqqqı. Orada koca 

1 bir ŞPhrin karakterler lıZE'rine 

:'':''

1,, abaoarak onları boğduğunu 
rahatlıkla duyumsarsınız Ahlak ı 

yozlaşma, maddi zorluklar, insan 

ılişkilerinin olarıaksızlaşması. 

Ne ki Demirkubuz 'Karanlık UstUne 

OykUIE'r' diye adlandırarak çektiği 

Cşinıdilikl iki filminde şehirle 

şehirlileri (tüm katmanlarını 

kastederek söylüyorum) arasına bir 

mesafe koyarak sinema macerasına 

devam ediyor. Bunun bilinçli bir 

")eçim oldu(Junu sanıyorum. Ama 

bu bilinçli seçimin 'karanlık bir 

çıkmazda sonuçlanına ihtimali var. 

ÇUnkü Demirkubuz yalnızca 

insanoğlunun rultundak karmaşaya 

ve karanlığa' takmış durumda. Sanat 

eserlerin• uretırı--en aslında 'takıntılı 

olma' hah yıdir. Yönunuzu 

k :ı.ybetmez<;iniı Fakat 'takıntınızı' 

diğer 'tak.'larından koparmadığınız 

surece. Çünku insan ruhu 'metafizik" 

bir olqu değildir. Etrafını saran 

. yüzlerce şeyden etkilenir: ekonomik 

; ekolojik, meteorolojik, sosyolojik vs. 

Bu ylizden örneğin; Camus1nün 

'Yabancı' iından etkilenerek çektiği 

Yazg!'dakı Musa'nın bir şekilde 

hissizleşmesine kişisel olarak çok 

fazla uyum sağladı4ımı söyleyenıem. 

Çlinkı.. hissızle~mesinin alt yapısı çok 

yi k Jrulmamı~t~. Daha çok mizacı 

bir özellik qibı unuluyordu. 

OolayısıyiJ. olup bıtenlere kayıtsız 

kalmasına zamanla alışıyordunuz' 

tamus'nün 'yabancılaşmanın' 

peşınden 'felsefı· amaçla koştuğunu 

Demirkubuz'un iSE' 'ahlaki amaçla 

yürüdüğünü qörüyordunuz. Yönetmen 

Üçüncu Sayfa'nın aksine Yazgldaki 
ahlaki yozla~manın ve 'verilemeyen 

tepkilerin' şehir hayatından 

kaynaklanan ana çatışmalarla 

birebir ilgi! ıni ne yazık ki do(Jrudan 

ve organik bir şekilde kuramamıştır 

it~rdfta ıse 'maddi gerçekliklerle', 
rutsal qerçeklikler arasındakı 

mE'safenın daha fazla açılmasına 

tanık oluruz. Bu sefer şehirli 

insanların öyküsu sadece 'yatak 

odası' sınırları içerısıne 

sıkıştınlmıştır. Demirkubuz adeta 

'sterilize edilmiş' 1 koııservele~tirilmiş' 

bır ~ehir! i öyküsü anlatır bize 'Yatak 

odası hesapla~maları'nın şehir 'le 

'şehirlilik'ten kaynaklanan 

he•ap l aşmayla l rtık hiç bir ılg i si 

ka l mamışt ır Her ~eyin yolunda 

gittiği üst-orta burjuva hayatı 

kad ı nın kocasını aldatmasıyla bir 

anda alt list olur. Adamın tek derdi 

karısına bunu itiraf ettlrmektir. 

Bilinen bir ~eyin itıraf edilmesı veya 

ettirilmesi ortada kurtarılacak bir 

şey varsa gerçekte işe yarar. 

Harun'un <Taner BirseiJ çabaları bu 

! yüzden boşa gider. Öte yandan karısı 
. Ni lgün'ün /Ba~ak Kök/ukayal neden 

ısrarla itiraf etmediğini anlayamayrz. 

Hukuksal, ekonomik ve toplumsal 

: açıdan faz la yara almadan ayrılmak 
ıçin mi, 'bu artık benim dzel hayatım 

kocarnı ilgilendirmez' anlayışına 
sahip olduğundan mı yoks..ı \rıJsılsa 

daha önce yaptığım bir ~ey' diye 

düşündUğünden mi? <Çunku 

evliliklerini yine bir 'lldatmJ' 

üzerine kurmuşlardır. Harun en 

yakın arkadaşı Taylan' ır eşi 

Nilgün'le birlikte olmuş Taylan 

bunun üzerine intihar etmiştir. 

Çözülemeyen bir top ibrişirn gibidir 

sanki Nilgün karakteri bizim için. 

kısacası yönetmen anlatmak istediği 

'in~ ;ın ruhund.1kr karmaşayı' ıçinden 

çıkılamaz bir hale getirmış. 

Birliktelik tarihçesini bilmedigrmız 

bu çıftin yatak odalanndaki o salya 

sümuk kavgaları bu sebeple bazen 

oldukça \yersız' ve 'tatsız' ı<açmış. 

Çünku tıyatroda kullanılan gelen bir 

tekniğe dayanma~tadır· Hiçbır şey 

bilmeyen seyirciyi diyaloglar 

aracılığıyla aydınlatma! 

Demlrkubuz'un bu tekniği bir çeşit 

'ekonomik anlatım' kaygısından 

ziyade 'kolayctlık'tan kaynaklanan 

bir tembellik le kullandığının 

sağlamasını yapacağımız başka bir 

sahne çok geçmeden belirir Ya~ın 

::ı.rkadaşı kendisini akşam yemeğine 

evine davet eder. Karısı yemekten 

sonra Nilgün'ün baiına qelen bi: dizi 

felaketten Harun'u haberdar eder. 

Kadının anlattıklan oyle şeylerdir k. 

<Nilgun1Ün aşık olduğu adamın 

ailesı tarafından tehdit edilmesı, 

tartaklanması, adamın kızının 

intihar etmE'Sı ve bu yüzdE'n Nilqün'ü 

suçlaması, ilişkilerinin bitmesi, 

kadının işini kaybetmesi, gecekonduda 

yaşamak zorunda kalması v• ) kısan 

hasbıhal ederken vermek yerine 

: gösteritmesi bence daha iyi olurdu. 
· Zaten sinema budur her şeyden önce 

öyle değil mi? 

Genellikle tiyatroda Xlhne üzerinde 

doğrudan c mlandırılamayacak 

olayların ustaca yazılmış diyalogtarla 

: verdmeı i adettendir. Orneğın: bır 

~hrm bınlerce du~marı askerı 11e 

tanklarla ışgal edildiğioı bır tıyatro 

sahnesınde cemiandırmak 

imkansızdır. O yüzderı diyalogların 

hayati önemı vardır. Pekı 

Demirkubuz'un mazereti ne? Sdkın 

para demeyin! Çünkü Or)Ccl şeyi 

oldukça 'ekonomik' anlatan bir 
i yönetmen bunların ç.ıresine de 

: bakabi l irdi. Aynı -;orun Y.ugt'da da 

· vardı; Musa •i l emediğı bır cınayet 
ylızünden yargılanır ve hapse atıl ı r. 

Birkaç yıl yattıktan ;onr.:.ı !.frbe~t 

bırakıl ır. Çunku her nasılsa asıl katil 
insafa gelmiştir! Katilin cinayet! 

nasıl ışlediğini, neler yaptu)ını, 

olayların ne boyuta vardıgını 

gazetedt> yayınlanan uzun bir mektup 

aracılığıyla öğreniriz. Oemirkubuz 

dramatik yapıya dair sorunları bu 

kadar pratik bir zekayla şipşak 

çôzüvermi~tir anlayaoğınız. Pekı 

Wrafın da aynen böyle sarkan 

taraflan varsa onca ödülü nasıl aldı? 

CAnkara Film Festivali- En lyı 

Yönetmen ÖduiiJ, Istanbul Film 

Festivali nrte FIPRESCI'nin hem 

ulusal hem uluslararası boiUmünde 

: verdiği iKI ödül, Canneo; Festıvali'nin 

Belirli Bir Bakı~ Un CPrtain RegardJ 

; bölümüne kabul edilmesı Bunu 

; sarkan tarafları 'görmeyen', 
· 'göremeyen' 'görmek istemeyen, 

: jüriye sormak lazım. Çünkü bunlar 

aldırmazit k edilemeyecek dert>cede 

bariz kusurlar. Açıkçası Demirkubuz 

yeteneğini, bırikimini filrn çekerken 

aceleye getirerek, kolaycı davranarak 

bozuk para gibi harcıyor. Bir yılda 

ik ı yarımyamalak filme imza 

atacağına daha çok zaman, emek 

harcayıp ikisinin toplam bUtçesiyle 

bir tane cıdam gibi eser ortaya 

kayabilirdi (çUnkO yönetmenin bu 

yeteneğe, bilgiye sahip olduğundan 

eminim). Üstelik başladığı o güzel 

ana yoldan sapmadan: Tüm 

katmanlarıyla §ehri ve şehirlileri 

anlatarak ı Türk sinemasının ve 

Türk halkının ciddi anlamda böyle 

bir şeye ihtiyacı var. Çünkü 

Türkiye'nin büyük şehirleri deva5a 

birer yamyama dbnüşmU~ durumda. 

Her qün durmadan binlerce insan 

onların midelerindE' zalimce 

öğiJtülmekte. 

Bu acımasız sindirım sistemini' 

gerek sosyo-ekonomik gerek 

ruhsal boyutlarıyla deşifre edecek 

yönetmenler sinema sanatı 
tarihimize damgasını vuraraklar 

Çünkü sanatçı o klasik deyimle 

\çağının tanığı olan' kişidir. Onu 

anlamaya, yorumlamaya çalışan, 

bUyük bir cesaret, 

dürüstlükle olanı bitJ>ni çıplak 

uyarıcı gibi haykıran kişidir. 

Insanoğlunun ruhuna hafta sonları 

yayınlanan gazeteiE'rin pazar 

: ekierindeki bulmacaları keyfi için 

j çözen ortalama bir .adam gibi 

yaklaşan bir ybnetrıır.n bunu 

başarabilir mi? Kanımca rayı:-ı 

Zek Derrıirkubuz'un Jtirafı Yazglsı 

kadar kırarnsar bır ~E'kıldP 

sonuçlanmıyona da son tahlilde 

bence yeten kadar 'aydınlık' de(ııl. 

Yönetmenin ba~ladığı noktaya, 

·aslına rucu etmesı' herkesten 

önce bir sinema')ever olarak beni 

sevindirecek. 

Filiz Cemsu 


