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Orkun Ye~im 
~ rı ı filmlerın pek azında anlatırnın 
anlat• Kadar onemsendiği, genellikle, 
anlatılanların bunların nasıl 

anlatıldığından daha onemli sayıldığı 
gon.luyor. Bu nedenle ol'a gerek 
senaryoya ılı~kın olanlar dışındakı 
arıatım yontemıerıyle anlam 
yaratma çabalarına da hala pek az 
' mMe r2: tlanıyor. Ustellk, boylesı 
bır orem s.r: . t.ıll"asının, s.ıdece !dm 
yapari • tarafından değ ı , fi mleri 
d~ e lendıren eı~ :"menler ve 
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DOKUZ DOSURANLARA 9 YETER Mi? 
çabalarının aktarımıyla yelinmek 
zorunda kalmazdı k. Oysa, salt 
senaryo öykülerinden yola çıkmak, 
filmler ile oluşturulan söylemleri 
değerlendirme çabalarına yanıltıcı 

etki yapabiliyor. Salt öykülerini 
dayanak alan yargılar, filmierin 
-anlatımı da hesaba katılacak 
biçimde- bütünleri gözetilerek 
yapılan değerlendirmelerle nadiren 
uyuşuyor. Basit bir çıkarımlada 
gösterilebileceği gibi -aynı senaryoyu 
kullanarak iki ayrı filmde iki ayrı 
söylem oluşturmak mümkün 
olduğuna göre· bır filmi n söylemini 
belirlerkensenaryodane anlatıldığı 
sorusundan çok anlatılanların nasıl 

an lo tıldığı ve neden filmdeki gibi 

anlatıldığı sorularına cevap 
aramamız gerekıyor. Bizi, bu 
konuda kendi içinde tutarlı 

i değerlendirmelere ulaştıran yol, öyku 
i duzlemınde ne anlatıldığından 
i ziyade, filmler 'ile' ne anlatıldığına 
i bakmamızdan geçıyor. Işte bu 
i yuzden sayieyecek sözlerini filmlerle 
i or'~ya koyanlar ıçın ~e, bu sozleri 
: değerlendirmeye çalış.:ınlar için de 
1n.atın en az ani tı kadar onem 

' t.:şıyor 

9'da, temel olarak, bir tecavüz ve 
katil vakasının soruşturutma aşaması 
konu ediliyor. Soruşturulanlar 
politik, di nı, cinsel vs. tutumları 
bakımından birbirlerine taban 
tabana zıt özelliklere sahip ve her 
biri ışlenen suçlarda pay sahibi olan 
kişiler. Özellikle, çelişki lı ifadeleri 
bırbirine kırdıran, soruşturulanların 

birbirlerine cevap verirtesine 
yalanlar savurduklarını, kendi 
çıkarları için rahatlıkla diğerlerini 
suçlayıverebildiklerini gösteren, 
şıracının şahidinin bozacı olduğu 

durumları açık eden senaryo kurgusu 
sayesinde, tüm film kişilerine aynı 
mesafeden yaktaşılıyor ve hiçbiri 
tamamıyla karalanmasa da, film 
kişilerinin her biri eleştiriye maruz 
bırakılıyor. Salt film in ıiyküsüne 

bakıtdığı takdirde, kımilen 
tarafından haklı olduğu bile 
söylenebilecek devleVpolıs 
otoritesinin gaddar, adaletten 
yoksun, suçlu tavrına hiçbir haklılık 
payesi verilmediğinden de, 
,enaryonun kuruluşunda seçilen ou 
göreceliliğe, hoşgörüye, eleştirelliğe 

göz kırpan anlatım tarzı sayesinde 
emin olabiliyoruz 

Eleştirinin okiarı filmi izleyeniere de 
yöneltiliyor. Filmin öyküsünetemel 
oluşturan suçlar hakkındaki en 
güvenilir bilgilerin küçük bir el 
kamerası aracılığıyla sağlandığını 

görüyoruz. Neredeyse filmi n tamamı 
boyunca perdede gördüğümuz 
soruşturma monitörlerinden farklı 
görünmeyen küçük ekranından, 
suçun işlendiği gece yaşananların bir 
kısmını izlediğimiz bu kamera 
sayesinde, film izlemenin kendisi 
soruşturmakla, hakikat arayışıyla, 
film izleyenler ise soruşturma 
yapanlarla özdeşleştiriliyor. Kimi 
zaman polis kameralarıyla çekilen 

görüntüterin perdenin tamamını 
kaplaması da, yönetmenin seyircileri 
soruşturma yapanlarla bir tuttuğuna 

işaret ediyor. Böylece, film in 
kendisini değerlendirenler de film 
içinde çekilen filmde yatan, görünen 
gerçekliğe dayanarak değerlendirme 
yapmak yerine, kendi istemine göre 

hakikati çarpıttığına şahit 
olduğumuz gaddar otoriteyle aynı 

tarafa yerleştiriliyor. Filmi 
izleyeniNi n, filmde gösterilenlere 

bağımlı kalmaksızın kendi 
senaryolarını yazdıkları 



hatıriatı Iıyor; yargıda bulunurken 
üsttenilecek sorumluluğun 
hayatiliğine dikkat çekiliyor. Zaten 
filmde, gerçekte yaşananlarla, 
yaşananlar hakkındaki 

değerlendirmelerin uyuşmazlığı değil, 

bu değerlendirmeleri yapanların 
adaletsizliği ve suçlara yol açan 
süreçte pay sahibi olanların bilinçli 
ya da bilinçsiz tutumları mahkum 
ediliyor. Film kişilerinden birinin 
dediği gibi, her öyküye benzer 
biçimde nereye çekilirse oraya giden 
bu öykünün kendisinden çok, öyküyü 
yorumlama tarzının hayatiliğine 
verilen önem, küçük bir 
kameranın ve soruşturma 
görüntülerinin kullanılış biçimi 
aracılığıyla görsel dilde ifadesini 
buluyor. Yine de filmde, anlam 
yaratmak için, daha çok senaryonun 
anlatım olanaklarından 

yarartanılıyor. Örneğin, kadraj içinde 
kadraj, filminen çok öne çıkan 
biçimsel aracı olmasına rağmen, çok 
az yerde ek anlamtar yaratacak 
biçimde kullanılıyor. Senaryo 
boyutunda, soruşturulan kişiter 
arasında kurulan çok katmani ı 
ilişkiler, aynı kişileri perdenin 
içindeki birkaç kadrajdan birden ve 
uzun uzun izlediğimiz kısımlarda, 
görsellik boyutuna taşınamıyor. 
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Soruşturma kameralarının aldığı 

görüntüleri yansıtan küçük ekranlar 
bize sorıJşturulanlar hakkında bile 
çok sınırlı ek bilgi, yorum iletiyor. 
Çoğu zaman, perdedeki birkaç 
kadrajdan hemen hemen aynı 
görüntü yansıtılıyor; çoğalan görüntü 
anlamı çoğaltmıyor. Dijital kamera 
kullanımının uyuşturucu etkisi 
altındaki insanların görsel dünyasını 

k ro e m 

getirmesi; ya da müziğin kimi zaman 
heyecan verme, şoke etme dozunu 
yükseltmesi türünden bir katkı 
sağlama fırsatı, tilmin görsel 
yapısının önemli bir parçası olan 
kadraj içinde kadraj uygulamasında 
büyük oranda yakalanamıyor. 
9'da, anlatırnın kendisi üzerinden 
anlam yaratılmaya çalışıldığı 

elestir 

durumlarda, görsel malzemenin 
bolluğuna rağmen, senaryoya ilişkin 
alanlarda, salt görselliğe ya da 
işitselliğe bağlı alanlardan daha 
başarılı olunuyor. Hal böyle olunca, 
yerli yapımiarda -senaryo dışı 
alanlarda da- anlatımı n antatı kadar 
önemsenmesin! beklerken dokuz 
doğuraniara 9 umut veriyor, ama 
yetmiyor. 

83 




