
eleştiri 

T R A F 
çabalarını gösteren bölumdur) "itiraf 
ettirme"nin kcırakterler için ne 
anlama geldiğini anlamak, ancak 
ikinci yarıdaki itiraf etme sahnelerini 
izleyince olanaklı hale geliyor. Bir 
başka deyişle filnıin ikinci yarısı, ilk 
kısmını anlamanın da temelini 
oluşturuyor. Tıpkı Mullıolland 

Çıkmazl'nda başlardaki uzun rüydnın 
ya da sannların ikinci yanda yaşanan 
sarışın/oyuncu adayı/yeteneksiz kadın 

karakterin gerçeğini (ya da 

ingilizce Adı : crı'Ps 

Yönetmen: ~,. ı Oe-n h 

Senaryo: Z+c-l!ı Oemırku\ J; 

GGrüntü Yönetmeni : l~' ı fl•"·mrı.cıb··~ 

Kur9u: lt ı Dem • rkut>uı 

Dyunı:ular : Tam·• B · ~l ıH~nm! Ba}lk 
1\.hkluk ı~a fN11gunJ lskı!ndn Altı-\ <lulgun 

K4 ı t!u Miı .. ı ı; t·ron.Jt 

Yi.J)ım: ;·t~ • O!!nıırı..vrn. 

Sınat Yönetmeni: Satur - vq;n 

Oyuncu Seçimi {Caıting) : ?,.Ic C •rıft, "ht -

Ses: 1 •nail K riJ(h; 

Çekim Yerleri: J,ı ntnı:. 4.ı,l(aı· 

Uıborahıvar : F. ";ı F n 

• 'T'.-n ;;: • · ı 1 s~ ı 

Ülke: ı·ırı. ,, 
Y;ıpım Yılı: ?Ou~ 

Süre: qo,, 
Di/: ' co (' •' 

Oagıtımcı: Oz4F • .rr. 

Kopya Sıyısı · 

Odüller: 
• . on. ı Jıı ı : r : ı,ı5ı i• ı . 001 ı:: !ın -- , tıvau 

tPP'LH : )dul\1 

• . O l •JI <;laı ,. ' tv In ·e lli~lı Jurı 

::- ·· ÜJUI . rılyı ' '1 f'll· Od·.IIJ 

~ ... L:~r =ıım ; C:Iı.,.a! 'j". r11 Bır-" ı k 

ltiraf filmi Uzerine üç ayrı eleştiri 
yazısım okuyabilirsiniz. Bu ele~tiriler 
aym filme birbirinden çok farklı 

bak1ş açılarmdan bak1yor Zekı 

Demirkubuz'un son iki filmi Yazgı ve 

Itiraf, filmierin ald1ğ1 Odül ve 

övgü/ere rağmen yazJ/1 basmda 

yeterince tartlşılmadı. Umar1z bu 

yazrlar bir tart1şma platformu 

yaratabilir ve mm üzerine 
düşünmenize, kendi bakış açmız1 

oluşturmamza yardımcı olur 

İl<ili ilişkilerde Terörizm 

Zek Demirkubuz'un fitmografisı 

içindekı ... on film olan itiraf, 
yönetmenin diğer filmlerıyle ortak 

noktalar taşımaktadır: Hem temalan 

(a~k. ihanet, acı, ileti~imsizlik kader. 
yalnızlık J hem de biçimsel 
özellikleri :ıç ısından (genellikle 

durağan kameraı; özellikle de diğer 

filmlerde kullandığı ortak motifler 
(pencerelerin/kapı/ann açılması, 

yönetmenin bu kez fotoğrafıyla kendi 

filmine katılması, yolların. TV'nin 
kullanılması. öyküdeki sürpriz) 

bağlamında. Bu filmdemekan olarak 
seçilen Ankara'nın bir memur kentı 

otarak yananlamda sessiz, sakin, 
kan~ık olmayan, düzenli ve huzurlu 
bir kent olarak kodlanması, 

huzursuz, gergin ve patlayan bir 
tlı~kıyle çarpıcı bir zıtlık 
olu~turmaktadır. 

F ın" i kı li bir yapı üzerine kurulu. 
Or ... bir itiraf ettirme çabası, 
rdından itir~f f'tme seansı. İlk 

kabusunul açıkladığı gibi .. 

Itiraf, geleneksel biçimde izleyicı 
olarak içine girebileceğimiz tUrden 
bir film değil; in!"anı sürekli diken 

üsttinde bırakan, zaman ıaman aşırı 
gerçekçi ıozellikle başlarda 
restorandaki kavga), zaman zaman 
gerçekçiliğin kınldığı ve izleyiciyi 

uzaklaştıran <Taylan' ın ailesine itiraf 
~ ederken annenin öykuyU Harun'a 
: özetleyi~ tarzı) sahneleriyle, 

kameranın sUrekli üçüncü bir gözmü~ 
gibi dışardan olaylan gözlemesiyle 
öne çıkan bir film. Bu yüzden izleyici 

olarak hem !ilmin gerçekten film 
olduğunu fark ediyor hem de filmin 

içerdiği mutsuzluğu ve ili~kisiz/iği 
iliklerimize kadar hissederek 

seyrediyoruz Aynı zamanda başarılı 
oyunculuklar ve çizgi Ustü bır 

senaryoyla bajarılı bir çalı~ma Çok 
zengin bir malzeme olmasma kar~rn, 
henüz tam anlamıyla birey 

i olamadığımız içindir herhalde, 
: ikili ilişkileri. e~terin/sevgititerin 
1 gergin/ik/erini, tartışmalarını 
1 sinemamızda konu edinen nadir 

~ yapımiardan biri (bu türden ilk 
aklıma gelen Yavuz Özkan'ın BüyDk 

Ya/mz/Jk adlı filmi). 

Yazımın başlığı, 1997'de Varlık 
Yayınları'ndan ç.ıkan bir kitabın adı 

aynı zamanda Ya1arı da Michael 
Vincent Miller /'irafı kaba 

hatlarıyla çözmeye çalıjan bu yazıda, 
başta Miller olmak üzere, Otto 

Kernberg (A~I< Ilişkileri, Ayrıntı) ve 
Adam Phillıps'in (Tekeşlilik, Metis) 

görüşlerinden yararlanmaktayım. 

Aslında (başlarda) konu çok basit. 

Harun e~inin onu aldattığından 

kuşkulanır ve bir telefon konu~masına 
tanık olarak bu kuşkularında haklı 

çıkar. Uzun bır süre bildiği gerçeği 
ınatla Nilgün'ün ağzından almak 

ister. Ama Nilgün, ayrılmak 
istediğini söylemesine kar~ın üçüncü 

kişinin varlığını soyterneyi reddeder. 
Filmde özellikle Harun'u canlandıran 
Taner Birsel'in bedensel özellikleri 

sankı ruhuna karşılık gelmez. Tıpk 
Ankara'nın kent olarak ironik 

durması gibi. ruhlar da bedenlerini 
. bulamamı~tır. Belli ki yönetmen bunu 
; bilinçli olarak seçmi<. Başak 
: Köklükaya'nın inceliğine ve 

yarıdak (buı :ıdaki yandan kasıt, ; kırılganlığına karşı iri yarı cüssesiyle 
fllmde verilen ara değil, yaklaşık 55 j Taner Birsel ironik bir biçimrJe 
dakika iüren Harun'un itiraf l!ttirme : cesaretsizliğin, edilgenliğin, 
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zavallılığın, incinmiş brr ruhur 

taşıyıcısı olur Belli bir .a~amadar 
sonra Harun'ur sUreki ikı bukhjm, 
başı önı..inde gezmesı, ~ok .ık 

ağlaması büyül cüssesine orantısız 
bir şekilde öne çıkar ve kocan,an 
adam kurbanlaştırılır. Trajik bır 
karakterdir o, kahraman değil; Zeki 
Demirkubuz'un diğer filmierindeki 
Yusuf, isa, Musa gibi. 

Sevdiği kadın (sevdiğini, ış için 
gitti4i otel odasına Nilgün'un resmini 
koymasından çıkarabiliriz> elinden 
kaymaktadır Ama gOrunUrd~ 

Nilgün'ün :ıyrılma ıstemine değil, 
'gerçeği soylerne·nesine' öfkelenir ve 
kendinı J~ğtlanmış hisseder 

Emersor'un lafıdır 'bir ya/am 

yutarsamz. peşinden ?()fen her şey1 

de yutmak zorunda kaltrsmız 

Harun'un inadının gerçek rıedenini 

anok ikinci yarıda çözeriz Anlarız 

ki o, Nilgün'e ttiraf ettirerek kendi 
: yaralarını sarmak ister, kendim 

: aklamak, temizlemek ister, bır yalanı 
doğrultmak ister. Nilgün itiraf 

ettikçe kendisi itiraf etmi~ gibi 
rahatlayacaktır. 

Harun'un (gerçege tanık olduğu 

halde> inatla ve ısrarla itir-:ı.f 

etti rmek Istemesi. ruhsat açıdan 
kendi i+iraf istemini yansıtır. Bu da 

zaten tilmin ıkincı yarısında 
izleyiciye açıktanır Harun bir öfke 

patlamasının ardından, <bildiği 

ıalde) telefonda uçuncü k ışiyle 

karşılaşır, artık itiraf ettirmek 
istemesınin anlamı da kalmaz (ki 

telefonda hiçbir şey söylemez, kuzu 
kuzu yalnızca Nilgün'lı çağırır). 

N il gün evi terk edince, bu kez 
kendisi itiraf etmek için yola çıkar. 

Izleyici arada bir üçgen ili~kinin 
varlığını öğrenir. Harun'un, en yakın 

arkadaşı Taylan'ın eşi Nilgün'le 
kurduğu ili~ki Taylan'ın intiharına 

neden otmu~tur. Anlarız ki Harun'un 

• yıllardır çinde bıriktirdilji suçluluk 
: duygusu Nilgün'le i/i~kisine 

yansımıştır. Kernberg'in belirttiği 
gibi 'şiddetli Wperego patolojisinde' 

partnerlerden biri filmde Harum 

otekını suçlar; eleştirir. küçJmser 
ve yansılmalı özdeşleşme yoluyla 

bilinçdışında bu tür davranışları 
ötekine atfeder (Harun, Nilgün'ün 

kendisini hep küçümsediğini düşUnür 
ve bunu söyler). 11 Ne var ki süperego 

yans1tmasmm en sık rastlanan ifadesi 

partnerlerden birinin ötekini 
acımasız bir zalim, karş1smdakmi 

suçlamak ve ezmekten sadistçe haz 

alan bir ahlak otoritesi olarak 

görmesidir,. ikinc.t partner de diğermi 

'bir punduna gPtirip sıvışmay.l 

çal1şarı giillenilmez, yalancı, 

sorumsuz ve hain olarak görür. Bu 

roller sıklikla yer değiştirebilir. ' 

Erkek bir yasağı delmiş ve 

arkada~ının e~ini 'ayarttnt~'tır. Kaı.Jın 
suçluluk duygusuyla bilinçdışında 

erkeği kışkırtarak hem aralarındakı 

; şrddetin doz•Jnu arttır r hem de 
! erkege pasıf ~iddet uygular. He.,. k s 

de suçluluk duygu!"uyla kıvnnır 
aslında, Harun :ır nmak yd dı 
suçluluk duygusunu yan• ıtarak bu 
duygudan kurtulmak için itiraf 

ettirmek ıster, Nilgurı ge~mi~tekı 
suçuyla onu bir kez daha yUzyuze 

; getirmek için itiraf etmez (belli kı 
geçmi~in suçunun çoğunu Harun'da 
görür, sözleriyle de bunu ifade eder). 

Bir 'yakınlık teroristı• olarak (terım 
Miller :ı ait) Harun 'muttuluktan ya 

da seçımderı çok acı çekmeye "e 
zorlamaya davaoarak da oto;; ilişkıyı' 

sUrdurrnek ster. Miller yakınlık 
terörızmmın bir Wr sevginirı karanlık 

~ yönu olduğunu soyler. Bu bağlamda 
filmın alt başlıgınrn 'Karanlık Üstüne 
Oykuler' olması anltımlıdıı Her li~kı 

gibi ikili ilişkilerde de taraflar 

iktidar mı..icadelesine girer. Jtirt:ıf't;J 

karı-koca 1rasında iktidar salınır 

durur. Harun kaba güce başvururken 
iktidarın ta.~ıyıcı~ ı olur, ama Nilgün 
Harun•un istedi9i yanıtı vermeyerek 

her defasında iktidarı sarsar. 
İlişkınin yönünü inatçı tavrıyla 
belirler, dolayısıyla iktidara sahip de 
odur. 'Sdlınımlı iktidar' (terimi 

uydurdum. en azından bir yerde 
görmedim) tilmin sonunda 'her ~ve 

rağmen' yrne de Oiyarbak r'1 birlikte 
gitmeyi teklif eden Harun'la 
aralarındaki 'hiçbir şeyin 

geçrnedigini , 'qeçen tek şeyin 

zaman" olduğunu )öyleyen Nilgün 
: arasında durur. 

Film üçgen ili~kileri anlatır. Üçgenler 

üçgen doğurur Taylan, e~ı Nilgün ve 
üçüncü kişi Harun. Harun'un 

geçmişte bir acının üzt"rine kurduğu 
evliliği jimdi bir başkasının 

tehdidiyle savrulmaktadır. Bu hem 
kadere dair bir şeylerı gOsterir, yani 

istemediği ama yaptığı bir ~ey 
döngüsel bir biçimde onun da başına 

gelir:, hem de tiçiO ilişkilerin üçlü 

ilişkilere yol açtığı görülür. Harun, 
eşi Nilgün ve üçuncU kı şi, işte yenı 

bir üçgen. Ama bu kadar değildir, 
sonuçta Nilgün, sevdiği Uçuncu ki~i 

ve üçüncü ki~inin eşi. .. Dolayısıyla 
şematik bir yorum da olsa tilmin 

~ önerdiği aslında tek eşliliğin 
~ imkansızlığıdır ve yaptığımız 

kötülüklerin kabuslar şeklinde bir 

gün kar§ımıza çıkabileceğidir 
Yakınlık teröru taktikleri Miller'a 
göre, hem kurbanı yaralar hem dt" 

teröriste gen teper Harun'un 

yapacağı tek şey, gen dOnüp 
Taylan' n aile<i.lnP itiraf etmektir. 

~ Harun· un güç üzhiğünü yakıcı bır 
· ~ekilde hissettirer ey kuşkusuz 
1 Taylan'ın ~ağlam duruşudur 

Harun'un tersine Taylan, -=ildatrlmış 
koca olduğu halde hiçbir şekilde 
itiraf ettirme çabasına girmez Her 

şeyi sükunetle karşılar, sesinı 

çıkarmaz hatta son gün neşeli 



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' 
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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 
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