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Bu çalı!mada, yeni Türk  sinemasının farklı yönetmenleri tarafından 

yapılmı! dört  filminde tekrarlayan bir imge olarak kar!ımıza çıkan balık 
imgesinin, filme görsel olarak eklenme biçimi ve bu imgenin filmin duyum 
düzleminde nasıl kar!ılık buldu"u tartı!ılmı!tır. Genel olarak filmlerin 
anlatısıyla do"rudan bir ilgisi bulunmamasına ra"men, filmde var olan fallik bir 
meseleyi duyumsatan balık imgesi, tam da bu nedenle metinsel bir sızıntı olarak 
ele alınmı!tır.1  Balık imgesi incelenen filmlerde yalnızca erkek karakterleri 
etkileyen bir !ekilde görünür olur ve hepsinde erk kazancı ya da kaybı ile ili!kili 
olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla bu çalı!manın ana tartı!masını, balık imgesinin 
filmin duyum düzlemine eklemlenen ve izleyiciye sezgisel bir bilgi olarak 
iletilen fallik kar!ılıkları olu!turmaktadır. 

Fallus, öznenin kendi içinde ve özneler arası ili!kilerde anahtar bir rol 
oynayan bir terim olarak, erke"in cinsel organına kar!ılık gelir.2 Jacques Lacan 
“fallus” terimini, penisin hayali ve sembolik bir temsili olarak, penisin anatomik 
rolünden ayırmak için  kullanır. Fallus, hem erkek hem kadın  için  elde edilmeye 
çalı!ılan bir tamamlayıcı nesne, güç, yetenek ya da statü olabilir. Bu yönüyle 
fallus, her iki cinsiyet  için de giderilmeye çalı!ılan eksiklik, elde edilmeye 
çalı!ılan erktir. Sarup, Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm  adlı çalı!masının 
Lacan ve Psikanaliz ba!lıklı bölümünde Lacancı fallus kavrayı!ına yönelik 
!unları söyler:

“Penis”  ile “fallus”u iki ayrı kavram olarak birbirinden ayıran Lacancılar, 
cinsiyet açısından ortada fallusa sahip olmaya yönelik bir e!itsizlik 
olmadı"ını  savunurlar.  Penis,  erke"in sahip oldu"u, kadının sahip olmadı"ı 
bir !eydir; oysa fallus bir iktidar simgesi olarak ne erke"in ne de kadının 
sahip oldu"u bir !eydir.  Lacan bütün dü!lemlerimizin bütünlü"e eri!me 
arzumuzun simgesel birer tasarımı oldu"unu söyler. E"er fallusa sahip 
olsaydık ya da ba!kalarının fallusuna sahip olmu! olsaydık,  o zaman bir 
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1 Hegel’e göre, “sanat eseri kendisini  duyusal kavrayı"a sunar. Sanat eseri, içsel ya da dı"sal 
duygu için, duyusal sezgi ve tasarımlar için vardır”. Hegel’in sözünü etti!i duyusal bilgi, 
yalnızca bakma, görme, i"itme gibi duyu organlarından elde edilen bilgiden  ibaret de!ildir. 
Sanattan elde edilen duyusal bilgi tinin devreye girmesiyle bir sezgisel süreci de harekete 
geçirerek elde edilir. “Bu "ekilde sanatın duyusal yönü tinselle!mi!tir, çünkü tin sanatta 
duyusal kılınmı" olarak ortaya çıkar” (1994, s. 35-39). Bu yönüyle artık bu bilginin 
duyumsama sonucunda elde edildi!i söylenebilir. 

2 Freud, fallus terimini simgesel ve anatomik anlamları  açısından iki ayrı düzlemde 
incelemez. Freud, bebe!in üç ile be" ya"ları arasındaki dönemini, fallik dönem olarak 
adlandırır. Bu dönemde, her iki cinsiyetten  bebekler, penisin varlı!ı ya da yoklu!u sorunsalı 
ile kar"ı kar"ıyadırlar (Penot, 2005, s. 1264; Fodor & Gaynor, 1950, s. 141-142).



biçimde bütünlü"e de ula!abilece"imizi dü!ünmeye e"ilimliyizdir. Ba!ka 
türlü söylersek, fallus Ba!kası ile eksiksiz bir birle!meye duydu"umuz 
temeldeki arzunun bir gösterenidir.  Fallus dolulu"u imler; yoklu"unu 
çekti"imiz bütünlü"ün gösterenidir o (Sarup, 2004, s. 31).

Balık, birçok kültürde fallik bir semboldür. Werness, Kuzey Rönesans 
sanatında balık figürünün  fallik kullanımlarına ve Flemenkçe argosunda balık 
sözcü"ünün fallik ça"rı!ımlarına örnekler verir. Werness’e göre, balık  figürünün 
fallik anlamları, balı"ın !eklinden, hızlı ve çok üreyen do"asından  kaynaklanır 
(2004, s. 176-180). Fallik ça"rı!ımlar ta!ıyan “balık” sözcü"üne farklı dillerin 
argolarında da rastlamak mümkündür. “#talyan dilinin Napolitan diyalekti"i 
argosunda balık  (pesce) sözcü"ü, erkek cinsel organının direkt  kar!ılı"ı olarak 
kullanılır” (Radcliffe, 1969, s. 126). Balık tutmak ise, bir edim olarak do"rudan 
erk göstergesi ve “yapabilme/eyleyebilme” yetene"inin kanıtıdır. Cirlot’a göre 
balıkçı, ula!ılması güç olan kaynaklara ula!ıp, bu kaynaklarla hem kendini hem 
de ba!kalarını besleyebilme yetene"i olan ki!idir ve bu yönüyle bir doktor gibi 
hayatın bilgisini ta!ır (1971, s. 108). 

Balık imgesinin fallik göstergeye dönü!tü"ü eserlerden biri, Melville’in 
dünya edebiyatının klasiklerinden biri sayılan Moby Dick romanıdır. Moby Dick, 
beyaz balinayı avlamak için yola çıkan Kaptan  Ahab ve mürettebatının 
denizdeki serüvenini, bazı bölümlerinde belge niteli"i ta!ıyabilecek kadar teknik 
bir dille, bazı bölümlerinde ise düzyazı !eklinde yazılmı! bir !iirsellikle anlatır. 
Moby Dick romanı farklı okumalara fazlasıyla açıktır ve her okumada okurun 
kendi anlamlandırmasıyla birlikte yeniden do"an  bir “açık yapıttır”.3 Moby Dick 
üzerine çok çe!itli ele!tiriler ve tezler yazılmı!, romanın politik, ekonomik ve 
ideolojik  okumaları yapılmı!; romandaki sembolik anlamlar ve kurulan 
alegoriler üzerine sayısız argümanlar üretilmi!tir.

Romanın büyük bir kısmında, Nantucket’ten Pequod adlı gemiyle yola 
çıkan Kaptan Ahab’ın  mürettebatıyla birlikte, beyaz balina Moby Dick’ten 
intikam almak için Atlantik, Hint, Pasifik okyanusları boyunca Moby Dick’i 
araması ve bu süreçte kar!ıla!tıkları olaylar anlatılmaktadır. Kaptan  Ahab, daha 
önceki bir balina avı sırasında deniz canavarı olarak da tasvir edilen beyaz 
balina Moby Dick ile kar!ıla!mı! ve onu avlamaya çalı!ırken bir baca"ını 
kaybetmi!tir. Romanın  34. bölümünde Kaptan Ahab, mürettebatına yolculu"un 
amacını !öyle açıklar:

Evet çocuklar,  Moby Dick kopardı baca"ımı, Moby Dick yüzünden bu ölü 
kemik parçasına dayanır oldum.  [...] O u"ursuz Beyaz Balina yıktı beni; 
ömrüm boyunca, tahta bacaklı acemi bir denizci kalaca"ım onun yüzünden… 
[…] Ümit burnunda kovalayaca"ım onu, Horn burnunda da! Norveç 
girdaplarında kovalayaca"ım onu, cehennemin dibine de gitse, 
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3 Eco, bir yapıtın  pek çok farklı yönelim ve anlam sundu!u oranda saf ki"ili!in yansıması 
oldu!unu söyler. “Her bir yorum yapıtı  açıklar, ama onu tüketmez; her bir yorum yapıtı 
hakiki kılar, ama yapıtın mümkün olan  tüm öbür yorumlarının bir tamamlayıcısıdır 
yalnızca. Kısacası, diyebiliriz ki, her bir yorum izleyiciye yapıtın tamam ve tatmin edici  bir 
uyarlamasını sunar, ama aynı zamanda da izleyici  açısından bakınca, yapıtı 
tamamlanmamı" kılar, çünkü yapıtın ortaya koyabilece!i tüm sanatsal çözümlemeleri 
e"zamanlı olarak veremez” (2001, s. 27). 



bırakmayaca"ım pe!ini.  Sizler onun için bindiniz bu gemiye. Bu beyaz 
balinayı avlamak için! Dünyanın dört bir buca"ında onu arayıp bulmak, ona 
kara kanlar fı!kırtmak, onu gebertip tersyüz etmek için! Ne diyorsunuz 
çocuklar el ele veriyor muyuz? Siz yi"it adamlara benziyorsunuz. Var mısınız 
bu i!te? (Melville, 2001, s. 222). 

Bu konu!madan sonra, Ahab’ın intikamı tüm mürettebatın intikamı 
oluverir: “Varız, varız! Bütün gözler Beyaz Balina’da olsun! Keskin mızraklar 
yesin Moby Dick!” (Melville, 2001, s. 222). Bu konu!manın da açıkça 
gösterdi"i üzere, beyaz balinayı avlamak Kaptan Ahab’ı yeniden bütünlü"e 
ula!tıracak, balina tarafından tüketilmi! eril gücüne yeniden kavu!masını 
sa"layacaktır. Fakat  Ahab’ın intikam dü!ü gerçekle!meyecek, gemi beyaz balina 
tarafından alabora edilecek ve “denizin alabildi"ince geni! kefenine” sarılacaktır 
(Melville, 2001, s. 685). 

Kitabın sonunda Melville’in  mektuplarına yer verilir. Melville, kitabını 
okuyup  be"enisini ileten Sophia Hawthorne’a romanı be"enmesine çok 
!a!ırdı"ını belirterek !unları söyler: “Bu kitabı be"enmeniz do"rusu beni pek 
!a!ırttı. Kitabı be"enen erkekler olmadı de"il; ama kadınlar arasında be"enen 
yalnız siz oldunuz. Kadınlar genelde denizden pek hazzetmez de…” (Melville, 
2001, s. 706, vurgular Melville’e aittir). Melville’in  bu uyarısının, romanını 
fazlaca eril bulmasından ve tüm romanın  aslında erkeksi bir “ele geçirme, 
avlama” hikâyesi olmasından kaynaklandı"ı varsayılabilir. Tüm roman boyunca 
Kaptan Ahab ve mürettebatının ele geçirmek için  ölümü bile göze aldıkları 
beyaz balina, yalnızca ekonomik getirisi nedeniyle de"il, o avlanarak elde 
edilecek zaferin, Ahab’ın kaybedilmi! fallusunun telafisi olması nedeniyle de 
avlanmalıdır. Moby Dick tarafından bir anlamda kastre edilmi! olan Ahab için 
bu intikam, varolu!unun bir öncülü haline gelmi!tir. Moby Dick’in 
öldürülmesiyle elde elde edilebilecek zafer, Ahab’ın yoklu"unu her an çok 
derinden hissetti"i kaybedilmi! baca"ının protezi haline gelerek onu yeniden 
bütünlü"e kavu!turacaktır. 

Papaz Cübbesi ba!lıklı bölümde Melville, balinanın cinsel organının 
derisinin yüzülüp, ters yüz edilerek cüppe yapılı!ını betimler. Lawrence’a göre, 
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dünya edebiyat  literatürünün  en eski fallik  sembolizmine sahip pasajlarından biri 
olan Papaz Cübbesi bölümünde yapılı!ı tasvir edilen cübbe, bir  anlamda 
giyilerek elde edilen bir fallus i!levi görür (1960, s. 41). Görevi balinadan 
çıkarılan iri ya" parçalarını kıymak olan Kıyıcı, kendisi için özel yapılmı! ve 
balinanın cinsel organının koyu renkli derisinden elde edilen  bu cübbeyi giyer. 
Melville, bu cüppenin Kıyıcı’yı kutsal bir görünüme bürüdü"ünü söyler. Bu 
kutsal görünümü !öyle betimler: 

Kıyıcı,  sivri ucuna do"ru olan bölümden üçayak kadarını keser, öteki ucuna 
da kollarını geçirmek için iki delik açar.  Sonra deriyi, bir cübbeymi! gibi 
sırtına geçirir. #!te o zaman kıyıcı,  mesle"inin kutsal kılı"ına bürünmü! olarak 
kar!ınıza çıkar. Aynı meslekte çalı!anların oldum olası giydikleri bu cübbe, 
özel görevini yerine getirirken, kıyıcıyı elveri!li biçimde koruyabilecek tek 
kılıktır. Kıyıcının özel görevi ise,  kazanlara atılacak olan iri ya" parçalarını 
kıymaktır. Bir ucu küpe!teye dayanan, acayip, at biçiminde bir tahta parçası 
üstünde yapılır bu i!.  Kendinden geçmi!,  söylev veren bir adamın elindeki 
kâ"ıtlar nasıl hızla kürsüye dü!erse, kıyılan ya"lar da, bu at biçimindeki 
tahtanın altındaki kocaman teknenin içine aynı hızla dü!erler. Saygıyla 
karalara bürünmü!, yüksek bir kürsüde duran, olanca dikkatini Kutsal Kitap 
yaprakları4  üstünde toplayan bu kıyıcı, ba!piskoposluk ya da papalık i!ine 
öyle e!siz bir adaydır ki! (Melville, 2001, s. 507).

Cübbeyi giyen  Kıyıcı, kutsal bir görünümü, dolayısıyla fallik  bir gücü ele 
geçirmi! olur. Leland S. Person, balinanın cinsel organının  derisini giymenin 
do"rudan fallik bir  gösterge oldu"unu belirtmekle birlikte, bunu yapabilmek için 
balinayı öldürüp, cinsel organı gövdesinden ayırmayı paradoksal bulur. 
Balinanın  öldürülüp, cinsel organının gövdesinden ayrılması bir anlamda 
ya!amsal eril gücün de öldürülmesi, bu organın sa"ladı"ı tüm fiziksel ve 
sembolik erkin tüketilmesi anlamına gelir. Bu yönüyle, Person’a göre cübbe, 
artık “bo! bir fallustur” (2004, s. 114). Erkin, ancak  balina öldürüldü"ü zaman 
elde edilebilecek olması durumu oldukça ironiktir; çünkü hem balinanın 
ko!ulsuz üstünlü"ünü, hem de bu üstünlü"e ra"men onu ele geçirmenin 
mümkünlü"ünü aynı anda gösterir. 

Buradan hareketle Moby Dick, göstereni “avlamak” olan ideal erillik ile 
aynı anda “avlanabilir” olma – Ahab’ın baca"ını kaybetmesi ya da geminin 
Moby Dick tarafından batırılması örneklerinde oldu"u gibi – gerilimini içinde 
barındıran bir anlatıya dönü!ür. Balina, romanın erkek  kahramanları için 
“avlanan”, üzerinde güç kullanılarak  ehil hale getirilen bir nesneyken; aynı anda 
“avlayan” haline gelir ve eril gücü kaybetme tehlikesinin  üzerinden aktarıldı"ı 
bir belirtisel göstergeye dönü!ür. 

Elizabeth Grosz’un da belirtti"i gibi, fallus sembolik olarak güç da"ılımı, 
söz sahibi olma ve sosyal konumun bir tür göstereni ya da i!aretidir (1990, s. 
125). Tam da böyle bir gösteren olması nedeniyle gösterilenine, kendine özgü, 
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4 Kutsal Kitap Yapraklarına ili"kin Melville’in dü"tü!ü not, bu cümleyi daha anla"ılır kılar. 
“‘Kutsal Kitap Yaprakları! Kutsal Kitap Yaprakları!’  Yardımcı kaptanlar i"te böyle ba!ırır 
kıyıcıya. Söylemek istedikleri "udur: Kıyıcı özene bezene, ya! tabakasını elinden 
geldi!ince ince dilimler halinde kesmelidir, çünkü o zaman ya!, hem daha çabuk eritilir, 
hem miktarı bir hayli artar, hem de daha saf ve temiz olur belki” (Melville, 2001, s. 507). 



somut  ba"lamı içinde kavu!ur ve di"er gösterenlerle anlık ili!kiler içinde anlam 
kazanır. Bu metin ba"lamında fallus, avlama ve avlanma dikotomisi içinde elde 
edilir ya da kaybedilir. Balina bu çatı!manın  her iki tarafını da aynı anda 
imleyen bir gösterge haline gelir. 

Böylesine fallik bir ça"rı!ıma sahip olan balık imgesi Korkuyorum  Anne, 
Süt, Uzak ve Filler ve Çimen  filmlerinde do"rudan erkek karakterle ili!kili 
olarak ortaya çıkar. Erkek karakterlerin erk kazanımlarını, bu yöndeki çabalarını 
ya da erk kayıplarını görselle!tiren balık imgesi, bu yönüyle fallik bir meseleyi 
izleyiciye duyumsatan imgelerden  biri haline gelir. Bu imgenin filmlere 
eklemlenme biçimiyle, eril kazanımlar ve kaygılar izleyiciye sezgisel bir süreçle 
aktarılmı! olur. #ncelenen filmlerde, balık tutma/avlama, balık satma gibi 
edimler bir erk kazanımını ortaya koyar. Bu noktada, Moby Dick romanında da 
tasvir edildi"i gibi avlanan balık bir erk kayna"ıdır. Erk kaybında ise erkek 
karakterlerin eril gücü bir yer de"i!tirme ile can çeki!en balıklar üzerinden 
izleyiciye aktarılır.  Kıyıcı tarafından cinsel organının derisi yüzülüp cübbe 
yapılan  balinalar gibi, içinde bulundukları ko!ullar tarafından bozguna u"ratılan 
erkek karakterlerin yitirdikleri eril güç, can çeki!en balık imgeleriyle izleyiciye 
duyumsatılır.  Avlanan bu kez erke"in fallusudur. Fallusun  imgesel kar!ılı"ı ise 
ölmekte olan balıklardır. 

BC&/.DC&.E,F((',7#H?#("',9>HYB,,?K'J#
Korkuyorum Anne (Reha Erdem, 2004), #stanbul’da bir mahallede aynı 

apartmanda birlikte ya!ayan kom!uların hikâyesini anlatır. Orta ya!a gelmi! Ali, 
emekli bir sa"lık memuru olan babası Rasih Bey ile birlikte ya!ar. Kom!uları 
terzi Neriman, o"lu Keten ve köpekleri Çakır, sevgilisi tarafından terk edilmi! 
olmasına ra"men karnındaki bebe"i dünyaya getirmeye kararlı olan #pek ve 
onun evini kiralayan jimnastikçi Ümit, apartman görevlisi Rıza, karısı Selvi ve 
o"lu Çetin, mahallenin kasabı Kemal, hep birlikte büyük bir aile gibidir. Erken 
ya!ta annesini kaybetmi! olan Ali, sıklıkla otoriter ve disiplinli babasının 
ele!tirilerine maruz kalmaktadır. Film, taksi !oförlü"ü yapan Ali’nin kaza 
geçirmesiyle ba!lar. Ali kazada hafızasını kaybeder. Ali’nin kafa karı!ıklı"ı, 
herkesi içine alan ne!eli bir karma!aya dönü!ür. Bu ne!eli karma!a baba-o"ul 
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(Rasih-Ali) ve anne-o"ul (Neriman-Keten) arasındaki erk  çatı!masını da görünür 
kılar.

Bu erk çatı!masının  ana karakterlerinden biri olan Ali, ataerkil toplumun 
kendisine atfetti"i güç ve ba"ımsızlıktan yoksundur. Bu yoksunluk kendisine 
sürekli çe!itli !ekillerde hatırlatılmakta ve bunun ıstırabını ya!aması 
beklenmektedir. Ali’nin  annenin  erken kaybını ya!amı! bir karakter olarak, 
psikolojik olgunla!ma sürecinde ba!arısızlıklarla ve ketlenmelerle kar!ıla!tı"ı 
her halinden bellidir. Ali, annesini sürekli kendisini tamamlamak üzere “ça"ırır”: 
“Korkuyorum anneci"im”.  Ali’nin erken kopmak zorunda kaldı"ı annesi, 
yoklu"uyla Ali’yi sürekli kastre etmekte ve eksik bırakmaktadır. Annesi e"er bir 
anda yeniden var olursa, Ali tüm yetersizliklerinin  üstesinden gelebilecek 
gibidir. Ali için anne ne kadar eksik ise, baba da a!ırı kudreti ve buyurganlı"ıyla 
o kadar fazladır.5 Ali, belki de tam bu yüzden taksicilik yaparken ya!adı"ı kötü 
tecrübeden sonra geçici olarak hafızasını yitirdi"inde, sürekli annesini 
sayıklarken, babasını “hatırlamamak” için direnir. Kazadan bir süre sonra 
apartmandaki tüm kom!ularını, hatta terzi Neriman’ın köpe"i Çakır’ı bile 
hatırlayan Ali’nin hatırlamadı"ı tek  ki!i babasıdır.  Ali, babasına “Rasih Amca” 
diye seslenir. O"lunun sürekli olarak “Rasih Amca” diye seslendi"i Rasih Bey, 
bu duruma sinirlenir hatta alınganlık göstermeye ba!lar. Filmin hemen giri!inde, 
kendisine ne hatırladı"ını soran babasına “Hatırlamıyorum, Rasih Amca,” 
cevabını veren Ali, bu cevabıyla babasının  deliye dönmesine neden olur. Rasih, 
oturdu"u yerden aya"a kalkarak, yüksek sesle “Ne amcası be! Babanım ben 
senin! Ba-ba-nım! Ba-ban! Baban! Ba-ba! Baban! Ba-ba-baban!” der.

Aynı sahnenin devamında Ali’nin hafızasını yerine getirmek için onunla 
konu!maya ve ona kim oldu"unu hatırlatmaya çalı!an Neriman’ı, o"lu Keten’i, 
babası Rasih’i ve Selvi’yi Ali’nin evinde görürüz. Rasih Bey, Ali’nin hafızasının 
yerine gelmesi için kom!ularla birlikte yaptıkları konu!ma sırasında Ali’nin 
“tembelin teki” oldu"unu söyler ve Ali’yi “Ne evde i!e yarardın, ne de sokakta!” 
diyerek azarlar. Sonraki sözlerden Ali’nin taksicilikten önce balıkçı dükkânı 
i!letti"i ve bu dükkânı batırdı"ı anla!ılır. Rasih  Bey, Ali’ye bu ba!arısızlı"ını 
“300 kilo  çipura! Koca dükkânı batırdın!” diyerek bir kez daha hatırlatır. 
“Balıkçı dükkânını batırmak” filmin anlatısının oldukça ironik bir yanını ortaya 
koyar niteliktedir. Böylelikle Ali’nin bir dükkân i!letip para kazanma erkinden 
yoksun oldu"u bilgisi izleyiciye aktarılır. Bu dükkânın  balıkçı dükkânı olması, 
filmin ilerleyen sekanslarında kazanılamamı! bir fallus olarak kendini 
gösterecek balık imgesini imler niteliktedir. 

Balık imgesi filmde ilk kez babası Ali’ye hafızasını yerine getirmek için 
bazı foto"raflar gösterdi"inde görünür olur. #lk foto"raf Ali küçükken, annesiyle 
gitti"i bir piknikte çekilmi!tir. Ali, pikni"e dair tüm detayları –örne"in piknik 
sonrası topunu kaybetti"ini– hatırlamaktadır. Sonra Ali’nin askerlik döneminden 
bir foto"raf görüntüye gelir. Ali foto"rafa bakıp, “burada belim çok a"rırdı,” der. 
Daha sonra Ali’nin siyah  beyaz bir çocukluk foto"rafı daha gösterilir. Ali, 
“burada gülüyorum,” der. Ali, çocuklu"unu tüm ne!esi ile hatırlamaktadır ama 
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5 Umut Tümay Arslan, 70’lerin Ye"ilçam filmlerinde “baba”nın ya eksiklik ya da fazlalık 
olarak var oldu!unu söyler. Baba, Ye"ilçam’da ya yoklu!u sürekli telafi  edilmeye çalı"ılan 
bir eksiklik ya da a"ırı  güçlülü!ü ile çatı"ma yaratan bir fazlalık görünümündedir (2005, s. 
11).



yeti!kinlik onun için “bel a"rısı” ile özde!tir. Daha sonra babası, elinde iki balık 
tuttu"u ve yanında arkada!larının oldu"u kendi gençlik foto"rafını gösterir. Ali, 
babasının gençli"ine ait bu foto"rafta henüz küçük bir çocuktur ve küçük 
bedeninin yarısı kadraja girebilmi!, di"er yarısı kadrajın  dı!ında kalmı!tır. 
Babasının tuttu"u iki balıkla gülümsedi"i foto"rafta Ali kısmen çerçeve dı!ıdır. 
Ba!ka bir deyi!le, babasının erk alanında Ali yarı görünmezdir. Babasının 
gösterdi"i foto"rafa bakan Ali, çerçeveye kısmen girmi! olan kendine bakarken, 
bu görünmezlik durumunu tasdik edercesine “Burada ben yokum,” der. Babası 
ise, Ali’nin adeta foto"rafın kadrajına zorla sokulmu! gibi duran çocuk bedenini 
yeniden i!aret ederek üsteler: “Bu sensin i!te!” 

Daha sonra Ali’nin sa"lık memuru babası tarafından yapılmı! sünnetinin 
foto"rafları gösterilir. Ali, bu sünnet foto"raflarına bakar ve “Burada 
korkuyorum,” der. Babası ise “Sen hep korkardın zaten,” diye cevap  verir. 
Sonraki foto"raflardan birinde ise babası, Ali’ye üniformalı bir grup foto"rafını 
gösterir. Ali, “Burada yokum,” der. Babası onaylar, “Burada yoksun!”. Bu 
üniformalı grup foto"rafı bir  süperego temsilidir. Süperego, Freud’un yapısal 
teorisinde, psi!enin  üç kurucu ö"esinden  biridir. Toplum tarafından talep edilen 
kültürel ideali bireye aktaran ebeveynlerin, özellikle babanın otoritesinin, 
içselle!tirilmesi sonucu geli!ir. Freud’a göre, çocuk büyüdü"ünde babanın rolü, 
ö"retmenler ve di"er otorite sahipleri tarafından sürdürülür. Böylelikle din, 
ahlak ve di"er sosyal de"erler bireye aktarılır. Ebeveynlerin kendi süperegoları, 
bu aktarım sürecinde önemli rol oynar. Dolayısıyla süperego, özneler ve nesiller 
arasıdır (Freud, 1973, s. 28-39). Bu üniformalı grubun  bulundu"u foto"raf, 
Ali’nin babası Rasih Bey’in mükemmel !ekilde içselle!tirip, o"luna ta!ımakta 
yetersiz kaldı"ı süperegonun görsel bir kar!ılı"ı haline gelir. Ali, babasının 
ondan bekledi"i gibi sa"lık  memuru ya da üniformalı bir i! sahibi olamamı!tır. 
Ba!ka bir deyi!le süperegonun ideal olarak tanımladı"ı rollerden  birine 
girememi!, otuzlu ya!larında ama bir türlü yeti!kin olamamı!, her girdi"i i!i 
“yalandan” yapan ve balıkçı dükkânını batıran bir ergen olarak kalmı!tır. Ali’nin 
babası, bu üniformalı grup  içinde o"lunu görme olana"ına eri!ememi!tir.  Bu 
durumu sürekli yüksek sesle ve ba!kalarının önünde dillendirmekten, Ali’ye 
ele!tirilerde bulunmaktan, sitem etmekten geri durmaz. Ali ise ne yaparsa yapsın 
babasının ondan bekledi"i gibi olamayaca"ını bilir, babasının  ele!tiri ve 
sitemlerine kulak asmaz, hatta onu “hatırlamayarak” ona kar!ı direnir. “Reha 
Erdem’in tüm filmlerinde genel olarak ebeveynlere ama özel olarak ataerkil 
otoriteye kar!ı duyulan derin bir öfke ve isyan vardır. Ya da daha geni! bir 
ifadeyle söyleyecek olursak; eril olana, iktidarda olana, bir iktidar aracı olarak 
fallusa kar!ıdır bu isyan” (Acar, 2009, s. 33).6 

Sonraki foto"raflardan birinde Ali’nin balıkçı dükkânı i!letti"i 
günlerinden kalan bir foto"raf görüntüye gelir. Bu foto"raf, Ali’nin duru!u, 
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6 Reha Erdem filmlerinde yeti"kin olmakla ilgili filmler arası birçok ili"kiye rastlamak 
mümkündür. Engin Ertan bu filmlerdeki ba!lantıları kısaca "öyle özetler:  “Korkuyorum 
Anne’de büyüme meselesini yeti"kin bir erke!e evrilme sürecinin a"amaları (sünnet, 
askerlik, evlilik, evden  ayrılma) üzerinden ele alan yönetmen, Be! Vakit’te ataerkil 
imgelerle çarpı"manın hayat  boyu sürdü!ünü vurguluyor. Be!  Vakit’te cezalandırıldıkça 
babalarını daha da sevmeyen o!ullar kadar, dedelerden azar i"iten  ve akabinde gözya"ı 
döken babalar da var” (Ertan, 2009, s. 108).



verdi"i poz, balıkların tutulu! biçimi, cinsi ve büyüklü"ü açısından, daha önce 
söz edilen Rasih Bey’in gençli"inde çekilen  foto"rafın  çok benzeridir. Bu 
foto"rafta babanın temsil etti"i fallus, performatif olarak yeniden üretilir. 
Babasının iktidar alanının dı!ına çıkamayan Ali, bu iktidar alanında görünür 
olmak için, iktidarın göstergelerini devralır  ve sahip olamadı"ı erki bu 
göstergeler aracılı"ıyla “taklit  eder”. Ali’nin  ve babasının ellerinde tuttukları 
balıkların tutulu! biçiminin ve büyüklü"ünün çok benzer olması, Ali’nin 
babasının fallusunu performatif olarak üretmeye çalı!tı"ı bilgisini izleyiciye 
duyumsatır. Bu noktada balık imgesi filmde fallik  bir sızıntı haline gelir; sahip 
olunan ya da taklit edilen erkin bir göstereni olur.7 

Baba için balık  tutma erki, sahip olunan tek erk de"ildir. Babanın  kendine 
ve topluma kanıtlamı! oldu"u ba!ka birçok yetkinli"i vardır. Baba kar!ısında 
ketlenen, korktu"unu söyleyen, kaybetti"i annesini sayıklayan ergen-yeti!kin Ali 
için ise, iki büyük balıkla çekilen bu foto"raf, babanın kolayca performansa 
dönü!türülebilecek bu eyleyebilme erkini geçici olarak devralıp, foto"rafla 
kayda geçirdi"i anlık bir fallus üretimidir. Böylelikle Ali geçmi!te kalmı! bir 
anda, zafer dolu bir  yüz ifadesiyle ve muktedir bir pozla süperego düzleminde 
anlık bir konfor edinmi! ve bu anı foto"rafta saklayarak, istedi"i zaman ona 
dönebilme olana"ına sahip  olmu!tur. Bu foto"rafla Ali, babasının ondan 
bekledi"i yetkinlik ölçütleri içinde “görünür olur”. Foto"rafın çekildi"i anda, 
“tıpkı babası gibi” olur; bir süreli"ine “babasının gömle"ini giyer”.8

*2$,7#H?#("'-9>HYB-,?K'J#
Süt (Semih Kaplano"lu, 2008) filminde de benzer !ekilde fallik bir sızıntı 

olarak okunabilecek balık imgesi kar!ımıza çıkar. Tire’de ya!ayan Yusuf ve 
annesi için hayat, babanın yoklu"u ve ürettikleri süt  ürünlerinin  onları 
geçindirmeye yetmemesi gibi nedenlerle her gün biraz daha zorla!ır. Yusuf 
üniversite sınavını kazanamaz, askerli"e hastalı"ı nedeniyle kabul edilmez ve 
evlerini geçindirecek bir i! bulmaya da çok gönüllü sayılmaz. Yusuf, !iire 
meraklıdır ve tek amacı yazdı"ı !iirlerin edebiyat  dergilerinde yayımlanmasıdır. 
Annesi Yusuf’un yazdıkları ile çok ilgilenmez, bir an önce bir i! bulup, evi 
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7 Barthes’a göre, bazı foto!rafların  “ahlaki ve politik bir kültürün akılcı aracılı!ını” 
gerektirmesi Latince studium  olarak tarif edilebilecek bir hevesli kendini  verme olarak 
açıklanabilir. Studium foto!rafa kültürel  olarak katılmadır. Barthes studium’u "öyle açıklar: 
“Studium’u fark etmem demek, ku"kusuz foto!rafçının niyetleriyle kar"ı  kar"ıya gelmem, 
onlarla uyum içinde olmam, onları kabul veya reddetmem, ama onları her zaman anlamam 
ve kendi içimde tartı"mam demektir. Çünkü (studium’un geldi!i) kültür, yaratanlarla 
tüketenler arasında varılan bir anla"madır” (1992, s. 42-60). Korkuyorum Anne filminde 
Rasih Bey’in o!lu Ali’ye geçmi"i  hatırlatıp, hafızasını yerine getirmek için birbiri ardına 
gösterdi!i foto!raflarda ise, studium her iki  elde tutulan aynı büyüklükte iki  balıktır. 
Foto!raflar birbirlerine tıpatıp benzer ve izleyiciye baba ile o!lu arasındaki fallik meseleyi 
aktarırlar. 

8 Bir sahnede Ali, “hatırlamadı!ı” babasına neden onun gömle!ini  giydi!ini sorar: “Bu 
benim gömle!im de!il mi?  Niye giydiniz?” Rasih Bey bu soruya, “Allah Allah! Bir de 
bunu  tutturdu. O!lum senin elbiselerin bana olmaz ki!” diyerek cevap verir. Hafızasını 
kaybetmeden önce ço!u kez “babasının gömle!ini” giymeye çalı"mı" Ali, hafızasını 
kaybettikten sonra kendisinin gömle!inin babası tarafından giyilip giyilmedi!ini 
sorgulamaktadır.



geçindirmeye katkıda bulunmasını ister. Yusuf’un ise bedeni Tire’deyken ruhu 
ba!ka yerlere do"ru yolculu"a çıkmı! gibidir. Annesi, yalnız olmanın a"ırlı"ını 
ve ekonomik kaygılarını hafifletmek amacıyla, motorun inmi! tekerle"ini 
!i!irmek için yardım istedi"i zaman tanı!tı"ı istasyon !efinden gelen evlenme 
teklifini kabul eder. Böylelikle Yusuf’un erk kazanımına ili!kin sancılarına, 
hayatına “üvey baba” olarak girecek bir erkek ile annesini payla!mak zorunda 
olmanın a"ırlı"ı da eklenmi! olur. 

Hastalı"ı nedeniyle askere alınmayan Yusuf, askere giden ya!ıtlarının 
yaptı"ı kutlamalara tanık olur. Askere gidenlerin u"urlandı"ı bu kutlamalar, 
Yusuf’un askere gitmekle edinebilece"i muhtemel erke yönelik kaybını ona 
hatırlatan, Yusuf’u kutlama yapan ve adına kutlama yapılan ki!i olmaktan 
mahrum bırakan bir konumun do"rudan hatırlatıcıları haline gelirler. Sonraki 
sahnelerden birinde, eve do"ru yürürken bir basketbol sahasının yanından geçen 
Yusuf, sahada tek ba!ına basketbol oynayan bir genci görür. Basketbol potasına 
isabetli atı!lar yapabilen bu genç, “yapabilme/eyleyebilme” gücünün bir 
gösterenine dönü!ür. Dolayısıyla Öteki’nin  yapabilme erki olan ama Yusuf’un 
sahip olmadı"ı bir niteli"in göstergesidir. 

Yusuf basketbol sahasını geride bırakıp, eve do"ru yürür. Karanlık yoldan 
geçtikten sonra, sinematografik olarak ı!ıkla ve sıcaklık hissiyle karakterize 
edilmi! olan ev, Yusuf’un hemen  kar!ısında durmaktadır. Fakat  Yusuf artık 
kendini bu evin  dı!ında bir  Öteki gibi hissetmeye ba!lamı!tır. Yabancı bir 
adamın eve “baba” olarak girebilme ihtimali, Yusuf için evi yabancı bir yer 
haline getirmi!tir. Freud, tanıdık olanın yabancıla!masını heimlich ve unheimlich 
kavramları üzerinden açıklar (1919).  Heim  Almanca’da “ev, yuva, yurt” 
anlamındadır. Heimlich ise “bir eve ve aileye ait olma, yabancı olmama, 
tanıdıklık, a!inalık, mahremiyet” gibi anlamlara sahiptir. Unheimlich sözcü"ü 
heimlich’in  zıt  anlamlısıdır. Bu kavram #ngilizce uncanny olarak kar!ılanır  ve 
“tekinsiz, tedirgin edici, esrarengiz, ürkütücü” gibi anlamlara sahiptir. Freud, bu 
iki sözcü"ü hem etimolojik olarak yakın kılan hem de birbirlerine zıt  anlamlı 
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yapan  vurgunun  nerede olu!tu"unu psikanalitik bir çerçeveden açıklar. Freud’a 
göre “tekinsiz” (umheimlich) olan yeni ve hiç bilinmeyen de"ildir, aksine tanıdık 
ve a!ina olunanın  (heimlich) zihinsel bir bastırılma sonucunda 
yabancıla!tırılmasıdır. Korunaklı bir yuva olan evin  (heim), hayaletler tarafından 
ele geçirilip, korunaklılık  duygusunun bastırılarak yerini korkuyla özde! bir 
duyguya bırakması ve evin “perili bir  eve” (Unheimlich; haunted house9) 
dönü!mesidir. Unheimlich sözcü"ünün içinde tam bir kelime olarak var olan 
heimlich  bu durumu imler niteliktedir. Yusuf’un evi, yabancı bir adamın gölgesi 
tarafından ele geçirilmi! ve Yusuf için tekinsiz bir yer haline gelmi!tir. Yusuf’un 
eve, annesine ve Tire’ye dair tanıdıklık duygusu de"i!mi!, yerini yabancılık 
duygusuna bırakmı!tır. Sahnenin devamında, Yusuf evin yakınına gelir, bir süre 
eve bakar ama eve girmez; böylelikle evle ilgili de"i!en algısını izleyiciye 
duyumsatır. 

Arabası olan, devlet  memuru olarak  çalı!an, annesine ev alabilen üvey 
baba, Yusuf’un henüz kazanmaya muktedir olmadı"ı tüm fallik gösterenlere 
sahiptir. Üvey baba, varlı"ıyla hem Yusuf’un erk  alanı olan evini – babası ölen 
Yusuf evdeki tek erkektir – ona yabancıla!tırmı!, hem de Yusuf’un içsel 
bütünlü"ünü bozarak, ona eksiklik hissini !iddetli olarak  ya!atan bir Öteki’ye 
dönü!mü!tür. Yusuf, üvey babanın gölgesi tarafından  zapt edilen evinde yitirdi"i 
erki, üvey babanın alt  edilmeye çalı!ıldı"ı avlanma sahnesinde yeniden 
kazanmaya çalı!acaktır. Bu sahnede Yusuf, üvey  babasını bir göl kıyısında 
avlanırken takip eder. Her ikisi de kendilerine erk  sa"layan gösterenler açısından 
tam bir zıtlık içindedirler. Üvey babanın otomobili, av tüfe"i ve avlanma yetisi 
vardır. Üstelik  Yusuf’un annesi ile evlenmek ve yeni bir ev alarak, Yusuf’un 
!imdiye kadar ya!adı"ı evi “da"ıtmak” üzeredir. Hâlâ anneye ba"lı olan 
Yusuf’un ise kendisine erk sa"layacak hiçbir “sahipli"i” yoktur. Yusuf, göl 
kenarında avlanan üvey babasını sessizce izler  ve ona iyice yakın oldu"u bir 
anda, büyükçe bir ta!ı yerden alır ve bu ta!la üvey  babanın hemen  arkasından 
yakla!arak onu öldürmeye – ya da yaralamaya – yeltenir. Sonra vazgeçer ve ta!ı 
yere indirir. Üvey baba Yusuf’un kendisini izledi"inden habersiz, avlanmaya 
devam eder. Bir süre sonra Yusuf onu izlemeyi bırakır. Gölün  hemen kıyısına 
vurmu! olan büyükçe bir balı"ı yakalayarak sudan çıkarır. Elinde silahıyla 
avlanan istasyon  !efine kar!ı Yusuf, yakaladı"ı balıkla zafer kazanmı!tır. Zafer 
dolu bir yüz ifadesiyle üvey babanın oldu"u yöne do"ru bakar. Bu büyükçe 
balı"ın varlı"ı Yusuf’u tamamlamı! ve ona kazanılmı! bir zaferle eve dönme ve 
geçici de olsa eril bir güce tutunabilme fırsatı vermi!tir. 

Yusuf, eve elindeki büyük balıkla birlikte döndü"ünde, annesinin istasyon 
!efi tarafından  getirilip bırakılmı! olan  bir av hayvanını pi!irmek  üzere tüylerini 
yolmakta oldu"unu görür. Yusuf’u tamamlayacak ve ona geçici bir fallus 
kazandıracak balık, bu av  hayvanı kar!ısında tüm i!levini yitirir. #stasyon  !efinin 
eve kendisinden önce getirip bıraktı"ı av hayvanı, Yusuf’un hiçbir zaman sahibi 
olmadı"ı erkin yoklu"unu kendisine bir kez daha hatırlatır. Balık  – hem maddi 
olarak hem de balık tutma edimi olarak  – bir fallus gibi i!lev görmek üzere 
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9 Haunted kelimesi de haunt fiilinden türetilir ve “ele geçirme” anlamına gelir. Ev, hayaletler 
tarafından ele geçirilmi" ve korunaklılık duygusu bastırılarak ev yabancıla"tırılmı"tır.



Yusuf tarafından edinilmi!, fakat avlanma becerisi ile elde edilen daha büyük bir 
fallik gösterge –  av  hayvanı – kar!ısında yetersiz kalmı!tır. Fallik  hiyerar!ide, 
Yusuf altta kalan  ve üste çıkması mümkün olmayandır. Bunu iyice anlayan 
Yusuf, sahnenin sonunda elindeki balı"ı yere dü!ürür.

G1</,7#H?#("'-9>HYB-,?K'J#-
Balık imgesinin kar!ımıza çıktı"ı bir di"er film Uzak’tır (Nuri Bilge 

Ceylan, 2002). Bu filmde de ta!ralı Yusuf ile #stanbul’da ya!ayan Mahmut’un, 
yine bir di"erini altta bırakan erk hiyerar!isine tanık oluruz. Kentli Mahmut, 
#stanbul’a gemilerde i! aramak için gelmi! ta!ralı akrabası Yusuf’u bir  süreli"ine 
misafir etmek durumunda kalır. Yusuf ile Mahmut  arasındaki ili!kisel iktidar 
filmin hemen ilk anlarından  itibaren kurulur ve gün geçtikçe çok daha 
belirginle!ir. #lk sahnelerden birinde Mahmut’un evinin  mutfa"ında ! birlikte 
sigara içen iki erkek arasında e!itler arası bir  ili!ki varmı! gibi görünse de, !
Mahmut'un iktidarı ileride daha da keskinle!ecek, hem Yusuf hem de izleyici 
tarafından sezilir hale gelecektir. Mahmut, Yusuf’a evin kurallarını anlatır. 
Mutfakta sigara içilecek, gece fare tuza"ına dikkat edilecek ve banyodaki tuvalet 
de"il, di"er tuvalet  kullanılacaktır. Her ne kadar bu kuralları anlatırken 
Mahmut’un kullandı"ı dil “biz” dili olsa da, kuralları koyanın  ve uymak zorunda 
olanın kim oldu"u açıkça ortadadır. Yusuf ise kuralları koyanın iktidarını 
sezmi!tir ve bu iktidar ile çatı!mak istemez. 

Yusuf, #stanbul’da i! arayı!ını sürdürür, fakat  bir sonuç elde edemez. 
Yusuf için Mahmut ile birlikte ya!amak, kendisini Mahmut’un iktidar alanına 
zorunlu olarak ba"ımlı kılan bir hal almı!tır. Profesyonel bir foto"rafçı olan 
Mahmut’un foto"raf çekebilme yetene"inin sa"ladı"ı erk ve maddi kazanç, 
Mahmut  için Yusuf’un  kar!ısında bir fallus kayna"ıdır. Mahmut, aynı erke sahip 
olmayan, üstelik hayatın di"er alanlarında da kendine yeterli olamayan Yusuf’a 
kar!ı bu fallusun varlı"ının  farkındadır ve davranı!larıyla bunun altını çizmekten 
kaçınmaz. Bu durum, Yusuf’un kendi eksikli"ini her an biraz daha fazla 
hissetmesine neden olur. 

Bir sahnede, Mahmut  annesinin hastalı"ı nedeniyle bir geceyi hastanede 
geçirir ve ertesi gün Yusuf’a telefon  ederek bir görü!me yapaca"ını, bu nedenle 
bir süreli"ine evi “bo!altmasını” ister.  Aslında cinsellik için  birlikte oldu"u 
kadınla bulu!mak istemektedir. Yusuf, kendini #stanbul sokaklarında bulur ve 
eve gidece"i zamana kadar !ehrin sokaklarında gezinir. 

Memlekette artık yapacak bir i! olmadı"ını, memleketten kurtulmanın ve 
dünyaya açılmanın  kendisi için  tek kurtulu! oldu"unu dü!ünen Yusuf için büyük 
umutlarla geldi"i büyük !ehir, kendisini sürekli dı!arı atmaya çalı!an bir anafora 
dönü!meye ba!lamı!tır. Dı!arıda kaldı"ı süre boyunca deniz kenarında gördü"ü 
balıklar da !ehir tarafından bir türlü içeri alınmayan Yusuf’un durumunun 
gösterenlerine dönü!ürler. Balık  kovalarının birinde su, di"erinde ise susuz 
balıklar vardır. Tek bir balık her iki kovanın da dı!ında can  çeki!mektedir. 
Balı"ın  tek  ba!ına can çeki!mesi, Yusuf’un ya!adı"ı erk kaybını görselle!tirir. 
Yusuf’un kaybetti"i erkin imgesel kar!ılı"ı, fallusun kaybının do"rudan  bir 
göstereni olarak can çeki!en tek balıktır. 
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$ehir tarafından geri itilen, kadınlar tarafından reddedilen, Mahmut  ile 
ya!adı"ı evde istenmeyen, kendisine gelir sa"layacak bir i!e ve i! bulması için 
gerekli niteliklere sahip olmayan Yusuf için balık  imgesi, di"er filmlerdekinden 
farklı bir görünüme bürünür. Balık artık  avlanarak ya da satılarak elde edilen bir 
fallus nesnesi de"ildir. Balık, Yusuf’un  eril gücünün do"rudan bir  gösterenidir 
ve Yusuf bu eril gücü her gün biraz daha yitirmektedir. Her iki kovanın da 
dı!ında olan o tek balık, ne suyla dolu kovada, ba!ka bir deyi!le görece do"al 
ortamında, ne de susuz kovada oldu"u gibi sonradan olu!an ortamında var 
olabilmektedir. Yusuf da her iki kovanın dı!ında kalan ve yerde çırpınan balık 
gibi, ne geldi"i ta!ra kasabasında hayatını devam ettirebilmek için gerekli 
ko!ullara sahiptir, ne de i! bulmak için gitti"i #stanbul tarafından kabul 
edilmektedir. Dahası, geldi"i yerde daha önce bir i! sahibiyken  ve ailesi ile 
birlikte hayatını sürdürürken; #stanbul’da Mahmut  ile birlikte ya!adı"ı evde, i! 
ararken her geri çevrili!inde ve bir  türlü kurallarını ö"renemedi"i büyük  !ehirde 
giderek eril gücünü biraz daha kaybetmektedir. Yerde çırpınan  balık, gidecek 
yeri ve yapacak bir i!i olmayan Yusuf’un sembolik ölümünü izleyiciye 
duyumsatır. Mahmut’un !ehirde, evde, i!te, para kazanarak sahip oldu"u erk 
kar!ısında, bunların hiçbirine sahip olmayan Yusuf’un hissetti"i eksiklik 
duygusunun görüntüsel göstergesi haline gelir. “Yerde çırpınan balık ve kapanan 
hava, Yusuf’un durumunu anlatan  birer gösterge olarak anlam kazanırlar. Artık o 
da balık gibi, #stanbul’da son çırpını!larını ya!ayacaktır” (Akbulut, 2005, s. 
148-149). 

Yusuf, bu sahneden hemen sonra eve döndü"ünde, Mahmut tarafından, 
kendisi evde yokken geçirdi"i rahatlık anlarının hesabı sorulacak, “erkeklik 
gururu” bir kez daha saldırıya u"rayacaktır. Mahmut’un sözleri Yusuf’a 
#stanbul’daki ötekili"ini daha da derinden hissettirecektir. Yusuf’un tüm bu 
konu!maya tepkisi yalnızca ye"eni için aldı"ı, yerde sürünen oyuncak askeri 
Mahmut’a do"ru göndermek olur. Oyuncak asker ile verilen bu tepki, Yusuf’un, 
Mahmut’a kar!ı duydu"u incinmi!lik duygusunun  ve öfkenin çocuksu tepkisidir. 
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Böylelikle Yusuf, u"radı"ı ego yitiminden kendini korumaya çalı!ır. Bu 
konu!ma sırasında Mahmut’un sürekli kendisine sordu"u “Bundan  sonra ne 
yapacaksın” sorusunun cevabını kendisi de bilmemekte ve Mahmut kar!ısındaki 
güçsüzlü"ünün farkındalı"ıyla, kovanın dı!ındaki balık gibi sessizce 
çırpınmaktadır. 

-----------H#II'&,J',K#E'(,7#H?#("',9>HYB-,?K'J#
Filler ve Çimen  (Dervi! Zaim, 2001) filminde balık imgeleri hem  erk 

kazanımının  bir aracı, hem de can  çeki!erek ölen balıklar yoluyla aktarılan eril 
güç kaybının göstergeleri haline gelir. Bu filmde balık imgeleri birkaç ayrı 
sahnede kar!ımıza çıkar. Bir imge olarak filmin görüntü düzleminde kar!ımıza 
çıkan balıklar, filmin sözel alanında da yer alır. 

Filmde sporcu olan Havva ile Güneydo"u’daki askerlik görevi sırasında 
yaralanmı! ve tekerlekli sandalyeye mahkûm olmu! a"abeyinin, mafya, devlet, 
çete ve istihbarat birimleri arasındaki hesapla!malarla kesi!en hayatları anlatılır. 
Kendi halinde bir ya!amı olan Havva’nın tek amacı a"abeyinin tedavisi için 
gereken parayı bulmak ve onu tekerlekli sandalyeden kurtarmaktır. Bunun için 
tek  ümidi Avrasya maratonunu kazanmak olan Havva bir yandan bir silgi 
fabrikasında çalı!ır, di"er yandan  maratonu kazanmak için antrenmanlar yapar. 
Tek maddi deste"i büyük bir otelden aldı"ı yiyecek  yardımıdır. Havva’nın 
yiyecek yardımı aldı"ı otelin sahibinin  de gelece"i tehdit  altındadır. Otel, mafya 
tarafından de"erinin çok altında bir fiyata satın alınmak istenmektedir. Otel 
sahibi Ali Kansız, oteli satmamak için direnmesi sonucunda mafya tarafından 
öldürülür. Otel artık  Ali Kansız’ın  genç ve tecrübesiz o"lu Devrim’e kalmı!tır ve 
adeta savunulması gereken bir kale halini almı!tır. Havva devlet, mafya, çete ve 
istihbarat te!kilatının  kirli ili!kilerinin arasına sıkı!mı! bir biçimde tüm gücü ile 
Avrasya maratonuna hazırlanırken, â!ık  oldu"u ve oteli korumak için yasadı!ı 
bir örgütle i!birli"i yapan Devrim ile birlikte yasal olmayan i!ler yapmayı da 
göze alacaktır. 
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Otel sahibi Ali Kansız ile uyu!turucu mafyası baronu Sabit  Üzücü 
arasında yapılan  ilk  pazarlıkta, otelin ve kumarhanesinin “balık çiftli"inden” 
elde edilen gelirle kuruldu"u ortaya çıkar. Ali Kansız bunu !u !ekilde dile 
getirir: “Burası balık çiftli"i de"il evlat. Bu oteli nasıl yaptı"ımı biliyorsun. 
Balık çiftliklerini, çektiklerimi…” Bu cümlelerden de anla!ıldı"ı üzere, Ali 
Kansız’ın  “balık satarak” kazandı"ı maddi erk, mafyanın dahi ilgisini çekecek 
kadar büyüktür. #lerleyen sekanslardan birinde kar!ımıza çıkan çalı!ma 
odasındaki balık maketi,10  bu erkin kayna"ı olan balı"ı bir imge olarak 
feti!le!tirir. Bir erk kayna"ı olarak feti! nesnesine dönü!en balı"a sahip 
olamamak, Öteki'nin  hıncının nedenlerinden biri olacaktır. Filmin ilerleyen 
sekanslarından birinde, kendisinden oteli koruması istenen örgüt üyesi !u 
cümlelerle bu hıncı açık eder: “Biz da"dayken hep konserve yemek isterdik. 
Balık konservesi. En lüks yemek. $ahane yemek. Ama bulamazdık. Eskiden 
vardı. Askerlerde vardır. Paralılarda... Demek insan konserve satarak da zengin 
olabiliyor ha? Sava!!”.

Filmin devamında, Bakan  Aziz Bebek ile Sabit Üzücü arasındaki para 
alı!veri!inin aracılı"ını yapan ve yasadı!ı birçok i!ten aranan Camoka’nın 
yerine, ona benzeyen bir evsiz tutuklanır ve öldürülür. Bu evsiz, aynı zamanda 
Sabit’in azmettirdi"i cinayeti üstlenmi! olan ki!idir. Camoka ile yapılan kokain 
ticareti anla!ması gere"i, Camoka’nın  kimli"inin de"i!tirilmesi ve “Camoka 
öldü” diye basına bilgi verilmesi gereklidir. Camoka’nın yerine öldürülen ise, 
ona benzeyen bu evsizdir. Üstelik  bu benzerli"i istihbarat  birimine bildiren 
emniyet  komiserinin de öldürülmesi gerekmektedir. Böylelikle gerçek suçlu 
yerine suçsuz bir ki!i öldürülüp gömülebilecek ve yasal olmayan  i!lere devam 
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10 Bu maket, otelde yetkili pozisyonda bulunan $eref tarafından, babasının intikamını almak 
için mafya baronu Sabit’i vurmaya hazırlanan Devrim’i durdurmak için  kullanılır. $eref bu 
balık maketi ile Devrim’in ba"ına vurarak, onu kötü bir eylem gerçekle"tirmekten alıkoyar.



edilebilecektir. Yönetmenin  filmin  ba!ında da yazıyla belirtti"i üzere, “filler 
tepi!irken çimenler ezilecektir”.

Bu evsizin hapishanedeki görüntüleriyle birlikte tavandan sarkan ve 
ölmek üzere olan  balıklar gösterilir. Emniyet komiseri de bir türbede ba!ına 
gelecekleri bilerek beklemektedir. Komiserin  bulundu"u türbeden, evsizin 
kaldı"ı hücreye can çeki!en balık görüntüleriyle geçi! yapılır. Bu görüntüler, 
filmin do"rusallı"ını bozarak anlatıda önemli bir kırılma yaratır ve filmin 
duyumsama düzlemine eklenerek  “can çeki!me halini” güçlü bir !ekilde 
izleyiciye aktarır. Böylelikle iktidar tarafından öldürülen suçsuz insanların 
kaybettikleri, hatta hiç sahip  olmadıkları erk görselle!tirilerek, izleyiciye 
duyumsatılır.  Ba!kaları için erk ve maddi güç kayna"ı olan balıklar, onlar için 
ya!am gücüne – dolayısıyla fallusa –  alınan ölümcül darbelerin  simgesi haline 
gelerek, kendi kaderlerini belirleyen iktidar kar!ısında hiçbir erke sahip olmayan 
ki!ilerin erk kaybının do"rudan bir gösterenine dönü!ür. 

Filler ve Çimen filmindeki balık imgeleri, buraya kadar söz edilen her iki 
anlam düzeyinde de çalı!an imgelerdir. Erkeklerin dünyasını ve erk ili!kilerini 
anlatan bu filmde, balık imgesi yalnızca farklı sosyal sınıflara ait  olan erkek 
karakterlerle ili!kili olarak  kar!ımıza çıkar.11  Balık imgesi, filmin isminde de 
anı!tırılan ve anlatısında temel bir  mesele olarak yer alan sosyal sınıf 
dikotomisinin her iki tarafının da gösterenidir. Ali Kansız'ın çalı!ma odasında 
duran balık maketi erkin feti! haline gelmi! göstereniyken, can çeki!mekte olan 
balıklar evsiz Öteki'nin fallusunu yok eden ölümcül darbelerin  gösterenidir. Her 
iki imge de filmin do"rusallı"ında kırılma noktaları yaratarak  izleyiciye fallik 
meselelerle ilgili sezgisel bir bilgiyi aktaran sızıntılar olarak i!lev görürler.
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11 Filmin  ana karakterlerinden biri olan Havva ile balık imgesi hiçbir zaman ili"kilendirilmez. 
Bu durum, imgenin erkeklere özgü fallik bir sızıntı haline geldi!i savını  güçlendirir 
niteliktedir. 
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Balık imgesi, sözü edilen filmlerde bir !ekilde erkek karakterlerle ve 

onların ya!amlarındaki kudret  ile ili!kilidir. Balık tutmak, balık yemek, balık 
satmak vb. ba"lantılarla filmlerde görünür olan balık imgesi, fallik bir sızıntıya 
dönü!erek, bir yapabilme/eyleyebilme kudretini izleyiciye duyumsatır. Bu 
haliyle erkek  karakterleri tamamlayarak, eril bir gururun imgesel kar!ılı"ı haline 
gelir. Aynı gösterge, erk kaybı ile ili!kilenen  çaresizlik ve ego yitimi 
durumlarında ise “can çeki!me” ile birlikte görselle!tirilir. Birçok kültürde 
ça"rı!ımsal olarak fallusun do"rudan bir kar!ılı"ı olan balık, ölümüyle birlikte 
erkek karakterin durumunu izleyiciye duyumsatır. Böylelikle iktidar 
hiyerar!isinde altta kalan erkek karakterlerin durumu imgesel olarak metinden 
sızdırılır. 
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