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“kapanmaz yağmurun açtığı yaralar 
çocuklarda”
İsmet Özel

İçinde teröristlerin ve acar polislerin olma-
dığı, lazer ışınlı silahların hedeflerin göğüs-
lerini ve kafalarını dağıtmadığı, “aha bu iyi, 
bu da kötü adam, bil bunu geri zekâlı” diye 
seyircinin kafasına kafasına vurulmadığı, bü-
yük büyük lafların edilmediği, kocaman ko-
caman çözümlerin gösterilmediği, manasız 
diyalogların bulunmadığı, yerli yersiz şifre-
lerin filmin orasına burasına serpiştirilmedi-

ği, bol atraksiyonlu kaçma, kovalama, dövüş 
sahneleri olmayan, “yok artık!” dedirtme-
yen, uzamayan, sarkmayan, bunaltmayan, 
göz boyamaya kalkmayan, “Şu kadar milyon 
dolarla, uluslararası ölçekte, küresel vizyon-
lu bir film çekip dünya sinema piyasasını 
salladık.” diye sallamayan bir film seyrettim. 
Çok iyi geldi. Saydıklarının hiçbiri yoksa 
peki ne vardı derseniz film vardı diyebilirim. 
Eli ayağı düzgün, derli toplu bir film.

Altında atı, elinde kılıcı, başında miğferi, ter-
kisinde prensesi dünyaya adalet dağıtan bir 
şövalye olma hayalleri kurarken; kendisini ma-
kine mühendisi olmayı düşlerken KBB uzmanı, 
doktor olmayı isterken İngiliz Dili ve Edebi-
yatı hocası, tiyatrocu olma hayalleri kurarken 
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borsa spekülatörü, yetkin bir yazar olabilme 
umuduyla kıvranırken patlamış su boruları-
nı tamir ederken buluveren tesisatçı, filozof 
olma arzusu ile yanıp tutuşur, dünyanın en 
çetrefil meseleleri üstüne kafa patlatıp orijinal 
çözümler keşfetmeyi ümit ederken kırdığı di-
şin kökünü alveolden nasıl çıkartacağını kara 
kara düşünen diş hekimi misali bir bilet gişe-
sinde buluveren bir adamın hikâyesi.

Çocukluk hayallerimizle yetişkinlik gerçekle-
rimiz arasındaki makasın açıklığına, babaları-
nı utandıran çocuklarla, çocukları utandıran 
babalara, yağmurun çocuklarda açtığı yara-
ların kapanmazlığına, peşinde koşulan sev-
gilinin ulaşılmazlığına, hayalle gerçeğin bula-
nıklığına,  kalabalıklara ve yalnızlıklara, tamir 
edilmeye, yola sokulmaya çalışılan ilişkilere, 
asri zamanlara,  insan olmaklığımıza dair 
ölçülü bir hikâye. Herkesin herkes kadar iyi, 
herkesin herkes kadar kötü, herkesin herkes 
kadar hasta, herkesin herkes kadar alelâde 
olduğu, alelâde olmayan bir film. Büyük film 
yapmak için türlü cambazlıklara gerek olma-
dığını epeyce bir süredir seyredegeldiğimiz 
diğer seçkin örneklerde olduğu gibi tekrar 
hatırlatan ve ülkemiz sinemasının yarınla-
rı adına ümitvar olabileceğimiz bir yapım. 
Derin meseleler hakkında küçük cümlelerin 
kurulması, değinme ve işaretle yetinilip se-
yircinin ferasetine alan açılması, madem psi-
kolojik bir film yapıyoruz psikanalizin beline 
beline vuralım tarzı bir işgüzarlığa sapılma-
ması, hikâye güzel gerisini boş ver tarzı bir 
kolaycılığa prim verilmeyip sinema sanatının 
gereklerinin titizlikle gözetilmesi, iyice çekiş-

tirilip sündürülebilecek bir depresyon hali-
nin istismar edilmemesi filmin artı hanesine 
rahatlıkla dâhil edilebilecek unsurlar. Ben en 
çok filmin ölçülülüğünü sevdim. “Klâsik bir 
hikâyemiz var, onu sinema diliyle en yetkin 
şekilde nasıl anlatırız?” sorusuna ölçülüp 
biçilerek verildiği belli olan uygun bir cevap.

Defalarca ele alınmış çoğu da netameli mev-
zular karşısında sınır ihlalilin de sinir ihlalilin 
de yapılmadığı tadı tuzu yerinde bir üslup. 
Yüzeysel olmayan, çok derinlere dalmak için 
özel bir çaba da gösterilmeyen sıcakkanlı 
bir tutum artı kendinden emin sakin bir du-
ruş. Bir ilk “biz bu işi biliyoruz, ele güne de 
gösteriyoruz” uzun metraj çalışması. Kulak 
tırmalamayan diyaloglar, becerikli yardımcı 
oyunculuklar. Bir sahneden diğerine fark et-
tirmeden yapılan usta işi geçişler. Gerçekle 
hayal arasında hiç sarsmadan, tökezlemeden 
yapılıveren ani sıçrayışlar.

Eskiden mumla aradığımız bu müspet un-
surlara 90’lı yıllardan sonra oldukça aşina 
olmamıza rağmen maçın ilk on beş dakika-
sında gol yemeyince “Acaba bu defa bera-
bere kalır mıyız?”  hülyalarına kapılan, peş 
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peşe gelen gollerle de salya sümük dağı-
lan, 8-0 gibi sonuçlara alışkın biraz daha 
eski kuşak için böyle eli ayağı düzgün film-
ler hâlâ bulunmaz nimetten sayılabiliyor. 
UEFA şampiyonluğunu yaşamış, Dünya 
Kupası üçüncülüğünü tatmış, Çetin Alp’in 
Opera’sından bihaber Euorovizyon’da 
neredeyse ilk üç sırada yer alamayınca şa-
şıran, Cannes’daki başarıları normal bulan 
bir kuşaksa yaptığım değerlendirmeleri 
aşırı bulup beğenmezlik katsayılarını yük-
sek tutabilirler. Olsun. Ben yine de bildiği-
mi okuyup keyifle seyrettiğim filmin daha 
daha nelerinden hazzettiğimden madde 
madde bahse devam edeyim:

1-	Filmin oluşturmak istediği atmosfere se-
yircisini dolaysızca katabilmesi ki bunun en 
iyi kotarıldığı sahnelerden biri olarak sonlara 
doğru kahramanımızın berber dükkânında 

köprü gişelerindeki arkadaşı ile berber dos-
tunu karıştırmasını hatırlatmakla yetineyim. 
Bu algı karışıklığının izleyiciye de yansıtılıp 
“Acaba ben de mi rahatsızım?” sorusunu us-
taca sordurduğunu düşünüyorum. 

2-	Bir sinek vızıldaması ile başlayıp gökten 
düşen araba ile sonlanan sahne depresyo-
nun şiddetine ve istikbaline işaret etmesi 
açısından çok başarılı.

3-	Gişe memuru ile bir şekilde irtibata ge-
çen araç sürücülerinin performanslarına 
pes doğrusu diyorum. “Sen çok yorgun-
sun, ben de yorgunum -  Hasanlar köyüne 
nasıl gidilir?” diyalogları tadından yen-
miyor. Sırf bu sahneler için film yeniden 
seyredilebilir, üstelik kim daha çok hasta; 
memur mu, sürücüler mi, ben mi yoksa 
hepimiz mi diye tekrar tekrar düşünülebilir, 
muhtemel cevaplar istenirse verilebilir, yok 
korkulursa sessiz kalma hakkı kullanılabilir.

4-	Afar gişesindeki görev teslim sahnelerin-
deki oyunculuğu birinci maddede zikrettiğim 
seyirciyi atmosfere dâhil edebilme becerisini 
en yüksek ölçüde başarabilen sahneler ara-
sına sayıyor, bu kadar kısa süre içinde selefin 
halefin müstakbel halini bize nasıl bu kadar 
yoğun, bu kadar ürkütücü biçimde geçirebil-
diğine hayretler ediyor, aşk olsun diyorum. Bu 
sahnelerdeki yardımcı oyuncuya gönlümden 
en başarılı yardımcı oyuncu payesi biçiyorum.

5-	Filmin en janjanlı, en aydınlık, en par-
lak sahnesinin bereketli başaklar altında 
muhayyel sevgiliye çocukluk demlerinden 
bahsedildiği sahne olmasını sevimli bulu-
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yorum. Şövalyelerin artık olmadığı itirazına 
karşılık verilen “Gerçekten oradaydılar.” 
cevabının peki gerçekten böyle bir sevgili, 
kahramanımızın yanında sere serpe uzanı-
yor mu sorusunu izleyiciye sordurmanın 
akıllıca bir yolu olduğunu düşünüyorum.

6-	Tamir edilebildiğinde bütün yitik geç-
mişi kusursuz kurabilmenin simgesi olan 
gerçek külüstürün en ciddi yan karakter-
lerden biri olması hususunu normal, ite 
kaka da olsa yürüyen külüstürün ve sahi-
besinin gişe memurumuzun zihninde mi 
gerçekten trafikte mi olduğu meselesinin 
açık uçlu bırakılmasını zekice buluyorum.

7-	Yürüyen külüstürün döküntülüğü ile 
sahibesinin kusursuzluğu arasında kurulan 
ters orantıyı senaryonun üstüne inşa edil-
diği matematiğin bariz belirtisi sayıyorum. 

8-	Bakıcı bayanın her anahtar çevrilişinde 
“Ben de tam şimdi çıkacaktım.” cümlesi eş-
liğinde memurumuzun karşısına dikilmesini 
Beynelmilel (2006) filmindeki “O seni gör-
müyorsa sen de süslenip püslenip onun 
tam karşısında duracaksın.” öğüdünü bi-
hakkın tutma eylemi olarak görüyor, onca 
çabaya rağmen bulunamayan karşılığın 
babayla ilişkili, ilintili ne varsa toptan red-
dinin ifadelendirilmesi olarak okuyorum.

9-	Annenin kaybıyla ilgili flashbacklerin 
muğlâk bırakılmasını olumlu buluyorum.

“Allah senin belanı versin!”, “Esas senin be-
lanı versin!” tartışması olmaksızın baba kol-
tuğunda sessizce ölüverseydi, memurumuz 
onu öylece buluverseydi filmimiz değerin-

den bir şey kaybeder miydi sorusunu ken-
dime soruyor cevabını da veriyorum: Hiç 
kaybetmezdi.  Bu cevapla birlikte onuncu 
anti-maddemi de şuracığa yazıyorum:

10-Babayla oğlun konuştukları değil ko-
nuşmadıkları sahnelerin filmin ruhuna 
daha uygun olduğu zannını taşıyorum.
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