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ANLATI KURAMı AÇısıNDAN "HAYALLERIM, AŞKIM VE SEN"

Ar,. Gör. Gürsel YAKTIL

I. ANLATI KURAMı

Yapısal kurarnlar anlatının ıki kısımdan oluştuğunu söylüyorlar.
Bunlardan blrlnclal öyküdür. Bu, olaylar (eylemler, durumlar) ve ka
rakterlerle olayların geçtiğll yerleri kapsar. lklnclel de söylerndir. Bu
anlatımdır,öy'k<ününaınılatılma bl'çlmkHr. Ökyıü anlatıda ne, söylem,
Ise nasıl sorusunu gündeme ıgetlrlr.

Chatman bu tür bJ.r tanrmlamarun Aristo'dan bu yana var olduğ'u

nusöylüyor, Arlsto ıçın geırçek dünyadakieylemlerin takıldı praxis'dir
ve bunun görünümü He ilgili tartışmada logos'tur. Bunlıardanseçilmiş
temelkonulara da mythos denlı'. 'Rus blçlrncllerl de bir ayrım yapar
lar ve Iki terlm '~uııamrlar. 1) Fable I(Fabula)veya temel öyıküye mal
edllebllecek olaylar toplamı, 2) Olay 'örgüsıu(plot); ıöy~ü gerçekte
olduğu gıbı olayların birbiriyle bağlantısıyla anlatılır. Olayörgüsünde
Ise okuyucu olan bltenin nasıl farkına varır. nasl'l fikir sahibi olur
eorusuna yaınııt erarnr. IFransız yaprsalcılen da, anı atı mes-ajının he
mıen herçeşidinin onun ık<ullandığı yöntemi ne olursa olsun aynı dü-
zeyde aynı biçimde. keındi,";1 bellietf:1iğ'inll söylerler, Yalnızca kullandığı
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terimlerleözeldir. Konunun özelliği bozulmadan bir araçtan diğerine

nskledtlebllmektedlr. Onların aracılığı Ile blzlrn izlediğimiz bi,r öykü·
düraslmde. Buaynı öyikü de cleblllr. O, aracın kendine özgüanlamlı

elemaslanyla ifade edlllr. Aracın bağımsız yapısı söz konusudur.
JearıPiaqet de üç anahtar düşünceden bahseder: Bütünlük, aktarma
ve kendi kendine düzen. Bu özellikler olmadan bir yapıdan söz 'ede
meyiz. Buancek 'bir toplarndır.

Bir özetlemeye gidecek olursak anlatının bir bütün ve kanşim

olduğundan söz edeblllrlz. Başka deyişle aınlatı değişik zamanlarda,
değişik kişilerle ve değişiık mekanlarda oluşan olaylar dizisinin bir
karışımıdır. Olayların blrleşrnesl farklı biır düzenlemeyi gerektirir.
Bir anlatıda olayın :ifade ,edildiği yöntem onun ektanrnıdır.

Chatman'a 'glÖre anlatı söylemdir. Öykü, anlatı ifadesinin içeriği.

dir. O zamaını söylem bu ifadenin biçimidir. Hangi ortamda bulunursa
bulunsun bütün anlatımlenrı çeşldldlt' söylem, Temel özellikler dizi ve
seçimdir. Seçim olaylar ve nesneleri anlatmak için seçilen söylemin
kapasitesldlr. Öykü, bir bakıma, olaytannanlaşılır aynntılarmm bir
bütün halinde önceden farzedilebilecek hirslOreıkliliği olup, bunların
fizikievrenin normal 'kuralları taranndan yansıtılma biçimidir. Pra
tikte ise yalnızca süreiklilik ve oikuyuounun {ya da lzleyerrln) çıkardığı

sonuçtur.

Biranlatı aynı zamanda blrqönderlcl ve alıcının olduğu bir lle
tişim sürecini kapsar. Anlatıda izleyiciler mutlaka, yorumları ile uy
gulamaya katılırlar. ıBaşka deyişle yorumlanyla bir karşılık verirler.
Bu olaydan kendtlerlnl eirkoyemazlar. Gerekll ya da benzer olaylarla
boşlukları doldurmaları gerekir. Aynı şey karekterler iiçin de söz
konusudur.

Öykü ve söyleme yeniden dönersek ,öykü olaylar dizisidir. Bir
öYküde olaylar onun söylemi doğrultusuında bir olay örgüsü içinde
aktarılır. Söylem 'öyıkünün i1etilme biçimidir. Burada öykünün doğal

mantığınıaramaya ,gerek yoktur. Öyküdıeıkl olaylar değişik yollardan
düzenlenirler. Kronolojik bir düzenle verildiği gibi onun biçimi bo
zulabilir. Anlatıcılar veya geriye dönüşler, Heriye gidişler kullarula
bilir. Her düzeınıleme yeni bir olay öııgüsü yaratır. Aynı öyküden de
ğişik olay ıöııgüleri yaratılabilir.

Chatman Aristo'dan :beri aniatıdaki olayların temelden birbirine
bağlı, karşılıklı iHşıkili ve birbirlerini gereıktirdiğini söyler, Onların
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geleneıksel tarnşmalara kadar uzanan bu düzen! (ardıllığı) yalnızca

doğrusal değil, nedenseldir de. Bu nedensellık ya açıktan açığa ya da
gizil, ima y-oluyla olabHoir.

Klasik anlattda olaylar ibir düzen içindedir. Sonuca verrnek için
bir amaç gibi birbirlerine bağlıdırlar. Sonuçlar bir dönüşümıçinde

diğer sonuçlara neden olurlar. Bu son sonuca, kadar qlder, Ancak
Chatmaını'a göre Ister romanda ister filmde son olarak bilinen her
flnal gerçekte son değildir. Hatta ölüm bile ıbir son değildir.

Modern anlatıda Ise keslnllkle nedenselttk tasartrm kalbulediI
miyor ya da biraz değiştiriliyor. Söylemin g'örevi burada yanıt ver
mek değildir. Olayların mutlu ya da trajik blr şekilde iletilmesi söz
konusu değildir. Daha çok olaylardaki btr durumun açığa vurulma
sıdır. Klasikanlatıda blr çözüm, Modern anlatıda ise 'bir 'g'öz önüne
serme vardır,

Diğer bir ıkoınıu daanlatı olaylarındaıki hlyerarşldlr. Klasik anla
tıda başlıca olaylar zincirin bir ıböıümüdür.Küçük, ikincil olaylar
daha değişik yapıdadır. ıBarthes'a göre her önemli olay öz olarak
adlendmhr. Özler, anlatı mantığı yokedtlrnekstztn bozulamaz. iıkincil

olay örgüsü Ise çok önemli değildi'r. Olay örçüsündekl mantık yok
edilmeıkslzln onlar yokedtleblllr, Tek kayıp estetiksel açıdan olabilir.

Chatman'm üzerinde durduğu ibir başka nokta öy\kü zamanı ve
söylem zamanıdır. Öy~üdeki olayların doğal düzeni ve söylem tara
fından sunulan düzeni arasındaıkı ilişkiler nelerdlr? Gerçek 'öykü ile
söylemsel sunmadeki devamhlrk nasıldır? gibi sorular bu konuda
eydınlatıcı noktalara ,götürecek özeHI'ktedir.

Aınılatılar, şimdiki amn düşüncesi üzerine ,kuruim. Anlatı şimdidir.

Gerard Genette, 'öykü ve söylem zamanı erasmdakl ilişkiyi dü
zen, sııkhk ve süre i1ea'çıklıyor.

Söylem öYl~üde;ki olayları yeniden düzenleyeblllr, Normal ardı

sıralık 'öyküde de söylernde de aynıdır. Kronolojiıkardısıralığı bozma
iki çeşit olabilir. Geriye dönüş, Heriye ,gidiş. Geriye dönüşte öykü
akışı söylem tarafından daha öneekı olayları hatırlatmak lçin
keslllr. Heriye gidişte Ise llerl atlar. ileri gidişler yalnızca, ge'çmişi

hatırlayarak bilineb ii ir.

Genette kronolojik 'a'rdısıralığı bozmanın uzaklığı ile onun geniş

ii~i arasındaıki ayrııma da değiniyor. Uzaklık kronolojik ardısır,alığı
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bozmanınbaşlangıcı ıçın, şimdiden ileriye gidişiını veya geriyedö
nıüşün zaman süresidir. Genişlik ise onunkendi içindeki sürekliliğidir.

Diğer biır konu ise lÖyık!Ü ve söylem arıasındaıki kronolojtk olma
yan bır i1iş'~inin va'rlığıdır.Gruplıamaya tesadüfndır. ya da uzernsal
yakıniıık" çıkarımsal mantık, bir konuya aıit olma gibi şeyler üzerine
kurulmuştur. Büayrımlar bir öykü hattı üzertneedtr.

Genette'nin diğer kategorisi süredir. Buna göre ya söylem za
manı öykü zamanından kısadır. 'Bu daha çok özetleylci niteliktedir.
Eksiltı olarak da adlandırılabilir. Ya söylem zamanı öylkü zamanına

eşit ya da söylem zamanı öykü zamamndan ueundur,

Sııkhk öykü ve söylemarasmdadır. Tek bir öyküanının tek bir
söylemi, çeşltltöykü anlarının çeşitli söylemleri, aynı öyk!ü anının

çeşitli söylemleri {tekrar), çeşitli öyıkü anlarının tek bir söylemi vardır.

Öyıkü olaylannın geınıişliği zamandır. Öykü varlığı da mekandır.

Öykü mekanı ile söylem mekanını ayırmaJk zorunda kalırız. Bu fark
görsel anlatılardadaha açıktır. Filmlerde yaşamın perde üzerinde
gösterilen bölümü öyıkü mekam (alaruldır.

Sinematik anlatıda öyk!ü mekanı şu qğeleırden oluşur. Derece,
hacim, sınır, yapı, dokunuş, durum, aydıınıı.atmanın derecesi, çeşidi,
alanı, optik ayrışımiarın derecesi, çeşidi, renk

II. "HAYALLERIM, AŞKIM VE SEN"

A) Filmin ÖykÜ'sü

"Hayatımızbilmediğlimiz karrnaşrklıklar üzerine kurulmuş bir
lahirentten başka neydi ki?... Çıkışı olmayan 'biır. lablrent.,;"

Coşk!un'ıuın filmin derek noktasında "Bir Beyoğlu Düşü" bölü
münde söyledlğl bu sözler Goşıkun'l'a ıblrliıkte ya:şadığımız onun öykü
sünün, belki biraz bizim de benzer öyık!ülerlmlzin en güzelözetleyi
cısı değil ml?

Filmin, temelde Coşkun üzeırine~urulmuş, blzirnde ycrumlan
mıala oluşan ôy~üs'Ü şöyledir:

Coşkun bebekken karaık!ol 'önünde bulunmuşbundan dolayı da
yetimhaneye vernmiş btrçoeuktor. Yetlmhenedeçöstertlen fllmlerln
etkisiyle sinemaya ka:rşı Ilgıisı artar. Sık sılkfilmlerinllzlediği ünlü
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'yl'ldız Derya Altınay"a hayran olur. Özelllkle onun oynadığı Nurarı

rolüne anınesizliğin verdiği duygularla, şefkat gereksinimi sonucu;
Mel'eğe c1eciıns'ell.iği tanımaya başladığı dönemlerde aşırı yakmhk
duya-r ve onlar artıik üoş1kun'un hayallerinden öte adeta yaşamının,

beklentilerinin bir parçası olurlar. Derya Altınay'ın yetimhaneyi ziya
retiyle ve Coşrkuını'a verdiği hediye defterle Coşkun'un Nuran ile
Melek hayaliyle yarattığı Derya Altınay'a ilgisi ıgittikçe artar. Derya
Altınay yettrnhaneden aynlıoken Coşkun'un çocukluk aşkı Rulkiye'yi
de yanına alır ve evlat edinir.

Coşkun yetimhaneden ayrılınca bi'r eve yerleşir. Yaşamını yine
sinemayla bağlantıheasiklopedi satarak sürdürür. Her düzeyde alı

cısı vardır. Oturduğu apartmanda iki komşusu va-rdır; Hayatibey ve
Hülya hanım. Hayati bey zamanında oldukça yoğun günler" yaşamış,

kültürlü ve sinemaya meraklı bir kişidir. Hülya hanım ise pavyonda
çehşmaktadtr. Kızı arasıra zlyaretlneqellr, Coşkun'un, yaşam ve özel
Itkle de sinema 'Üzerine konuştuğu başlıca kişi Hayati beydir. Hayati
bey, Hülya hanımı beğeıııık.

Coşkun'un çoculkl'uğundaniberi sinemaya olan yoğun ngisi bit
memiş, çocekluğundarı beri düşlerinde yaşattığı büyülü birperdenin
arkasından onu g'örmeye devam 'etmiştir. Senaryo çalışmaları yap
makta, özellikle Nuran ve Melek rollerinl unutamadığı, halaonlarla
düşlertnde yarattığı, Derya Altınay üzerlne blr senaryo yazmak iste
mektedlr. Ancak her defasında Nuran ve Melek tiplie'l'ıimi çlzmektedir.

Kendisine yardımetmesi için Hayati beydan yardım ister. Hayati
beyona Derya Altınay'ı ve slnemayı daha gerçekçi düşünmesi için
uyarır, yol g,österi1r. ıDerya Altınay ile taıniışmasmı 'söyler. Mekan ola
rak da Beyoğlu'nun onunıçın iyi bır malzeme oluşturacağını söyler.
Eski komşusu Bum bir ıkadından bahseder.

Coşkun Derya Altınay'la temşmak fçln gittiğinde çoou!klUlk aşkı

Rru'kiye'yigörür. Rukiye onu Derya Altınay'la tanıştırır.

Coşkun !Derya Altınay'ı tanıyınca senaryosunu Hayati beyin de
önerileriyle yazar. Nuran ve Mel'ElIk'in hayaifnden kurtularak onları

unutmaya çalışarak yazmaya başlar.

Senaryo bittiğinde Derya Altınay'a o~ur. Aciı "Blr Beyoğlu Düşü"

dür. ~onu bir yazann karşı komşusu bir kadına aşık olması ve bu
dıoğrultuda ikisi arasındageçen olaylarla ilgilidir. Derya Altınay bun
dan çok e1:lkHeınllr. Sevgilisinin de parasal desteğiyle filmi çekmeye
başlar. Goşl~un, Hayati hey ve Hülyahanımı da sete getirir. Hayati

.bey fenalaşır.
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·Fllm bitince Coşkun hüsrana uğrar. Ortaya çıkan, senaryosun
dan bamb:8şıka bir şeydir. Yavaş yavaş gerçeğin hayallerdeki gibi ol
madığını anlar, Slrıemanm maddi manevi acı gerç'e'kleri:ni kavrar. Bu
arada Hayati :bey ölür.

Filmln ıkötıü olma'sına Derya Altınay da çoküzülür. Ancak yapa
cağı birşey yoktu«. ,Bu yolda devam 'etmek zorundadır.

Coşkun, Derya Altmay'r, yine Nurarı ve Mel'eık tip Iıertiınde, hayal
lerinde yaşatmaya başler. Herşey bltmemlştlr, Coşkun g'e'rçeği kavra
drktan sonra o çarkın içine glirmey'lp yine kendi hayalleri ve Idealle
riyle yürümeye devam edecektir. Çıkışı olmayan bi.r lalbtireınıtin Içlnde ...

B) Zamanların Dağılımı

Anlatı "şlmd!" üzerıne :kurulmuştur. Asıl zaman boyutuşimdiki

zaman süreci ıçınde yer almektaoır. Şimdiıkı zaman keşltlertyle veı

mrlanma'kta ve şimdiki zamanagöre bır değer kazanmaktadır. Şim

diki zaman tüm öteki zamanları çevreleyeııı onları açan ve kapayan.
. Coşkun'un yaşamış olduğu ya dayaşayacağı anlara gönderen bır

süreçtir.

Şimdiki zaman dışında birgeçmiş bır de g'elece-k zaman vardır.

Geçmiş zaman Coşkun'un çocukluğudur. Gelecek zaman Ise Coşkun'

un şimdlklzamanıyla bağıntılı beklentllerlolr. Yaşanmamış olan ya
şanmasınıdüşlediğL Gelecek zaman, bır yandanqeçmlştekl, bir yan
dan da şimdiıki zamanın bir dökümü gibidir. Coş/kun hem geçmişi

yenıden yaşarken hem. de geleceğı düşlerken şimdiki zaman süreol
lçlnde yaşamaktadır. Film şimdiıki zamanda başlayıp şimdiki zaman
da bitmektedir.

C) Anlatı Evreninin Düzeni

Filmdekti olaylar, olaylarm gıeçtiği yerı-er, karakterler Coşkun'la

bir anlam kazanır. Coşkun'la blrlJıkte yaşarlar. Sinemaya Coşkım'un

öyküsüyle bır gönderme yapılır. Ooşkun'u da onun sinemaya olan
tutkusuyla tamrız. Onun da yaşadığı olayları, olayların geçtiği yer
lerı, karakterlerl sinemayla bağlantılı olarak tarurız, görürüz.

-Bır Beyoğlu Düşü sayılmazsa doğruden anlatıcı Coşkun değildir.

Coşkun'un anlatmadığıım biliriz ama aslında o anlatma/ktadır olayları.

Çünkü olaylar, karakterler onunla vardır. Bır Beyoğlu Düşü'nde Ise
Coşkun anlatıcı ıklmlıiğinl açığa çıkarmıştır.
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Özetlerıecek olursa şöyle bir. düzenle karaılasıhr. Gönderen kı

sırnda. gerçek anlatıcı olarak yorumlanabilecek: yönetmen; aşılc'n

veya ifade olunan anlatıcı ve kahraman: Coşkun; ona bir Beyoğlu

Düşü'nde destek olan Derya Altınay" Alankısımda ise genelolarak
filmi izleyen, yorumlayan biz.

Film, zamanlarm dağılımı güz önüne alındığında, üçbi)J.ürnden
oluşmaktadır. Bir ana bölüm iki alt bölüm qöze çarpmaktadır. Bu
bölümler birbirinden zaman kesltlertyle ayrılmaktadır,

Ana bölüm: Coşkun'un şimdiki zaman boyutunda ya$adığı olay
lardır.

Alt bölümler: Coşkun'un çocuıkluüıJnu ammsadığı qcçmtş

boyutu ve Coşkun'un senaryosunu oluştmdu\ju "Bir Beyoğlu Düşü"

nün gelecek zaman boyutudur.

Bu bölümleme filmde de görüldüğü gibikronolojik bir sırayla

anlatılmamıştır. Öykünün do~jal mantığı görülmemektedir. Yönetmen
öyküdeki olayları söylemi doğrultusunda bir olay içinde aktarmrsur.
Kronolojik ardrstralrk Jkl şekilde yapılmıştır. Bunlardan blrimclsl qe
rlye dönüştür IÇoşkun'un çocokluöunuarurnsamast}. Diğeri ise ileri gi
diştir (Bir Beyoğlu Düşü). Bu ise yalnızca geçmişi hanrtayarak bilin ..
mektedir. Şimdiki zamana paralelolarak

,
Bu bağlamda öykü, filmde şu zamansal ardısrrahkla karşımıza

çıkmaktadır:

"Coşkun, yaşamını ansiklopedl satarak sürdüren birpençt!r. Sıık

sıkuğradığı meyhanede qarsorıa anslklcpedi sararken Derya Altınay'

dan bahsedilir. Bu arada 'küçük bir çocuk türkü söyleyip bazı şeyler

satmaktadır. Çocuk, Coşkun'a yetirnhanede qeçerı aynı yaşlardaki

dönemini hatılatır. Hattrleması Derya Altmay'in Nuran rolünde ayna
dığı filmiye ilgilidir.

Coşkun geçmişi düşünürken, aynı yaşlarda bir kız çocuğu

Coşkurı'a sevqlllslme vermesi için tıül satmak ister. Coşkun yine
geçmişe Nuran'ın fllrniyle döner. Coşkun'un sinemaya karşı ilk yöne
ilmleri böyle başlar. Coşkun daha sonra meyhanederı ayrılır. Arka
sından küçük kız qül verrnek için koşar. Coşkun yine geçmişe döner
ve çocukluk aşk: Huklye'yl ve Derya Altırray'm onu evlat edinmesini
hatırlar. Coşkun hayalleriyle ilk o Erkşam karşılaşır. Bakiye'nin git
mesl, temelde ise Derya Altınay'ın onu yanına alması Coskun'u üz..
müştür .. O sırada Nuran'ın sesini duyar VD o günden itibaren Nurart'ın

hayaliyle yaşar.
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Coşkun meyhanedenayrılır,evlne döner. iEvde Nuran'ın onu
beklediği görmür. COŞl~Uın'la tarnşırlarvOoşkun Hayati beye çıkar.

Hayatı beye yazdığı senaryoyu okur. Bu sırada Derya Altınay'dan

özellflde de Hayatl beyli1n yönelimtyle Melek'ten bahsedllir. Mel'eğln

hayali yanlarmdadır. Coşkun Hayatı 'beyle 'konuşurken Meleğin, ye
tlmhanedeyken gördüğü fHmiınıe döner. Ytne geçmiştedir. >Jik cinsel
liği Melek ile tattığını söyler Coşkun.

Coşkun eve döner. Derya Altınay'la Ilgili senaryo yazmaya çalı

şırken Melek ve Nuran hayali onu enıgell.emeye çalışır. Coşkun iki
sini de azarlar. Senaryoyu yazarken yine 'geçmişe döner. Ama geç
mişteki ve şimdiki Coşkun yanyanadır. Coşkun ~ü9ü'klıüğünde düş

lerini dolduran Melek ve Nuren'danjaırtulmek, Derya Altınay için
Idealindeki tipi yaratmak Istemektedir.

Hayatı bey Coşkun'a Derya Altınay'ıla görüşmesini söyler. Hülya
hanundan adresini alır. coşkun Derya Altınay'ın evlne jılder. ilk gl
rlşlmtnde göremez. Eve döndüğıünde kendı kendine tanışma sahne
lerı ya~maya çalışır. Ama hep karşısına 'Çıkan Melek ve Nuran'm ha
yalldlr. Buradaşimdi ile bağlantılıgelecek zamen karşımıza çıkar.

Hayatı bey Ooşkurı'e Beyoğıu'nu da ;Içeren bır senaryo yazma
sını söyler. Tanıdığı eski blr Rum kadınından bahseder.

Coşkun Derya Altınay'a ylınıe gıder. ıRukiye ile karşılaşır. Ruikiye
onu Derya Altınay'la taınııştıracağım söyler, Ona De'rya .Altmay'la il
gili bngl verır. Coşkun Derya Altınay'ın gerçek Iklmliğ'lne yakrnlaş

tıkça Nuran ve Melek yok olmaya başlar.

Coşkcn Derya Altınay'la tanışır ve ona keınıdls'i iç,ln bir senaryo
yazdığım söyler. BlrHkte okurlar. Coşkun'un anlatıcı kimliği ve Derya
Altınay'ın da dest,ğiyle "!Blr Beyoğlu Düşü"yle ilgili sahnelere geçi
lir. iBu bölümde Cf;)ş,~un yine blr senaryo yazandır. Karşı ikomşusu

kadına aşıık olur. Onunla ilgili, düş olarsık nıiteleriıdirdlği olaylar yaşar.

Sonundakadın ölür. ıCoş'kun ı(yazar) polislere onu kendisinin öldür
düğünü söyler.

Derya Altınay senaryoyu çok beğeınlr. Destekleyeceğlnl söyler.
Coşkun bir g'ece orada kalır. Düşlerdengerçeğe yaklaştrkça buna
lımları artar. Uyurken yine ,çocuk,lıuğu ve şimdiki zamanla ııgili düş

görür.

Senaryo Derya Altınay'ın sevgHlsılnln parasal desteğiyle film
haline gelır. Çekim esnasında Hayatı bey de Hülya hanımla Izlerken
fenalaşır, eve giderler.
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Coşkun filmln bitmiş halini Izledlğiınde çokl~ötü okır. FHm ta
mamen ticari kaygılaırl'a düş'Ünülmüş ve yapılmıştır. Coşıkun'ıun Derya
Altınay ves1inemaylaHgllI hayalleri rgerçekle uyuşmamıştır. Yine
geçmişi Nuran'ı ve Melek'i hanrtar,

Hayatı beyölür, Coşkun blrstnemada filmlnllZlrel"ken filmi yakıp

sinemadan çıkar. O sırada, ilik sahnedeel türkü söyleyen ,küçük çocuk
siınıema'Ya girer. Coşkun istanbul sokaklarında Herlerken dsktllo ses
lerı de dUyıulur.

Temel öykünün, filmderkıi ifade biçimi böyledir. Görüldüğü gıbı

öyküdeki kronolojik düzen burada haıkim değildir. Filmdeıki bu kro
nolojik düzensizliğe karşın Him klasiık anlatı kaholan lçlndedtr. Film
deki olaylar temelden biııbi,rıine bağlı, karşılıklı Ilişıkili ve birbirini
gerektlrme'ktedir. Onların düzenı nedenseidir. Sonuca varrnakfçjn
olaylar Ibirıbirine bağlıdır. Ancak Chatman'ın da dediği sözlere uygun
olarak burada bir son yoktur, Son zannedilen son aslında bır baş

laın1gl'çtır. Final sahnesi buna açıık bir örnektir. Coşkun için 'biten bir
şey başka bir çocuk için başlangıçtır. Coşkun ıçın de; biten bil' şey,

başlayan yeni bir şey vardır. Aslında başladığı yerde biten, bittiği

yerde başlayan tükenmeyen blr krsır döngü vardır. Her değişim, her
ekleniş bir başlangıç noktasına gıötürıür.

,D) Olayların Hiyerar,! Mantığı: Temel Öykü. Yan ÖykÜıer

Temelöyıkıü Coşkun üzerinekıuruludur. Coşkun'un sinema olgu
suyla bağlantılı olarak anlatıfanöyküsü. Geçmişzaman boyutu Içinde
anlatılan çocukluk dönemı, şimdiki zaman bovctu Içindeki Ooşkurı'un

öykıüs'Ü ve gelecek zaman içiınde düşünülen bir, Beyoğlu D'Üş'Ü, Temel
öykıü kapsamı lçlndedlr. Olaylarda bir nedenselbağ söz konusudur.
Anlatı mantığı yok edilmeksızın bozularnazlar.

ikincil derecede önemli ve yan öYkü de denebllece'~ olaylar
şunlardır:

- Hayatı Bey ve Hülya Hanımınduygusal yakınlığı.

- Hülya Haınımm sorunları.

- Meyhanedekl garsonun sinemaya ilgisI.

- Derya Altınay'ın yapımcrylaHlşklsl.
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EL Öyki.iıZamal'uı. Söylem Zamanı

Öykü zamımı Coşkun'un 7-8 ~yaşlarındaıki çocukluğu ile başlar ve
şimdiki zamandaki Coşkun'un gençliık döneminde biter. Olayların

doğal düzeni bu bağlaında sürer. Öyküdeki olayların doğal düzeni
söyleindebozUlınuştur.Anıatl şimdikianın düşüncesi üzerine kurul
muştur. C.oşkuıi"un ,şimCıikianl üzerllie.Öyı<ıüde1ki kronolojik ardısıra

iık daha önce zamanların dağılımıhölümürldede değiınıildiği gihigeri
dönüş ve ileri ,gidişlerle kesllrnlştlr. Olay örgüsü bu şekilde oluş ..
turulmuştur.

F)'Zaman Kesitleri Arasmdald Geçişler

1) Karşkterlerr Ne;sneier

-Meyhanedeki ~ürküsöyleyerı küçük erkek çocuk

--GoŞ'küıı'·un sattıgı ariaiklopedl

-':M~Ybane~;ç~kiibjçek.satankOçük I<I,Z

-. KızınCoşkun'a ]JE;rdiği gül

-·DeryaAltınay'lln)Melek olarakfotoğrafı

-. Senaryo yazdığı defter

Yukarıda sayılan kişiler ya da nesneler Coşkun'un geçmiş za
man veya şimdiye bağl,ı qelecek zamana geçmek için kullanılmış

lardır. Yönetmen genelliklegeçişyaptığı zamanlar arasında bir öz
deslik 'kurmak Istemistir.Örneğin, türküsöyleyeın çocuk- Coşkun,
Co'şkun'un . s,ııttIğıarisl'klcpedi . ve g'ül' lbtrlfktal- Derya Altınay,
riıeyhanedekiküçük 'kız· Rükiye gibi.

2) GeçisBirimleri
I" ';

Zaman kesitleri arasındaki geçişler, özellskle şimdikizamandan

diğer zamanlara geçişte ztrıclrlemeyle verilmiştir. Şimdiki zamana
geçiş ise kesrnelertedir.Geçmiş zamandan, Coşkun'urı.içccukluğon

dan, şimdiki zamana geçişte kesme yapılmadan önce şimdiki ses
birimlerini duyarız. Bu da geçişlere yurmrşakhk kazandırır. Bir
Beyoqlu Düşü'nde zamanın geçfşini gösterensahnelerde de yönet
men zimclrlemeyi yeğlerniş.

Anlatimm normal düzeninde ise iki yer hariç kullanılan "kesme"
dir. iki yerde açılma -kararrna vardır. Bu, Coşkun'un senaryosundan
yola çıkılarak yapılan filmlnqôsterlm sahnelerinde vardır.



C) Süre

Söylem zamanundıa bezrekstltller, özetlemeler göze çarpmakta-
dır. Bu daha çok kişilerin birilerine bir şeyler anlatması yoluyla olur.

Örneğin:

- Coşkun'un Nuran'a karaıkol önüne bırakıldığını söylemeel.

-Buklye'nin Derya Altınay'ın yakın geçmişi hakkındaıki bllqller]
coşkun'a bır alibüm aracılığı ile anlatmaeı,

- !Derya Altınay'm kendi ,geçmişini Bilsak'ta Ooşkun'a kısaca

enlatması.

- Nuran ve Melek'in aralanndaçeçen konuşmalar.

- Coş~urı ve Derya Altınay'ın filmıin gösterimi sonucu ses oda-
sında konuşmaları.

,Bütün buörneikler aslınde öy~ü zamanında uzcn uzun anlatıla

bilecek olaylann söylem zamanında belli klşllere ve nesnelere yük
lenerek kısaitme yoluna gidilmesidir.

H) Temel Karakte,rler (Yazar tarafındaa kültürel kodlarla
yaratılmış karakterler)

Coşkun: Filmde sinema olqusuyla beraber bize aolanlrnekta olan öy
ık!ünün kahramanı. Yetimhanedebüyıümüş elnema meraklısı

bir 'geınç.

Nuran· Melek Tipi: Coşkun'un ıöyk!üsünün temel taşlarından, izleyi
cinin öyküdekt sinema olgusunu daha iyi anlamasına yardımcı

olan, Derya Altınay'ın "Yavrum" ve' "IBataıklııkta Bir Çiçek"
filmindeki canlaınıdırdığı 'roller. Hayaller gerçeklik izlenimi
içinde verilmiş. Diğer yandan Nuran, Cuşkun'un anne şefka

tlne olan gereksinim ine, Melek de ciınısei dürtülerlne cevap
vermektedir.

Derya- Altınay: ıCoşkun'unl özellikle Melek ve Nurarı rolleriyle etki
sindıe kaldığı sinema oyancusu. Sinemaya olan bağlantısını

kuran klşl. Hlmde Derya Altınay 'kendi kişiliğiyle ve Melek
ve Nurarı tiplerindeki ıkişiliğiyle Coşkun'un öyk!üsıü boyunca
anlatılmakisteınıen sinema olgusunun adeta sorgulamasını

yapar. Bir başkaaçıdan da bu olgunun (sinema) anlatıcısı

durumundadırlar. Coşkun'la olan diyalogları da buna yardımcı

olur.



Hayatı B·ey:Coş'kun'un komşusu. Ona sinema konusunda .. v~ ona
'bağlı olarak yaşam konusunda destek olan kişi. Fllmde yine
anlatılmek istenen sinema olgusunu bir bakıma yönlendiren
ıöğelerden.

Meyhanede Türkü Söyleyen Çoouk: Coşkun'a çooukluğunu hatırlatan,

geçimini tür~ü söyleyerek kazanan bırıst

Hayati Bey ve, Çocuk, .Coşkuını'la bağlantılıdır. Hiçbir şeyin sonu
olmadığı, her sonun bir başlangıcı olduğu sevrndan yola çıkarak şöy

le denilebilir: Hayati Beyin öy~üsünün sonu Coşıkıun'un başlangıcı,

Coşkun'un ,öyküsünün sonu türkü sÔyleyeınıçocuğun başlarıqrcı {Bu,
düşler ve slnemayla olan bağl·antı ıgöz önüne alınarak söylenmiştirr

RlU'kiye: Coşıkun'unçooukH.lık arkadaşı. Coşkun'un Derya Altınay'la

bağlantısıınıı sağlayan klel.

Bir Beyoğlu Düşü'ndekl KadmrCoştamun senaryosundaklkadm kah
ramandır. Ancak gerçekte biraz Melek biraz Nuran karışrmr.

BunuCoş!~un'un şu sözlertyleenlamekrnümkôrı.

- Tanrım nekadar düşlerimi dolduran aşkla ve beıni içine alıp
yitirecekşefkatledolu o eşsiz kadın imgesine benziyordu.
Sevgisini' aradığım kadının da kendisiydi.
Bu bazı çekimlerde de vurgulanır. Kadının sarı saçlı hali ve
onunla cinsel iliŞkıl: Melek; kadının, Coş'~un'un balıkondan

gördıüğ1ühali:· Nuran.

Ayrıca Hülya Hanım ve Meyhanedeikl Gerson da Coşkun'un öy
küsürıe ;hizmeteden,öy,~üde\kıibağl,antllıa'ra ya'rdımeı· olan klşeler,

i) Fihnde,ki Öykü Mekan (alanı) Nasıl Kurulmuş?

Filmlerde yaşamın' perde üzerinde gösterilen kı s,ıtı i öyk!ü meka
nıdır.

Gerçek yaşamda ve film üzerirıdekl objelerln gıörıün~mesi arasın

daki önemlibir faek çerçeve tarafından yapılan kesmelerdır.

FHmde 'öy~ü mekanı, zaman kesltlerlrıe uygun olarak üç bölüm
de görıülmektedir. Bunlardan i1iki, Coşkun'un çocokhık dönemidir. Bu
rada görıülenler, yetimihane ile sınırlıdır. Film g,österilen salon, ya
takhane ve bahçe. Şimdiki. zaman ıboyutu içinde izlediğimiz dönem
daha geniş bi'ralanı kapsıyor. Meyhane, istanibul sokakları, Coşkun'un

evi, Hayati beylnevl, Derya Altınay'ın evi, Film seti, Bilsak v.s. Bir
Beyoğlu Oüş1ü 'bölümü Ise Beyoğlu Semti, Yazarınevi, '~adının evi.
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Her bölümdeki anlatımlarda varhklarqerçek yaşam içindeki hac
minin bir fonksiyonu olarak verilrnlştlr, Her varlık kendi ölçütlerine
sahiptir. Değişiklik için birçaba ,gösterilmemiştir.

Kamera Ooşkun'on ilgi alanıyla sınırlı nesnel birbakış açısında

dır. Coşkcn'un fzln verdiği bir nesnelllkle olaylar, kleller görülür.

Oç bölümde de optikayrışmalarıın derecest farklıdır. Şimdiıki

zaman boyutunda hiçbir değişiklik yoktur. Geçmiş zamana dönöldü
günde çok hafif bir fululuk haklrndlr. Şimdiıki zaman ve geçmiş za
m aını boyutunuayırır bu durum. Bir' Heyoğlu Düşü'rıde ise öyküde
anlatılanlann gizemi, derıinliği Jzleyene htssettl ri Iıir.

Renklerin ve ışığın '~ullanımı da bölümlerde farklılık gösterir.
Şimdiki zaman boyutunda normal bir kullarurn vardır. Karakterler
olduğu g<ibi verilir. Tek ayrım film sonundaküçük çocuğun sinemaya
qlrerken :içerisinin yoğun kırmtzıhkta ve dumanh olmasıdır. Geçmiş

zamanda fululukla birlikte biraçıklık hakimdir. Varlıklar adeta geç
mişle birlikte biraz da silinmeye yüz tutmuştur. Yatakhane bölümün
de ise gece aydınlatmasıyla beraber mavi rengin hakimiyeti, yetlrn
hanedeki yalnızlık duygusunu, Coşkun'un iletişimsizliğini 'Vurgula
maktadır.

Bir Beyoğl'UDüşü'nde geleceık geçmişle lçiçe verilmiş. Bunun da
en güzel belirtisi, nostaljirıln 'insanın içine işlediğ'i renk kullernrnı ve
aydınlatmadır. Eskl bir fotoğrafa bakar gıibidir lrısan, Yaşanmış olanla
yaşanacak 'olan adeta iç Içedir. Ayrıca bu (bölümde dikkati çeken
iki sahne vardır. Birincisi kadının Coşkun'dan ayrılıp merdivenlerden
çıkışı. !Kurgunun, aydıınılatmanın ve renqlrı desteği ile ayrılık duygusu
insana hissettirilmiştir. Diğeriise Coşkun'un. adamın sevgilisine git
tiği zamandır. Odadaki kırmızı rengin hakimiyeti ve aydınlatma olayla
hir bütün olarak verllrniştlr.

l) izleyicinin Yorumu- Sonuç

Film izleyicinin yoğuın bir katılımını gerektiren özellikler göste
riyor. Hemen her diyalog her sahne izleyici için birer lpucu bir boş

luk. Bunları izleyici yakalıyor ve dolduruyor.

Coşkun'la birlikte zaten öykünün içinde olan izleyici, Coşkun'dan

bağımsız yorumlarıyla da var. Düş ve gerçek arasında gidipgeliyor.
Düş ve gerçek ayrımı biraz da izleyenin yorumuna bırakılıyor. Bunun
en güzel örneğiise "Bir Beyoğlu Düşü"ndeki Coşkun'un. kadın ve
sevgilisiyle yoğun ilişkide olduğu sahneler.
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;~&netm.Ein zatenIzleyiciyi bu konuda' daima dirıi tutuyor. Kahra
manların özellikle de Coşkun'un sözlert fzleyenlo kafasındaki düş

gerçek iknemlni daha da zorluyor.

Filmdeki olayların yanmda iiilmin genelde kendisini Izlerken de
aynı duyguda insan. Fllm içinde film. izleyici hem siınemamn düşsel

alanı içinde, hem de g,österilenle baz: şeylerin farkında. Düş ve ger·
çeğin farkında olma yanyana.

Soın sahnede sinemada:k'iafiş'inadı bıle<tnsam sarsıyor. "Adı

Lamla". Yönetmenin bir başka filmi. "Adı Vasflye"yi amrnsryorsuouz,
Düşünmeye başlryersunuz. Insanındüşüncesine ve yorumuna sınır

koymak olası mı?
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