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Aristokratik özellikler gösteren köklü bir ailenin çocuğu olan Özgür Güneyli, 40’lı
yaşlarda, bir öğretim üyesidir. Çocukken cinsel istismara uğramıştır. Bu olayda ona
göz kulak olamayan ablası Nurhan (16) sorumluluk altında ezilerek konağın
bahçesindeki kuyuda intihar etmiştir. Oğluna cinsel istismarda bulunan, kızınınsa
ölümüne neden olan Hüseyin’i, eşi Hülya Hanım’ın karşı çıkmasına karşın bahçıvan
olarak işe alan Nuri Bey (Özgür’ün babası) kızını kaybetmenin yanında eşinin
suçlamasını göğüsleyemeyeceğini anlayarak evini terk etmiştir.

Özgür’ün ilk gençliği, yaşam karşısında haksızlığa uğradığı şehrinden gitme planı
yapmak üzerine kurulmuştur. Üniversiteyi İstanbul’da okumak istediğinde annesi
Hülya Hanım şiddetle karşı çıkar. Görgülü, iyi bir aileden gelen Hülya Hanım; ölen
kızından, evi terk eden eşinden sonra oğlunu da kaybetmek istememektedir. Özgür
on yedi yaşına geldiğinde şair olmak istediğini söyler. Hülya Hanım şaşırır ve çok
sevinir. En zayıf yerinden yakalanmıştır. Çünkü şiire düşkün biridir. Zaten aile
geçmişten gelen bir zenginliğe sahiptir. Oğlunun para kazanmaya, iş-güç sahibi
olmaya gereksinimi yoktur. “Şair olacaksan İstanbul’a gitmelisin zaten” diyerek
onu destekler; kötü çocukluk anılarından bir an önce kurtulmak isteyen Özgür,
üniversite okumak için İstanbul’a gider.

Evden ayrılırken son derece düzenli bir hayatın adamı olarak gördüğümüz Nuri
Bey’i (70), bugün için pejmürde kılıklı buluruz. Nuri Bey, başında Malquiades’in
kartal kanatlı şapkasıyla saat, televizyon, radyo, bisiklet, vantilatör gibi eski eşya
dolu, her yanı dökülen kamyonetinde, bir denizin kıyısında yaşamaktadır. Orada
yaşamın dışına düşmüş serserilerle ahbaplık etmektedir. Serseriler sal ev denilen,
denizin üzerinde yüzer halde kıyıya bağlı bulunan konutlarda yaşamaktadırlar. Nuri
Bey, eski eşyaları tamir ederek, onları satarak hayatını kazanmaktadır. Gündüz
hurdacılardan eşya toplar, geceleri onları deniz kıyısında tamir eder. Zaman
kavramı üzerindeki düşüncelerini kıyıdaki düşmüş bir insanla paylaşır. Tersine
işleyen devasa bir saati tamir etmesi filmin öyküsü ve dolayısıyla oğlu Özgür’ün
serüveniyle yakından ilintilidir. Nuri Bey garip, suskun, çalkantılı geçmişin izlerini
taşıyan bir adamdır.

Aile faciası Özgür üzerinden anlatılır. Kötü bir çocukluk ve ilk gençlik yaşamış olan
Özgür üniversite öğrencisiyken Eylül’le aşk yaşamaktadırlar, çevrenin imrendiği bir
ilişkileri vardır. Herkes Özgür’ün iyi bir şair olacağını beklemektedir. Yazdıkları
annesini de umutlandırmaktadır. Eylül şiiri ve resmi seven, ince ruhlu bir kızdır. Bu
konuda Özgür’ü destekler. Özgür ile Eylül yüksek lisans ve doktora yapmak



istemektedir. Dolayısıyla da akademisyenliği gelecekteki meslekleri olarak
görürler. Özgür, hocaları Cüneyt Kümülül’ün Eylül ile ilgilenmesinden rahatsızdır.
Eylül, bu ilgiyi Özgür’ü “biraz” üzmek için bir oyun olarak kullanmaktadır.
Yurtdışından teklif alan Cüneyt, onların ilişkisini bildiği halde Eylül’e Paris’e
birlikte gitmeyi teklif eder. “Yüksek lisans ve doktoranı orada yaparsın” der.
Onunla evlenmek ister. Eylül bunu oyun gibi anlatır Özgür’e. Özgür, ona cevabının
ne olacağını sorduğunda da, “Düşüneceğim dedim tabi ki” der, ama hâlâ
oynamaktadır. Özgür’ün içini acıtmayı sevmektedir. Bu oyun sonradan değişmiş ve
Eylül, Cüneyt Kümülül ile evlenerek Paris’e gitmiştir. Eylül tarafından ansızın terk
edilen Özgür çok sarsılmıştır.
 Film, tüm bunlar daha yaşanmadan öncenin anlatıldığı bir sahneyle başlar.
Özgür’ün, yedi yaşında motosikletiyle bir kamyona arkadan çarparak intihar
girişiminde bulunur, ancak başaramaz. Günümüze döndüğümüzde, evli ve bir kız
çocuğu babasıdır. Karısı (Zeynep) ile ilişkileri de bitme noktasına gelmiştir.
Gençliğinde iyi şiirler yazan Özgür, evlendikten sonra bu niteliğini yitirmiştir.

Kendi tükenmişliği konusunda eşine toz kondurmasa da, uykularında onun
tarafından çepe çevre kıstırıldığı kabusu görür. Kabuslarından biri şöyle işlenmiştir:
Özgür sağanak yağmur altında iki yüksek duvarın arasındaki sokakta, topuklarına
kadar gelen su birikintisinde kaçmaktadır. Hangi ekibe ait olduğu bilinmeyen (bir
örnek) kostümler içinde eşinin ağabeyi Rahim, yanında bir adam ve bir kadınla onu
kovalarken köpekler de peşindedir. Ateş ederler. Özgür sola döner. Kıvrılan duvarın
uzayıp gittiğini görür, durur, soluklanır. Kadrajın dışına umutla bakar. Özgür siyah
demir bir kapının anahtarını çevirir. Kapı açılır. Özgür bahçeye girer, kapıyı
kilitler. Onun gözünden bahçeyi görürüz: şairane gerçekçilik biçimine uygun olarak
ağaçların dallarında, ağaçla hiç ilgisi olmayan meyveler, sebzeler vardır.

Elbisesinden ağaçlara asılı kadınlar, adamlar, çocuklar birer ölü gibi
durmaktadırlar. Özgür şaşkındır. Dışarıdan ayak sesleri duyunca panikler... Kapıya
saldıran köpekler sonuç alamaz...

Özgür gömleğini çıkararak sıkar. Ağaçlar arasından beyaz papatya desenli şemsiye
ile üniversitedeki arkadaşı Eylül (18) belirir. “Yine ıslanmışsın hastalanacaksın”
der. Özgür ona tanır gibi bakar. Eylül çantasından bir kazak çıkarır. “Giy şunu
üzerine” der. Özgür omuz kısmında at yelesi saçlar olan bu siyah kazağı ondan alıp
giyer. Kendine bakar. Tanıdığı yüzler arasında onun yüzünün olmadığını söyler.
Kazağın sırtındaki saçları koklar. Eylül onun, kendine kızgın olup olmadığını
öğrenmek ister. “Bana kızgın olduğunu biliyorum” der. Özgür kokusundan tanıdığını
itiraf eder. Özgür’ü kovalayan adamlar, kadın bir anda ortalığa çıkar. Aralarında
Zeynep’in asker kaçağı abisi Rahim vardır.

Rahim, hiçbir işe yaramayan, Özgür’ü öldürüp aile namusunu kurtarma bahanesiyle
kendine değer yüklemek isteyen biridir. Yanındakilere Özgür’ün iyi bir baba
olmadığını, ailesine zaman ayrımadığını, kendini şair sandığını söyler. Amacı ablası
Zeynep ile Özgür arasında engel teşkil ettiğine inandığı şiirleri ve resimleri yok
etmektir. Böylece ablasının evliliğini kurtaracak, kendine de bir değer



yükleyecektir. Biri Özgür’ü vurur. Eylül ona yardım etmek ister. Özgür omuzundan
vurulduğu korkusu içinde evde uyanır. O sırada eşi Zeynep çocuklarının bakıcısı
Gülbahar ile tartışmakta, Gülbahar’a yemekleri de yapması için baskı
uygulamaktadır.

Zeynep evden çıktıktan sonra Özgür, onun akşam yazdığı mektubu bulur. Mektubu
ayakta okumaya başlar. Bir süre sonra ses biner. Mektuptan Zeynep’in itiraflarını
dinleriz. Gülbahar salona gelir, olanlara akıl erdirememektedir. Az sonra Özgür
çantaları ve valiziyle salona gelir. Gülbahar bir şeyler sezer. Özgür ona durumu
Zeynep’e kendinin açıklayacağını söyler. Gülbahar şok haldedir.

Özgür’ün eşi Zeynep ise, düzenli bir aile yaşantısı sürdürmek istemektedir. Eşinin
şiir ve resim tutkusundan sıkılmıştır. Kocasını aile ziyaretlerinde yanında götürmek
istemektedir. Özgür ise başka bir hayatın adamıdır.

Kırklı yaşlarında kendini sorgulamaya başlayan Özgür, annesine vaat ettiği gibi iyi
bir şair olamamıştır. Kızkardeşi Nurhan’ı yaşatacağı şiirler yazmıştır, ama şair
olarak başarılı olamayacağını anlayıp şiir yazmayı bırakmıştır. Ablası Nurhan’ı
anlattığı bir roman yazmaya başlar. Bir taraftan da yağlıboya resim çalışmaktadır.
Eşinin şiirlerini ve resimlerini yok edeceği korkusunu duymaktadır. Kendine başka
bir ev açmış olan Özgür yeni bir hayata başlarken, üniversitedeki sevgilisi Eylül onu
terk edip gittiği için pişman, mutsuz bir halde çıkıp gelir.

Özgür, Kurban Bayramı tatilini evde resim çalışarak geçireceğini eşine günler önce
söylemiştir. Zeynep ise, geleneklerimize göre yetişmiş bir kadın olduğundan doğal
olarak bayramı ailesiyle geçirmek istemektedir. Uzakta oturan ablası da gelecektir.
Tartışmanın başlamasıyla Özgür kızları Pınar’ı (12) odasına gönderir. Pınar odaya
gider, annesi ile babasının tartışmalarını dinlerken; babası evi terk ettikten bir
süre sonra (annesinden habersiz) kesip babasına hediye olarak vereceği saçlarını
tekdüze hareketlerle taramaya başlar. Bir taraftan da annesiyle babasını
dinlemektedir. Olay onu kötü etkilemektedir.

Yer yer ortaya çıkan Özgür’ün babası Nuri Bey, evini terk ettikten sonra eski
kamyonetiyle hurda eşyalar toplayıp onları tamir ederek yaşamaktadır. Denizin
üzerine yaptıkları saldan evlerinde yaşayan serserilerle arkadaşlık etmektedir. Nuri
Bey’in tamir etmeye çalıştığı devasa saat, Özgür’ün yaşantısının bir eğretilemesi
(metaforu) olarak tersine işlemektedir.

Şairliği artık sona eren Özgür, profesörlük dosyasını hazırladığı günlerde,
yaşamdaki varlık nedenini sorgulayan bir orta yaş insanıdır. Yaşamın kendisini
nereye sürüklediğini sorguladığından, evliliğini aksatmaktadır. Psikologuna yazdığı
mektuptan eşinin kendisini aldattığını öğrenince, artık evini terk etmekte hiçbir
sakınca görmez. Özgür elinde mektupla yatak odasına girer ve onu yeniden
okumaya çabalar; bir yandan giyinir, bir yandan eşyalarını toplar, onları çantaya
valize koyar. Evini terk ettikten sonra otel odasında yaşamaya başlayan Özgür bir
süre sonra ev kiralar.



Üniversitedeki sevgilisi (Eylül) de o günlerde Paris’ten döner. Eylül basit bir
nedenle köklü aşklarına karşın kendisini terk edip gittiği için suçluluk duymaktadır.
Gittiği için çok pişman, mutsuz bir kadındır artık. Özgür’de gençliğini aramaktadır.
Eylül, onun kendini suçladığını bilmektedir, ama Özgür’ün kimseyi suçlayacak hali
kalmamıştır. Başına gelebilecek her şeye hazırlıklıdır artık. İlk zamanlar onu
suçladığını, sonraları bunun yanlış bulduğunu söyler.

“İnsan, gitmek istiyorsa gitmeli” der ona. Eylül insanın nereye gittiğini bilmesi
gerektiğini öğrenmiştir. Paris’te yalnız ve zor günler geçirmiştir. Aklını oynatma
aşamasına gelmiştir. Kısa süre sonra yaptığı yanlışın farkına varmıştır, ama Özgür’e
ulaşamamıştır. İzini bulduğunda da onun evlendiğini öğrenmiştir. Özgür adına
sevinse mi üzülse mi bilememiştir. Bu konuşmalar okul bahçesinde yapılırken
Cüneyt de pencereden onları görür. Özgür onun doğru yaptığını söyler ısrarla. Onun
kendisi için en doğrusunu yaptığına inanır. Kendisi ise önce onu sonra her şeyini
kaybetmiştir. Eylül onun şiirlerini, resimlerini merak etmiştir. Şiiri bıraktığını
öğrenince üzülür. Özgür Güneyli hayatının kimi zaman huzur duygusuyla kesintiye
uğrayan karmaşadan başka şey olmadığı gerçeğini, başına gelebilecek tüm güzel
şeylerin geçmiş bir zamanda kaldığını söyler. Cüneyt bir kez daha onların
birlikteliğine tanık olur. Eylül de geçmişini aramaktadır.

Öğrencilik yıllarında geçmişiyle başı dertte bir insan olduğu izlenimi yaratan Özgür,
artık geçmişe gömülerek yaşanamayacağını öğrenmiştir. Eylül buna inanamaz. Zira
bunu söyleyen, geçmişiyle başı dertte biridir geride bıraktığında. Özgür’ün
gözünden yaşanacak bir geriye dönüşte, onun da Eylül ile olan geçmişini silemediği
anlaşılır. O gün Eylül ile okul kantininde buluşacaktır, ama Eylül ortalıkta yoktur.
Özgür onu arkadaşlarına sorar. Eylül’ün, Cüneyt Bey’den kitap istemeye gittiğini
öğrenir. Pencereye gider, olmaz. Masaya yerleşir, olmaz. Kitap açar, olmaz.
Arkadaşı Murat dikkatle ona bakmaktadır. Özgür dolaşır, olmaz. Saate bakar,
olmaz. Saati 11.15. Arkasındaki duvar saati 11.00. Özgür şiir defteri açar, okumak
ister, olmaz. Ocaktan sigara yakan yaşlı çaycıya bakar. Sol elini hırsla bir yere
vurur. Murat fırlar...

Özgür’ün eli kanamaktadır. Birkaç arkadaşı gelir ve bez mendille elinin kanını
silerler. Biri eczaneye götürmek ister, Özgür gitmez. Eylül gelir. Onu bu halde
bulunca çok üzülür, ama az sonra her şey normale dönünce Cüneyt Bey’in
kendisiyle evlenmek ve Paris’e götürmek istediğini söyler.

Bu geriye dönüşten sonra okul bahçesinde geçmişlerini sorgulayarak ikisi de günah
çıkarır. Onlar bankta konuşurken okul hademesi Bahtiyar ve akademisyen Gürtan
onların arkasında çiçekler üzerine konuşmaktadır. Söz konusu çiçeğin bu
topraklarda yetişemeyeceğidir, ama aslında Özgür’ün durumu eğretilenmektedir.
Üniversitenin arka bahçesinde Özgür, paketten bir sigara çıkartır, koklar. Bunu hep
yapmaktadır. Eylül bunun nedenini sorduğunda sigarayı bıraktığını söyler. Eylül,
“Kendini mi sınıyorsun dediğinde de, “Düşlerimde bile sigara içiyorum; her an



aklımda... Lanet bir istek” diye cevaplar. “Sen gittiğinde de böyle olmuştum. Her
an aklımdaydın, yemek yerken, kitap okurken, yürürken... Sonra iyileştim...”

Eylül karşılaşmasalar, onu ömrünün sonuna kadar genç anımsayacağını söyler.
Özgür ise o günleri içinde yaşatsa da, kendini eleştirir. “O zamanlar ne tuhaf
biriydim! Kendimi şair, ressam, ne bileyim sanatçı sanırdım. O Özgür alıp başını
gitti.. Başka biri olup çıktım...” der. Eylül insanların her şeye alıştığını belirtir.
İnsan her şeye alışmaktadır ya da zamanla iyileşmektedir.

Özgür, “Cüneyt bizim çıktığımızı biliyordu” deyince, “Cüneyt Bey bazen seni nasıl
kapıverdim oğlandan diye şaka yapar... Bilirsin.. Cüneyt Bey şövalye ruhludur.
Uğrunda savaşılmamış bir kadın gerçek kadın değildir der” diyerek, Özgür’ün
yeterince kendisi için yeterince savaşmadığını savunur. Beni niçin engellemedin,
niçin izin verdin gitmeme” der. Özgür ise onun kendiliğinden kalmasını istemiştir.
Eylül, “Bazen insanın iradesi elinden alınıyor... Ben de öyle bir ruh hali
içindeydim” der.

Aynı gece yemeğe çıkarlar. Romantik bir müzik eşliğinde şık insanlar
arasındadırlar. Bu yemek de geçmişi sorgulamak için yenmektedir sanki. “Bana
göre hayattan daha sağlıklı beklentiler içindeydin! Sanatla uğraşıyordun. Sanatla
uğraşanlar daima anımsanır... “ Özgür, ölü bir yaprak gibi savrulduğunu itiraf eder.
Eylül onun varlık nedenini ta o zamanlarda kavramış olduğunu ve bu tür insanların
kendisini hep ürküttüğünü söyler. Özgür de kendisi gibi adamların iyi birer baba, iyi
birer koca, işletmeler için iyi birer eleman olmadığını söyler. İlişkilerinde kusurlu
olduğunu belirtir. Eylül ona şiirin peşinden giden soylu bir yaşamı seçtiğini söyler
ve yine şiir yazıp yazmadığını öğrenmek ister.

Özgür o işin bittiğini, yazmaya çabaladığını, yazdıklarına şiir denilemeyeceğini
itiraf eder. Onların iç dökme olduğunu söyler. Zeynep gibi hayat dolu birini bile
canından bezdirmiş, şiir bile olamayan saçmalıklar nedeniyle hem kendi hayatını
hem de çevresindekilerin hayatını mahvetmiştir. Özgür gerçekleriyle yüzleşecek
cesaretinin olduğunu belirtir. İnsanın bir noktadan sonra kendine dur demesi
gerektiğini söyler. Kendisini alçaltıp duran arzuların ardından koşmayı bırakmıştır.
Eylül ise kendine dur demeyi bilememiştir. Onu aniden bırakıp gitmiştir. Bunun bir
oyun gibi olduğunu kabul etmektedir artık.

Eylül’ün döndüğünü telesekretere bıraktığı nottan öğrenen Zeynep, eşinin evi terk
etmesine neden olarak Eylül’ü görür. Özgür ile konuşmak ister. Buluşurlar. Özgür
ona, mektubun kendisinde olduğunu söyleyerek eve dönmeyeceğini belirtir.
Zeynep mektubun eşinin eline geçmesinden dolayı kendini savunamaz. Eylül’ü
suçlamak ister. Oysa Eylül’ün böyle bir dönemde ortaya çıkması sadece bir
tesadüftür. Zeynep’in tüm zorlamalarına karşın Özgür eve dönmez. Eylül’ün evli
olmasından dolayı onunla yaşadığı ilişkiyi de ahlaki açıdan sorgulamaktadır.



Özgür’ün annesi Hülya Hanım hastalanmıştır. Ailenin geçmişinin tanığı olan Hala,
(Hülya Hanım ile bir aşk yaşadığı ima edilen, ama bu konuda bir açıklama
yapılmayan) emekli Hakkı Bey ve aile dostları telaş içindedir.

Eylül ile yakınlaşan ve o günlerde tek dostu Gürtan’a çocukluğunda başından geçen
o kötü olayı anlatan, ama bunu paylaşırken de insanlara yeterince açık olamayan
Özgür, tecavüze uğrayanın ablası olduğu yalanıyla durumu geçiştirir. Gürtan
durumu anlar ve Özgür’e destek vermek ister. Eşi Sevinç ile bu durumu
değerlendirir. Özgür’ü şiire dönmesi, bununla yaşama tutunması için destekler.

Aldatıldığını bilen Cüneyt Kümülül bir akşam yemeğinde eşiyle konuşur. Hayatın
sonuna gelmiştir ve en çok istediği bir kız çocuğuna sahip değildir ve her şey için
artık çok geçtir. Eylül tarafından haksızlığa uğratıldığını “kıyamet günü
hesaplaşması” üzerinden üstü örtülü olarak anlatır.

Özgür yazdığı romanda Nurhan’ı anlatmaktadır. Onun yazdığı kimi kısa sahneler
filmin de içine girer.

Nuri Bey bir gün ansızın eve döner. Eve döner, ancak hiçbir şeyi bıraktığı gibi
bulamaz. Niçin geri döndüğü sorulduğunda evinde ölmek istediğini söyler. Onun
eve dönmesi Özgür’e haber verilir. Özgür şaşkındır. Uzun tren yolculuğu boyunca
çocukluğu ve ilk gençliğiyle ilgili de içsel bir yolculuk yaşar. Doğduğu kentte hiçbir
şey bıraktığı gibi değildir. Babası, yıllardır özlemini çektiği babası olamayacaktır.
Bu yabancılaşmadan sonra iyice alt-üst olarak İstanbul’a döner.

Cüneyt Bey yaşadığı aldatılma, itilme, yalnız bırakılma duygularına yenilerek
intihar etmiştir. Özgür ile Eylül öpüşürken Özgür birden durulur. Kıyafetleri
dağınıktır. Birden Eylül’e sarılır, ağlamaya başlar. Kanepe-yatağa uzanırlar.. Eylül
onun saçlarını okşar.

Zeynep ve abisi Rahim Özgür’ün peşindedir. Asker kaçağı bir serseri olan Rahim
kendini ailesine karşı kanıtlamak için bu ayrılığı fırsat bilir ve Özgür ile
hesaplaşmak ister. Zeynep ise eşini eve döndürme derdindedir. Zeynep, Özgür ile
konuşup onu ikna edeceğini düşünür. Onunla buluşur. O gün her zamankinden farklı
olarak çok şık giyinmeye çabalamış kısmen başarılı olmuştur. Özgür’e kendini hayal
peşinde tükettiğini, tükettiğinin yalnız kendisi olmadığını söyler, aklını başına
toplayıp eve dönmesini ister. Oysa Özgür, o eski Özgür değildir.

“Düşlerim var.. Umutlarım var benim.. Şiir yazmak istiyorum, resim yapmak
istiyorum...” der. Eylül, “Olsun... Umutların da olsun... Düşlerin de... Ama
sorumlulukların da olsun...” der. Zira kendine göre çok fazla bir şey değildir
istediği? Her insan gibi normal bir hayat istemektedir! Özgür yazmak, çizmek ve
üretmek istediğini söyleyince de, gırtlağına kadar gelmiş sorunlardan başka ne
ürettiğini sorar. Kendisine acımıyorsa kızları Pınar’a acıması gerektiğini anımsatır.
 Yeni evinde köpeği Kumaş ile yaşayan Özgür’ü bir sabah Eylül ile uyurken buluruz.
Eylül onun yanından kalkar ve okula gider. Özgür düşünde, üzerinde mavi gömlek



ve krem rengi kısa pantolonla nehir kıyısındadır. Küçük kız çocuğu (ablası
Nurhan-12) mavi mayosuyla kayadan nehre atlar dibe batar. Kamera nehrin akış
yönünde çevrinir. Nurhan (16) mavi mayosuyla nehirden çıkar.. Yürür... Kamera
onun gidiş yönüne çevrinir/kayar. Nurhan birkaç adım atınca krem rengi pantolonu
ve mavi gömleğiyle Özgür girer...

Nurhan ona, buraya ne yüzle geldiğini sorar. Özgür özlediğini söyler. Nurhan onu
sırlarına sadık kalmamakla suçlar. Özgür bu sırrın kendisine çok acı verdiğini
açıklar. Nurhan ölmüş olmanın da kendisine acı verdiğini ama hiçbir şeyin sırlarını
onun başkalarına açması kadar yüreğini acıtamayacağını söyler. Ona, “Abi” der. “
Ablan olduğum günler anımsanamayacak kadar uzaklarda...” Özgür ona, ölülerin
büyümediğini söyler. Sırlarını Gürtan ile paylaştığı için pişman olduğunu açıklar.
“Niçin beni bırakıp gittin” der. Nurhan “Sen bana emanet edildin...

Koruyamadım seni... Kendimi kurtarmak için, seni feda ettim... Anneme söz
vermiştin, şair olacaktın, şiiri niçin bıraktın” der. Özgür uyanır. Eylül de odaya
gelir. Özgür gözlerini açar ve onun telaşlı hazırlanışını izler. Eylül mutludur. Özgür
uzanır onu bileğinden yakalar, çeker. Eylül derse geç kaldığını söyler. Bileğini
kurtarır... Özgür gitmesini istemez. Eylül yine geleceğini söyler. “Sen istediğin
sürece” diye ekler. Bir kez daha öper. “Beni hep iste” der. Eylül çıkar. Özgür
yaşadıklarına anlam veremez bir ruh hali içindedir.

Önce Eylül, ardından da Özgür sınıf ortamında görülür. Eylül bir arabanın kendi
arabasının çıkmasını engelleyecek biçimde park edildiğini görür. Hademe
Bahtiyar’dan onun Özgür’ün arabası olduğunu öğrenince bunun kasıtlı yapıldığını
anlar. “Çocuk gibi” der. Evet, Özgür yeniden muziplik yaptığı günlere dönüşün
sinyallerini vermektedir. O anda Özgür, kurduğu tuzağın sonucunu görmek için
sınıfın penceresinden Eylül’ün arabasını çıkarmaya çabaladığına tanık olur.

Bu arada Nuri Bey rahatsızlanır ve serseri arkadaşları ona yardımcı olur. Nuri Bey
su içer, göğsünü ovalar. Onlara yavaş yavaş zamanın dolduğunu söyler. Ağzını hayra
açması söylendiğinde de, bu işin hayrının şerrinin kalmadığını, yavaştan
toparlanmak gerektiğini söyler. Serseriler nereye diye sorunca evine gideceğini
belirtir. Serseri şaşırır. Onun bir evinin olabileceğini düşünmemiştir. Senin bir evin
mi var diye sorar. Nuri Bey, “Vardı! Belki hâlâ vardır” der. İnsan evinde ölmeyi
b i l m e l i d i r . . .

 Nuri özellikle tersine işleyen saatin üzerinde durur eşyaları yüklenirken. Serseriler
şaşkın bir halde devasa saati kamyona yükler. Biri, “Sen de gidersen buraların tadı
tuzu kalmaz, Nuri Baba” derler. Aralarından biri, “Biz de artık evimize döneriz”
dediğinde biri de kendilerinin gidebilecekleri bir evlerinin olmadığını anımsatır.
Nuri Bey serserilerle vedalaşır. Kamyonete biner. Kamyonet ağır ağır uzaklaşır.

Sakine Hala balkonda Yüzyıllık Yalnızlık romanını okurken Nuri Bey’in kamyonu
konağa yaklaşır. Sakine Hala önce dikkat eder, sonra okumaya döner. Nuri Beyin
kamyoneti yaklaşır. Hala yeniden bakar. Kamyonet yaklaşır. Hala romanı bırakır.



Yakın gözlüğünü çıkarır uzak gözlüğünü takar, bir kez daha bakar. Kamyonetin
kapısı açılıp kapanır. Hala’nın dudakları titrer. Çok şaşkındır. “Aman Allah’ım..
Aman Allah’ım..” der. Nuri, kız kardeşini görmemiştir. Sakine aşağıya bakarak
ç ı k a r .

 Bu sırada Özgür, kızı Pınar ile parka gelir. Eşyalarını bir banka koyar. Pınar’ın
başında saçlarını kapatan bir şapka vardır. Küçük çantasından bir paket çıkarır ve
onu babasına verir. Özgür hediye paketini alır. Kızını sever... Şaşkınlığını
gizleyemez. “Pınar Hanım! Vallahi mahcup ettiniz bizi... Bak ben bir hediye almayı
düşünemedim...” der. Pınar onu süzmektedir. Özgür paketi açar. Kızının saçlarıyla
karşılaşınca sarsılır... O anda telefonu çalar.

Telefon eden Sakine Hala’dır. Nuri masada sırtı ona dönük oturmaktadır. Özgür’ün
ağabeyi Hakan hayal kırıklı içinde düşünmektedir. Hala, telefonda Özgür’e
babasının geri döndüğü haberini verir. “Sadece çok yaşlanmış... Yine öyle ketum,
değişmemiş” diye Özgür’ü bilgilendirir. Halanın bu sözleri, bir yontu gibi duran
Nuri Bey’in üzerine düşer. Nuri Bey döner, bakar. Önceki duruşunu alır. Hala,
“Zaman üzerinden geçip gitmiş. Atıldığı yerde bir eşya gibi paslanmış” diye
sürdürür sözlerini.

 Özgür şaşkındır. Dudakları titremektedir.. Hala, “Bir insan eskisi gibi döndü...
Ölmek için gelmiş evine. Böyle söyledi. Geldiğinden beri senin adını dilinden
düşürmüyor...” der. Bir süre sonra da bu işin tadını çıkarmaya bakar. “Seni
göremeden ölürse tek sorumlusu benmişim... Böyle diyor... Seni, ancak ben ikna
edebilirmişim...” diyerek Özgür’ün yirmi küsur yıldan sonra şehrine ve evine
döneceğinin ipuçlarını verir. Özgür telefonda babasıyla konuşmak ister, ama Nuri
Bey ağlamaktan konuşamaz.

Özgür, bu haberi Eylül ile paylaşmak ister. Eylül Cüneyt’in duymaması için balkona
çıkıp konuşur Özgür ile, ama Cüneyt zaten başına gelecekleri kestirebilmektedir.
Eylül, “Yirmi dakika içinde yanında olurum” diyerek evden çıkmaya hazırlanır.
Cüneyt’in olacakları beklemekten başka seçeneği kalmamıştır. Özgür ile Eylül
sahilde buluşur... Nuri Bey’in yanında görmeye alıştığımız serserilerden biri,
onların yakınlarında bir yerde adamın birinden ateş ve şarap parası ister. Demekki
Özgür ve babası aslında uzun yıllar aynı şehirde yaşamışlardır. Yaşam düzeyi olarak
karşılaşmaları mümkün değildir, karşılaşsalar bile birbirlerini tanımayacaklardır.
Eylül gelir. Özgür görünce hemen arabadan iner, sarılırlar. Onu bir çiçek koklar gibi
koklar. Babasının döndüğünü söyler. Vedalaşmak istemiştir. Buradaki
konuşmalardan Eylül’ün onu eskisi gibi sahiplendiğini görürüz. Bunu Özgür’ün, onu
taklit eden şu sözleriyle vurgularız: “Yemek yedin mi? Kazak aldın mı? Eskiden de
böyleydin sen...” Eylül ondan bir gün bile ayrı kalmak istememektedir artık.
“Umarım uzun süre kalmazsın. Bir günü bile sensiz geçirmek istemiyorum” der.
“Kendimizden, bizden söz ediyorum ben Özgür! Kimse umurumda değil, kimse! Sen
benim yitip giden gençliğimsin. On sekiz yaşımsın, yirmi yaşımsın... Sensiz eksik,
yarımım” diye durumunu açıklar. Özgür karşılarındaki engellerden söz edince,



herkesi karşısına almaya hazır olduğunu, onu bir kez daha kaybetmeyi göze
alamayacağını, kendini aynı uçurumdan bir kez daha atmayacağını söyler.

Özgür, uzun tren yolculuğunda birkaç dikkate değer olay yaşayarak, doğduğu şehre
ulaşır. Yolculuk sırasında onun çocukluğuyla ilgili ayrıntıları öğreniriz. Bir sahnede
Özgür’ün şehrinden ayrıldığı güne tanık oluruz. Özgür’ün şair olmak istediği, geri
dönmeyeceği, Hülya Hanım’ın onun üzerindeki şefkate dayalı otoritesi, ailenin
dağılmışlığı bu sahnede vurgulanır.

Özgür’ün yolculuğu sırasında Hülya Hanım yine rahatsızlanmış ve hastaneye
kaldırılmıştır. Serum takılıdır, ama durumu iyidir. Özgür geleceği için evinde
dinlenmek ister. Doktoru buna izin verir. Özgür istasyona iner. Çevresine şaşkın
gözlerle bakar. Kalabalığa karışır. Doğduğu şehre bir yabancıdır. Hüzünlüdür. Özgür
konağın bahçe kapısından girdiğinde de aynı hüznü yaşar. Sessizliği dinler.
Kamyonete, konağa, ağaca dokunur. Tecavüze uğradığı bahçıvan kulübesinin
penceresinden içeriye bakar... Ablasının intihar ettiği kuyuya yaklaşır, bakar.
Konağın arkasına dolanır. Duvarın yarığından bir kutu alır. Kududa Nuri’nin
fotoğrafı, bildiğimiz kolye vardır; onlara dokunur, hüzünle gülümser. Kız
arkadaşının hediyesi kolyedir bu.

Bu sırada Nuri konaktan çıkar ve bahçenin alt tarafındaki kulübeye doğru ilerler...
Banyo yapmış, sakalını kesmiş, temiz kıyafetler giymiş, başka bir şapka takmıştır.
Kapıda Sakine Hanım belirir. Onu kahvaltıya çağırır. Nuri duymaz.. Hala söylenerek
konağa girer. Nuri Bey, kulübenin yanında durur. Dönüp bakar. Onun gözünden
Hakkı otomobiliyle gelir, iner, yaklaşır... Nuri dönüp gider, kulübenin arkasında
kanepeye oturur. Hakkı’yı ilk kez görmüştür, ancak Hülya Hanım ile bir ilişkisi
olduğunu tahmin ettiği izlenimi yaratılacaktır. Daha sonra Nuri Bey bu konuyu oğlu
Özgür’e, “İnsan geri döndüğünde, geride bıraktığı şeyleri bıraktığı gibi
bulamayacaksa dönmemeli” der.

Hakkı ile Özgür karşılaşırlar. Hakkı, kendisini tanıtır. Özgür’e, kendisini gıyaben
tanıdığını söyler. Özgür ile Nuri Bey’in karşılaşması ise beklendiği gibi
olmayacaktır. İki yabancıdırlar artık. Nuri Bey söyleyecek söz bulamaz ve
yolculuğunun nasıl geçtiğini sorar. “Umarım rahat geçmiştir” diyerek lafı yuvarlar.

Hala ilk kez Hakkı Beye kendi yaşantısıyla ilgili yakınır. Ailenin düştüğü korkunç
durumda birçok kısmetini tepmiş, aileyi ayakta tutmaya çabalamıştır. Nuri Bey’e
de kızgındır. Hakkı Bey, “Vardır elbet bir nedeni” dese de, Nuri Bey’in kötü
günlerde aileyi terk etmesini bağışlamamıştır. Hala, “Hayat zor ve karmaşık...
Bazen birisinin çıkıp kendini feda etmesi gerekiyor” diyerek, kendi durumunu
özetler.. O sırada Nuri Bey bahçede, oğlu Özgür’e karşı günah çıkarmaktadır.
“Kendimi nasıl bağışlatabilirim? Bugün olsa gitmezdim! Neden ne olursa olsun
gitmezdim. İnsanın sınavlardan geçirildiği kimi önemli anlar vardır hayatta. Karar
vermeniz istenir; o an en doğru görünen kararı veririz. Oysa karşımıza iki yanlış
birlikte konulmuş olabilir... İki yanlıştan birini doğru diye seçeriz... Hayatımızın
kalanının nasıl olacağını da belirler bu seçim...” der.



Özgür ailesiyle tüm bağlarının koptuğunu görmenin, geri dönmenin hayal kırıklığı
içinde fotoğraf makinesini alıp motosikletine biner, bu şehirde bıraktığı çocukluk
ve ilk gençlik anlarının izlerini sürer. Bir çeşit içsel bir yolculuk yaşar. Uçurtması
tele takıldığı için ağlayan bir çocukla da konuşur. Bu çocuğun onun kendi çocukluğu
olduğu ima edilir, ama bunun altı çizilmez, izleyicinin filmi okuma yeteneğine
bırakılır. Çocuk, bir süre onun peşini bırakmaz. Gölgesi gibi, geçmişi gibi onu izler.

Bu sırada Eylül Özgür’e ulaşmak ister ama ulaşamaz. Özgür, Hakkı Bey ile dost
olur. Onun da bir hikayesi vardır. Hakkı da yitmiş insanlardandır. Eşinden ayrıdır,
yakınlarda evlenen kızı kendisini istememektedir. Hakkı bu yabancılaşmanın acısını
çekmektedir. Kızının düğün törenine bile gitmemiştir. Bir gece derinine yoklarlar
birbirlerini. O gece Hakkı yiyecek içecek bir şeyler alıp gelmek üzere çıkar, ama
geri dönmez. Sabah otomobili su kanalından çıkarılırken Özgür olaya tanık olur.
Aynı gece Hülya Hanım, Nuri Bey’i en zor günlerinde kaçıp gitmesinden dolayı
sorgular. Bu sahne bize herkesin kendine göre haklı olduğunu, herkesin ötekine
göre haksız olduğunu gösterir. Zaten hayat da böyle değil midir?

Orada bunlar yaşanırken, İstanbul’da da Cüneyt Bey’in cenaze törenini ve Eylül
Hanım’a taziye bildiren kalabalığı görürüz.

Özgür, babasından, kendisine küçükken tecavüz eden Hüseyin’in adresini almak
ister. Nuri Bey, “Unuttum!. Kasabanın adını da, onun adını da, her şeyi unuttum”
d e r .

 Özgür’ün, annesi Hülya Hanım ile birlikte geçmişi sorguladıkları şiirsel bir
sahneden sonra İstanbul’a döneriz. Özgür–Eylül yatakta sevişme sonrasında
gösterilir. Eylül üzgün sigara içer. Bir süre sonra çözülür ve ona Cüneyt Bey’in
intihar ettiğini söyler. Özgür şaşkındır. Eylül çözülür, ağlar.

Cüneyt’in intiharını eski bir gazeteden öğrenen Zeynep durumu kardeşi Rahim ile
paylaşır. Rahim bu cinayeti Eylül’ün işlediği düşüncesiyle bunu bir koz olarak
kullanmak ister. Özgür’ü onun elinden kurtarmak için iyi bir fırsattır bu...

Bu sırada Özgür, hastalıklı düşüncelerle, şiirlerinin ve resimlerinin ele
geçirilmesine engel olmak için demir sandık yaptırır. Zeynep’in görüşme isteği
doğrultusunda onunla buluşurlar. Zeynep bu görüşmede son kez çabalar, onu eve
döndürmek ister. Özgür, evden ayrılmasının Eylül ile ilgisi olmadığını, psikologuna
yazdığı mektubun kendisinde olduğunu söyleyince ipler iyice kopar. Özgür eve
dönmemeye kesin kararlıdır. Dönmez. Eylül ile evde buluştuklarında iki polis gelir
ve karakola davet edilirler. Komiser onlarla sohbet eder, zira Cüneyt Bey’in
intiharı kesindir. Yine de aldıkları bir ihbar doğrultusunda görüşmek istemiştir
komiser.. Eylül, ölenin hem eşi hemde çok değer verdiği hocası olduğunu, intiharın
herkesten çok kendisini üzdüğünü açıklar. Karakol çıkışı Rahim (tıpkı Özgür’ün
düşlerinde olduğu gibi) bıçakla önlerini keser. Özgür kaçar, bahçeye atlar, ondan
kurtulur. O gece Eylül’ü arar ve onu doğduğu kente götürmek istediğini söyler. O



gece yola çıkarlar. Rahim de onların peşindedir. Nuri Bey’in ölüm haberi
kendilerine söylenmeden gelmesi istendiğinde, onlar zaten yoldadırlar. Eylül, aile
çevresine Zeynep adıyla tanıtılacaktır. Zira çevresi Özghür’ün eşini hiç
görmemiştir, ama adını bilmektedir. Bu nedenle Eylül, Zeynep diye tanbıtılırsa
sorun olmayacaktır.

Eylül ile şehre girdiklerinde yöresel bir sokak düğününe tanık olurlar. Özgür
davul-zurna eşliğinde acemice, komik hallere düşerek oynar. Rahim kalabalığın
arasında ona yaklaşırken renkli sis bombaları, havai fişekler arasında onu gözden
yitirir.

Rahim, Nuri Bey’in cenaze töreninde de ortaya çıkar. Filmin başından beri birkaç
sahnede Özgür’ün çocukluğu gibi ima edilen çocuk, onun cinayet işleyeceğini
hisseder ve atağa geçtiğinde de sapanla onu boynundan vurur. Rahim ele geçirilir
ve tokatlanarak aşağılanır, bu işi niçin amaç haline getirdiğinin bilindiği kendine
anımsatılır. Nuri Bey’in cenaze töreni sırasında, onun yıllarca yaşadığı Sahildeki sal
evler serseriler tarafından yakılıp ipleri kesilerek denize salıverilir.

Özgür motosikletle kasabaya girer. Kahvehanede oturanlara yaklaşır Hüseyin’i
sorar. Onun ilkokula hademe durduğunu öğrenince panikler. Evini öğrenir ve
Hüseyin’i bulur. Ona bir define işi önerir. Hüseyin yıllarca yaptığı define arama
işini bıraktığını söyler. Özgür ona son kez yapmasını önerir. Çünkü bu sefer iş
garantidir. Hüseyin’i motosikletin arkasına alıp yola çıkarken, Hüseyin’in kızı Iraz
(12) da koşmaya başlar. Özgür mezar gibi kazdırdığı yere diri diri gömmek için
Hüseyin’in elini ayağını bağlar. O sırada olay yerine yetişmiş olan Iraz başını
kayanın arkasından uzatıp bakınca Özgür’ün bedeni külçe gibi yığılır. Motosikletine
biner, oradan uzaklaşır. Bir kesme ile yeniden bize yaklaşırken, motosikletin
arkasında oturan birinin kolları kanat gibi açılır, ardından Özgür’ün omzu
üzerinden başını uzatır. Bu da Eylül’dür.


