
Geçmişinden 

ve geleceğinden 
kopuk kahramanlar ... 
~ulnıeler, yonünü kestiremeyen, yalpalayan karakterlerle dolu bir film olarak çıkıyor karşımıza, Bunım bir 
·~'Ili ise, sanatçılamnıvn hal.ti, 12 Eylül'le hcsaplaşamaması. Kendı ıçinde bir netliğe w çözume ,.ulaşamayan 
ııuıtçı, bıı karışıklığı eserlerine de taşıvor. Bu karışıklık, bir noktaya kadar anlaşılabilir ve tartışılabilir. Ancak 

anlatım ve karakter sorunu da yer alınca, anlaşrruı ve tartışrruı zemıni kalmıyor. 

ır sdrt .lır yenıden, konu .1m,ıvan, v~lt.i\'tılll.l\'.ın k ,r:ık· 

ıerlerle doılu tılınl~rın ey ırcı ı nlduk lı ın k •tu t "ıiı 

ani rııkl.ırı çnrevı t.mıdıklarını ıddıa eden y<•nctm~n 

-.ı: ._,t'k,yPr bu fılmlı:rı. Bır ,e\'rcyı t.ınıınak hatr 1 o Çl.\Tl·ntn 

nlm.ık, hir k ır ık ter var ıtm:ık ıçın yeteri ı ını' Unutulın.ıına· 

'ıurJkter tr.ııtdı, traıedı braktcr ıçııı v;ırdır Tnııediden voık 

y.lrdtılan hir kahmman, hıçbır zaman ıçın tıp ulm:nun titesın~ 

me-- !~te- hıı -.en.uiH/yonermen hunu ~l..lTtlleye h1}!aJıkun 

J, br.ıkter s,ığl.ım hir ttmele oturur ve fılmın haş:ımınd"n so· 

!c~ılır. 

barındı mn son llrntl ı"t', ) usuf Kur 

(_) '"h~, u Çu:iılmd,,:r Jel ı ın ~mlar.n 

~ .. fı:n .. dıyor Kım ı ı ins<tnl.u l Üt·rçt'ktl·n bi:.:lcr nıvı.,.' 

Filmm temel ı, k )i J.sı sıya:.ı ~ul).lu olar-ık h<lrhte v ırın.ıkn. olan 

dt, nrt ık .ırk..ıJ.ı}lan U(:ur'un ilı~ki~ınl! lltllrtulun)r \'C nr(ı"-b 

lalıvor Fılının Jr.ım.ıtık temdı olan !:>u ıç"en ilışkı, Yu,ut Kur· 

lı .ır:ıfınd;ın \'l'teriılle ı~Jçnemiyl1r Bır diğl'r sorun ı L·, tıçgenın 

rl;ırınJ,m hı rı oLtn Ktmal'in, bu ilı~kiyi .ıluınlu va dJ )lun bu" 

Jk ~ır süz h.ıkkına ~ahip nlmam;l"l Bu, unun h:ıpıst"-' lılmasuı 

h\nJkl.ındığı gıhi, ıi'ilünün hirer tıp ulm.ının it~ ınc cıJeınt. 
1

-rınJ~P Je k,tynakl tılı\nt. Bu ıı,hı ıçınJe .ı! \l~k bır )' rlt.:n: 

., trk kı~ı 1\ııh .. l Ru ,Lı, Nıh ıl'ın, k<•C.1<ının loıı ılı,kı ll'l'tıtıe 

.ınl,ıın.ı>ınd,m k ·ın.ıklanı\'l>r (.l,ellıkle t ı. 

tinalınJe ldıgı ı lflf, Slıicufugunun \·~ı da fıfmdc cınl.ıın~ı:t. ı 

~laniln 'rmıh.ıf.ı:.lk ırlı~ının' Sl)OULU degıL llışkınin qır .ı bır 

rnJa gclı~rıgının f.ırkmıla l..ılm~· ,, nı:ıit·ıuylt: verHıni~ hır kanr 

adt•.e hıı t:~ıt ı:lıgı ,_ıtı.ll·nn~k i:o.tiw.lr Rı:! k ı hapi..,tcn ,·ıktı.~ın~..tı 

yı ne• ı>nunl., hırlıkt nlıııa1 ıc ık, 'el kı ko<. ır. erkeJe· ek 1m 

~imdı ,ltgıl. E,it hır >rtMnda npac ık 1 >ııı··u C'v a ""'\enlı' '<!rı 

mı -ınlatnııv· •r Bı oy k h:ıtınuı ını [lah:· JogTı,. u ~ Jt,e:ılı tıl 

ının ınerkc:ının LrkınJa Llmad.ın nnlıı \' 'J<gı:n,' ı, r··rlerı 

nın' ayrınrıl.ırında JuLı~ırk~n. hı· 'ıl mı mt rke-::ınt. ı ;·mı::y.._· \-1l~ıv\ 

rm. 

Filınt: ve hlnun dıgcr kışıliklt·rınt.. ·rı fc:ı..:la ".:tr~n ;;tren, ll!'u• 

Iliuyur Çünku Uğur hir Jııncm ,,J\'lmdugu -.osvali--.t ]l;gerltrı <sa 

nmacak \'e 'du~~işen dcgerkrk • bırlikte. hunun \-di}kı;;ını \'d-ı" ·~ 

cak hır Lırakter lo d Vt vmlı '" .·l ,ık çıcilmı~ 'ku br ,kt.-rle 

nvle oade<e ç, <i<lmeler'de k.ır,laıır .. ıdık Bu k ınkrcrltrın ı.ınl: 

lıgını gorehılınek ıo;ın Je, i U onL• 'll ııen Jeğerlı t' v' Lı .ıni l•' 

kJncimtnı açnuk \C ılk )l.ıral şunu dnl(•m.ık gert..·~i\t·r "'"svalı ı 

<>lmak, ek.>nomık \' J Ja b.ıık ı hır nrunluluk ltg'l, aııl.,kı l:>ır ter 

uhtır Dcgı~rlt:rin Jeğı~t.ıgını ~ lyk.yt·nler "'l)s•,. ıh-:mı 'ah.::-.. ... ekt rtı· 

mı k f-ır zorunluluk <•Lır ık ız<>n~nlerJır Onlar ıçın "''"~rler E\ırl 

gi'nın ya d.1 di):!l'r o:,y-ılisr ulkekrın ıtlJs etme:, ı, hu rer•~ ıhın \nı lı~ 

nlduğuuu bp,;thm;ıy ydmı~rtr U anJ..ın ırıbarer· sc'iydl. .. mın 

ıçınJe harındırdıp tıım Jegrrlt:ı de, ( •1-.ıekt,f Je~erlcr) 'ncn'lcll 

[lq~ışen, tn! lnlc~rın llHekrıt d~e-ederc l Jkı}t~J.u Rı: vu;de:ı, L.E-!CT 

lerı n 1·' d.ı ıarıl.ır ı,. ık >lm.ı·' degıl d<gttlerın kıricdmL ıd!',,'' 

k. ınu:;u ul ın \e h ır y~ını.:: [nu· nın (ht: bir Vd~ tr d 1 ulal ılır\ ll!' n ı m 

karukımm şıml.ırı ·at>m rama a.slı".J,., "'k ae~llı• d••ft r'er J. gır.nı,. 

nr bunun ~el..i~kımu )'·~'''or Jı:mt··t yeterlı it·ğd1Jı~ vt· bır ozur ni 1 

r.ık k.Jhul edileme Tum hı kırıııklıkları ü:erindc r •ŞI" ın llı;urun 

•üıkuluğu J;.ı h;ıv 1J.ı k ılır hu yu~d~.·n 
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"Sonuç olarak ÇOzUimeler, yönünü ke.tlremeyen, yelpalayan Urakterlerle dolu bir ftlm olarak çık1yor ka,..mtza. Bunun bir nedeni IH, 
aanatç1lanmıı.•n hili, 12 Eylül'le heaapl ... mamaa~ ... " 

-\ma, ha,•ad.ı kalan tck yanı <nkuluğu "'tcmı olarak, hır üst sınıt.ı dahıl olma 
d~ğıld ı r. Y«:arlığı \'e bu i~tcn para b:,ına- eğilımı w~ırlar Onlar gıbı Ju~ünıip, ,ıyle 
ınadığı ıçın \ .ıpmak tı>nında "IJugLt mu· da\'ranmak ıst erler. Ve hu, kendı y ııam· 
ha ehecilık ıııe,leğı de... lan ıle dtiştincden ar.ısııı,l.ı hır çelı,kı y.ı· 

Ugur'un \.ı:dığı r,ıman, film ın haşın · raıır Bu çd~kıyı ortad;ın kaldırohılmenın 
dan ,, •nun.ı k.ıdar küçük h ır film gıhı il er- ıkı yolu vardır. Bırineisi rneslq,:ınde ı>la-

ler. K.ırdeııni 'l»pli:m ile tanıştıran hıldigınce ılerieyetek ·humın ıçın <.ıvun 
Ll.gur w 12 Eylul'le bırlıkte asılan karde duğı.ı değerleri l:ııle ma.<ay-ı kı>ymak wnın· 

şı, ınıstik hır ortamda ge1en hu romanda dadır- l:ıu par,ılara .sahıp nlrnak ve gelır 
huluııırlar. Bu arada rni'fımm voı da mıs· anl.ımınd.ı da hır üst >tnıb geçmek v.ı da, 
tık l:ıır ortarn denilınce, akla ılk gelenin me<lekı ve ö:d yapmını tamamen bırbı-
bir ı.ırıkat dma.sı da u:Ltcü. Burada a"l ra- rı nden ayırmak Gundı.ı:lerı ınulıa.seheu/ 

harsı:lık \Wen ı<e, bu romanın, fılmdc ve bankacıl avubt olurken, gecelerı t•vınde 
Ugur'un yaşamında bır yere oturmaması ya:ar/ıaır/ rc;sam/ kendhı olmak. lk ı ya-

Bu gonıntıilerin gereklıliğı, Uğur'un ya da şa{lltn bırbırinden .ıyrılma<ıyla hırlikte, 
diğer karaktericnn varlığını desteklcdiğı ıkı tarkit yaşama aıt çene \'C ark.ıda~l.ır 

ölçudedir. Oysa bu rom;ın, Uğur'un ka- da değışir. İkı çeneye de .ııt l:ıır .ırl<,ıd.ıı, 
rakter olmasına darhe bıle ,·uruyor. Çun- hiçbır :•man ıçın '":konusu değıldir. Işte 
kıi, Uğur'un ya~amında mıstık öğelerın ram burada, ıkıncı dramatik öğe de,Teve 
değil kcııd"i, yansıma" l:ııle yok. Uğur'un gırer. Eğer Kurçenlı hu dr.ımatik oğenın 
yaşamındakı her şey maddı olduğu ıçin, de iarkına varsa, Uğur'u karakter h.ılıne 
hu çok doğal. Doğal olmayan, böyle l:ıır getırebılırdı. Bunu yapaınadıgı ıçındır kı, 
in<anın mısrık bır roman ya:ması. Uğur herhangı l:ıır tip ol.ırak "'kaklarda 

Bu arada ya:arlığın, sözde bohernlikle ve 1--arlarda dolaşmakradır Bardakı ınsan 

(i--ir dönem yazarlarının otellerde yaşaya- farkcdılmcdığı <ürece tıptır Dramını bv-
rak kı taplar yazmasının sadece otel hölu radığımı: zaman karakter h. ı line gdır 
nıunti ·ılarak) destekleme" de, fılme bır Filrnde, Uğur'un ınulıaseheci olduğu· 
şev katrnıvor. Çünkü biz Uğur'un bır bo- nu, kapısında 'muh.ısel:ıe' yaıan bır .,cJ·ıda 
hem, haşına l:ıuyruk, özgurlüğl.Jne dtişkı.ın çalışma"ndan ve bır l:ıard.ı "bızım gıbı dii-
,.e hır yazar olmadığının farkındayız ze'"' aıt olmak memeyen ~azarlar da mulıa-

Ve muhasel:ıccilik... Öyle meslekler scbecılık yapıyor" sözlerıyle kendısını akLı-
,·ardır kı muha.sebecılık de bunl.ırın için· masından anlıyoruz. Ancak bunlar, h ır 
Jedir- bir sure s.ınr.ı kı~inın karakterı ha- muhasebecı kımlığını çiınıc·k ıçın yeterlı 
lım· gelırler Kışı hır ınsan olarak değıl, d~ğildir. Kendını iıncdıklı olarak ynz.u 
nıe,Ickı olank ~ekıllenır. Bir avukat, bır goren hır muhasehecı ıçin, hıç degıl. Ne 
banbcı ( bankada çalışan bır memur bile) olduğunun Lukında olmayan Uğur, bir 
,., bır muhasebeci, sadece o me.sleğı ya- yazar \'C snlcu ol.ınk mcsleğıylc gırdığı çe· 
pan kı~ı olmakran çıkar Mesleğı k.ır;ıkte · lişkıden hal:ıersi: yaşıyor. Hatta bu ~elııkı· 
rını şekıllenJırir. Elınden nedeni ne den oyle habeNz kı, dığer yaşamına ait 
olurs,ı olsun~ asla sahip nlamayacağı para~ olan rnmanınt, ınuha~ehe evraklarını kny .. 
lar gt:çen ın~anlar, kafı varısı ve dü.şiince ması gereken çanta,ınJa ra~ıyor Uğur se~ 
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narıst \'C y ·ınetnıenın kcndı~ınt bı\'' 
olduğu nzellıklcrın (sL>Iculuk, Y"~ırlık 
muha ef-ccilık) tarkınJa degılıııı ~ı~ ı
rckcr edıyor E\u yi.ı:den dt· Nı'••! le 
çc\Tesiylc gırJi,loı ılııkılerde "ırunlar oh 
~U\'l)f 

Yusuf Kuro,enlı, asıl br ktt' 
U,:ur'u gı>rernediği iç ın, Nıh.ıl'ı <e Jı,, · 
karakterlerı de neı ııLır.ık giiremı\• 
yü:den Nıhal, bır üre ayrılın. karıı• i 

nwsına rağmen, okakra kendı ı 11 · ~ • 

eden ~d.ırnla karıılaştıkt.ın '"nr lt' i1•"· 

Uğur'a dunme k.ırarı alı\W YJ d bıı ' 
redır hırlıkte lllm.ıLırına r.ıgınen, ~ın .. 
ge>;mışe d.ıyanan bır arkadaılıkLın ·lml· 
şına rağmen, Uğur'un bir roın,ırı 7,ızJı~ 
nın tarkında d~gıl. Oy,a otdde kalmJ 
baılayJn bir ~arkıcı kadın, Ugıır'un Jı 
s ında n gd~n dak tt lo <e>lerınJen. onun ~1 

v.ı:ar ııldıığunu anlıyor Nıh.ıl'in \e lıtrr 
k.ırakterkrin ı:-ıavaş Dinçel'ın c,ınl.ınl• 
Jığı patron, barda gorJıiğl.Jrnıi: ın,.ın\.ıı 
tek ~amları, onl,ıra çok fa:la o:ellık '"~ 
lenmemcsinJe-n ve zcırl(ınm.ımalarınl.! \ 
kayn.ıklanıyor. Ve hep" (>\,lukları g>l. 
gii<terılıyor K,ımktcrleri içın Hr bah.me 
varatılmıyor ,.e o:ı.ir dılenrnıvnr Fıbı 
Uğur'la girdıklerı ılışkıler. ne yazık kı'~ 
lara da zar,ır verıyur. 

Snnıı~r olarak Çüzülmekr, yıımınu kl 
tırenı~yen, valraLıpn k.ır.ıkterlerk J, '" 
1--ır tılrn nla(ak çıkıy•ır k.ırıırıu:a. Runu~ 
hır nedcnı ısc. sanatçıhırıın,ın hala. !. 
Eylul'le he>aplaşamaınası. Kendı ıçuıu• 
bir nctliğc ve ~rı;o:ııınc ulaşam.wa.n ~Jnli\ 1 · 
1--ıı karı~ıklı~ı e,erl~rine de taşıvnr. Bu ka· 
rıııklık, hır nı>kt;oya bdar anLıııl,ı~ılır" 
tartı?ıbhilir 

Ancak eserde, anlatını \'e k.ırakırr 
ı;.orunu Ja yer ahnca, anbşnı<ı n: nrtı~ın.ı 
zemını k.ılrnıyıır . • 
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