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Zengin ve köklü bir ailenin iki çocuğundan biri Özgür Güneyli (ağabeyi Hakan
Güneyli) bir üniversitede öğretim üyesidir. 40’lı yaşlarındadır. Film, onun on yedi
yaşındaki görüntüsüyle başlar. Özgür bu sahnede motosikletiyle bir kamyona
arkadan çarparak intihar girişiminde bulunur, ancak başaramaz. Günümüze
döndüğümüzde, evli ve bir kız çocuk babasıdır. Karısı (Zeynep) ile ilişkileri bitme
noktasına gelmiştir. Ön jenerikten sonra film onların bir akşam ev ortamındaki
gerginlikleriyle başlar.

Özgür, Kurban Bayramı tatilini evinde resim çalışarak geçireceğini eşine günler
öncesinden söylemiştir. Zeynep ise, geleneklerimize göre yetişmiş bir kadındır.
Doğal olarak bayramı ailesiyle birlikte geçirmek istemektedir. Tartışmanın
başlamasıyla Özgür kızları Pınar’ı (12) odasına gönderir. Pınar annesi ile babasının
tartışmalarını odasında dinlerken; babası evi terk ettikten bir süre sonra
(annesinden habersiz) kesip babasına hediye olarak vereceği saçlarını tekdüze
hareketlerle tarar. Bir taraftan da annesiyle babasını dinlemektedir. Olay onu kötü
etkilemektedir.

Özgür, çocukken (12-13) cinsel istismar yaşamıştır. Babası Nuri Bey’in
akrabalarından biri, Hüseyin’i işletmesinde işe almasını rica etmiş; Nuri Bey,
işletmede boş yer olmadığı için, eşi Hülya Hanım’ın karşı çıkmasına karşın Hüseyin’i
konağa bahçıvan olarak almıştır. İlerleyen zamanlarda Hülya Hanım da, Hüseyin’i
benimsemiş, hatta Nuri Bey ile çarşıya çıkarken oğlu Özgür (13) ve kızı Nurhan’ı
(16) ona emanet etmiştir.
Bahçesinde Özgür ve Nurhan’a başından geçen macerayı anlatan Hüseyin’in,
Nurhan’a bakışı değişir. Özgür’ü uzaklaştırıp onunla kalmak için de Özgür’ü su
almaya göndermek ister. Onun bakışlarından rahatsız olan Nurhan, kardeşini
göndermez, su getirmeye kendi gider. Döndüğünde kardeşinin başına kötü olayın
geldiğini görür. Hüseyin kaçar. Nurhan, kendini kurtarmak isterken kardeşini ateşe
attığı için, vicdan azabıyla bahçedeki su kuyusunda canına kıyar.

Hüseyin’i konağa bahçıvan alan Nuri Bey, eşine karşı büyük bir suçluluk duyar.
Nurhan’ın cesedi kuyudan çıkarılırken de evi terk eder. Hem ablasını hem de
babasını yitiren Özgür’ün bu olayı unutması mümkün değildir. Bu iki olay onun tüm
hayatını bir kabusa çevirmiştir. Bulunduğu kentten (kötü anılardan) kurtulmak için
yaşamaktadır. Üniversite sınavını İstanbul’dan kazanıp gitmek tek amacı haline
gelmiştir. Hem okuyup hem de bir şair olmayı istemektedir. Şair olma isteği annesi
tarafından desteklenir. Tüm bu olaylar, Özgür’ün gözünden geriye dönüşlerle
izleyicilere yaşatılır.



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.

Evli ve kız babası olan Özgür akademisyen olarak karşımıza çıkar. Üniversite
öğrenciliği yıllarında şiirler yazmış, resim çalışmıştır. Kardeşi Nurhan’ı yaşatmak
amacıyla soyunduğu şairliği evlilikle birlikte sona ermiştir. Profesörlük dosyasını
hazırladığı günlerde, yaşamdaki varlık nedenini sorgulayan bir orta yaş insanıdır.
Eşi Zeynep düzgün bir aile hayatı sürdürmek ister görünür, ancak o da yasak aşk
yaşamaktadır. Özgür yaşamın kendini nereye sürüklediğini sorguladığından,
evliliğini aksatmaktadır. Psikologuna yazdığı mektuptan eşinin kendisini aldattığını
öğrenince, artık evini terk etmekte hiçbir sakınca görmez.
Üniversitedeki sevgilisi Eylül de o günlerde ortaya çıkar. Eylül, basit bir nedenle
köklü aşklarına karşın, onu terk edip gitmiştir. Bugün gittiği için çok pişman,
mutsuz bir kadındır. Özgür’de gençliğini aramaktadır. Zeynep, eşinin evi terk
etmesine neden olarak onu görür. Özgür ile konuşmak ister. Buluşurlar. Özgür,
malum mektubun kendisinde olduğunu söyleyerek asla 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 bir süre otelde kaldıktan
sonra yeni ev kiralar. Eylül’ün evli olmasından dolayı yaşadıkları ilişkiyi de ahlaki
açıdan sorgulamaktadır.

Nuri Bey ansızın evine döner. Ancak hiçbir şeyi bıraktığı gibi bulamaz. Niçin geri
döndüğü sorulduğunda evinde ölmek istediğini söyler. Onun eve dönmesi Özgür’e
haber verilir. Özgür yirmi beş yıl sonra eve döner. Dönüş yolculuğu aslında içsel bir
geriye dönüş yolculuğudur. Geçmişinden arınmak istemektedir. Şair olamamış,
babasına yabancılaşmış, evliliği de yıkılmıştır. Tutunacağı tek dal Eylül’dür. Bir
taraftan da geçmişiyle hesabını görmek istemektedir. Zeynep’in ağabeyi Rahim’in
tehditlerinden kaçarken Eylül’ü doğduğu kente döner. Geçmişiyle olan tüm
hesabını kapatmak için Hüseyin’in izini bulur. Hüseyin’in öldürecekken, onun
kızıyla göz göze gelir ve bundan vazgeçer.


