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Haneke’nin 1989 yapımı 7. Kıta adlı filmi “Duygu-
sal Buzlaşma” ya da diğer adıyla “Kent Üçlemesi-
nin” ilk filmidir. Aynı zamanda Haneke’nin de ilk 

uzun metrajlı filmidir. Üçlemenin diğer filmleri ise Benny’nin 
Videosu ve Tesadüfi Bir Kronolojinin 71 Parçası’dır. Hane-
ke 7. Kıta’nın senaryosunu gerçek bir olaydan yola çıkarak 
oluşturmuştur. Gazetede okuduğu bir haberden etkilenerek 
ilk uzun metrajlı filminin senaryosunu yazmıştır. Film, mü-
hendis Georg Schrober, karısı Anna ve kızları Evi’nin sıra-
dan görünen ama hiç de sıradan olmayan hikayelerini anla-
tır. Aile 1989 yılının 11 Ocak’ını 12’sine bağlayan gece toplu 
intihar ile yaşamlarına son verir. Filmin sonunda Georg’un 
ailesinin, bırakılan intihar mektubuna karşın, olayın bir inti-
har değil cinayet olabileceğini iddia ettiğini ve yapılan tüm 
araştırmalara rağmen cinayeti destekleyecek bir delil saptan-
madığını ve davanın kapandığını öğreniyoruz. Tıpkı filmde 
Haneke’nin izleyiciye intihara dair yeterli neden sunmaması 
gibi Georg’un ailesi de intihara neden olabilecek bir neden 
bulamamış olmalılar ki olayın bir cinayet olabileceğini iddia 
etmişlerdir. Oysa Haneke’nin gazetede okuduğu haberde 
intiharın nedenine dair bazı bilgiler aktarılmıştır. Georg’un 
çok fazla borcunun olması ve cinsel sorunlarının bulunması 
okuyucuya intihar nedenleri olarak aktarılmıştır. Haneke bir 
röportajında bu nedenleri “saçma” bulduğunu ifade etmiştir 
ve belki de bu nedenle böyle bir senaryo yazma ihtiyacı his-
setmiştir. Çünkü Haneke kitle iletişim araçlarının gerçekliği 
algılayış biçimimizde açtığı yaralar karşısında sonsuz bir öfke 
duyar ve  ekranın, gerçekliği bozduğunu, yıktığını ve yeniden 
ürettiğini belirtir. Haneke medyanın gerçek söylemine karşı 
rahatsızlığını şöyle açıklar. “Medya bugün çok tehlikeli bir 
şey yapıyor; bize manipüle edilmiş imajlar sunuyor ve bunun 
gerçeklik olduğunu söylüyor. Medyanın yaşamımıza bu denli 
sızmasından önce, insanların inançları ve bilgileri kendi de-
neyimleri dâhilindeydi.” Bence Haneke’nin bu düşünceleri 
nedeniyle 7. Kıta’da radyo, televizyon ve gazete filmin başrol-
lerindeki nesnelerdir. 

Haneke 7. Kıta’da parçalı anlatım tekniğini kullanıyor. Hane-
ke ailenin 3 yılını her yıla ait 1’er günlük kesitler sunarak  üç 
bölümde aktarıyor. Haneke bir röportajında parçalı anlatım 
tekniği ile ilgili olarak “Gerçek her zaman parçalıdır. Gerçeği 
sadece fragmanlar yoluyla kavrayabiliriz. Gündelik deneyim-
lerimiz içerisinde çok ufak parçaları görürüz ancak bundan 
çok daha azını anlayabiliriz.” diye belirtiyor. 

Filmin birinci bölümü ailenin 1987 yılında yaşadığı bir gü-
nünü anlatır. İlk sahnenin ilk planında arabanın plakasının 
yıkandığını görürüz. Arabanın plaka numarası L 76.236 dır. 
L’nin Linz kentini simgelediği ve Linz kentinin de Hitler’in 
geleceğinin düşsel kentini simgelediği düşünüldüğünde filmin 
ilk saniyesinde izleyiciye kötümser bir gidişin ipucunu verdi-
ği düşünülebilir. Yaklaşık dört dakikalık araba yıkma sahnesi 
sabit bir planda ele alınır ki, film boyunca üç kez daha bu 
yıkama sahnesine maruz kalırız. Tüm plan boyunca ön kol-
tukta oturan bir kadın ve erkeğin önlerine bakan siluetlerinin 
arasındaki boşluktan olup biteni izleriz. Araba yıkama fırça-
larının ritmik ve mekanik hareketleri, gürültüleri ve ayrıntıları 
dışında ne bir cümle ne de bir duygu izine rastlarız. Ancak 
arabanın yıkanması tamamlandıktan sonra arka koltukta bir 
çocuğun oturduğunu fark ederiz ve aslında baktığımız boşlu-
ğun Evi’nin bakış açısı olduğunu anlarız. Daha sonraki araba 
çekimlerinde de aynı açı ile Evi olup biteni anlamaya çalışır 
ancak Evi’nin gördüğü sadece anne ve babası arasındaki boş-
luktur. Aslında filmle özdeşleşmiş olan araba yıkama sahnesi 
filmin özeti gibidir. Tüm mekanikliğin arasında sıkışıp kalmış 
ve kaçma şansı olmayan bir aile… 

Arabanın yıkanması tamamlandıktan ve yola çıktıktan sonra 
Avustralya’yı simgeleyen bir reklam afişi ile karşılaşırız. Ha-
neke bir röportajında bu imgeyi ya çok huzurlu ya da çok 
huzursuz edici olarak tanımlayarak bunun kararını izleyiciye 
bıraktığını ima eder. Ben filmin açılış sekansından sonuna ka-
dar pek çok kere gördüğümüz Avustralya tatili reklam afişini, 
filmin ilk çeyreğinde ve ortalarında özgür bir geleceği imleyen 

7. Kıta (The Seventh Continent):  
Bir Film Çözümlemesi
Dr. Halis Ulaş
Türkiye Psikiyatri Derneği Dış ilişkiler Sekreteri
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bir görsel olarak algılarken, filmin sonlarına doğru sessiz, va-
atlerini yitirmiş, ölü bir görsel olarak algıladığımı fark ettim. 
Peki filmin adı olan 7. Kıta nereden gelmektedir. Bu konuda 
da Haneke bir kararsızlığı tetikler; çünkü bazı kaynaklara göre 
dünyada 7, bazı kaynaklara göre de 6 kıta vardır. Örneğin 
olimpiyat halkaları Antarktika’yı içermemesi nedeniyle top-
lam 5 halkadan oluşur ve sonuncu yeşil halka Avustralya’yı 
içerir. Yani dünyada 6 kıta olduğunu kabul eder. Ancak bazı 
kaynaklar da Kuzey ve Güney Amerika’yı ayrı kıtalar olarak 
değerlendirerek dünyada 7 kıta olduğunu belirtir. Bu nedenle 
de “7. Kıta’nın” neresi olduğu bulanıklaşır. Filmde Avustralya 
görseline dair duygumun farklılaşmasını da göz önüne alır-
sam, bence filmin ilk yarısında 7. kıta Avustralya iken, filmin 
sonlarına doğru Kuzey ve Güney Amerika birleşerek kıta 
sayısı 6’ya düşmüştür ve aile Avustralya’yı yani 6. kıtayı pas 
geçerek 7. Kıta’ya ölüm yolculu-
ğuna çıkmışlardır. 

Filmin başından itibaren filmin 
kahramanları nesneler ve ritü-
ellerdir. “İnsanlar yaşamıyorlar, 
sadece yapıyorlar” diyen Haneke 
film boyunca bize yakın plan ve 
detay çekimler sunar. Detaylar; 
araba yıkama silindirleri, el-ayak 
detayları, üç ayrı bardakta üç ayrı 
diş fırçası, bornoz, kol saati, ak-
varyum, garaj kapısı ve elbette 
radyo, televizyon ve gazetedir. 
Ayrıca her sabah 06.00’da Ge-
org ve Anna’nın uyanışı, Evi’nin 
uyandırılışı, ayakkabı bağlanma-
sı, balıkların yemlenmesi, ara-
banın yıkanması gibi ritüeller de 
film boyunca üçer kez karşımıza 
çıkar. Haneke bunu nesneleri 
göstermek için değil, yaşamın 
nesneleştiğini göstermek için 
yaptığını belirtir. Oysa Haneke 
bu kadar detayın arasında bir 
detayı sürekli bizden esirger. 
“Yüzler”. Filmin neredeyse ilk 
15 dakikası boyunca asla ailenin 
yüzlerini yakından göremeyiz. Film boyunca da zorunlu ol-
madıkça yüzlere odaklanmaz ve sadece yüzlerin görünmesi-
nin zorunlu olduğu planlarda ikincil önemde yüzleri gösterir. 
Haneke’nin 7. Kıta’da bizden ısrarla esirgediği diğer unsurlar 
ise iletişim ve duygudur. Film boyunca izleyici diyalog ve duy-
gu konusunda hep eksik bırakılır. 

Peki arabanın arka koltuğundaki Evi için bunun anlamı nedir? 
Bu noktada Winnicott’un “Oyun ve Gerçeklik” adlı kitabın-
da yer alan “Çocuğun gelişiminde annenin ve ailenin ayna 
rolü” adlı makalesine gönderme yapmak gerekir. Winnicott 
bu makalesine “Bireyin duygusal gelişiminde aynanın ön biçi-
mi annenin yüzüdür” diye başlar. Ayrıca bebeklerin annenin 
içinde bulunduğu ruh halini kestirebilmek için annenin deği-

şen yüz ifadelerini tıpkı bizim hava durumunu incelediğimiz 
gibi incelediğini belirtir. Eğer ki annenin yüzü çocuğa cevap 
vermiyorsa ya da yanlış cevap veriyorsa, o zaman ayna sade-
ce bakılacak bir şeydir, incelenecek bir şey değildir. Yani film 
boyunca Evi’nin şaşkın ve anlayamayan bakışlarıdır. Bu nokta 
da Winnicott deforme yüzler çizen çağdaşı ressam Francis 
Bacon’a gönderme yaparak “Güzel bir yüz sessiz bir övgü-
dür.” diye belirtir. Yani baktığımda görülüyorum, demek ki 
varım. Baktıklarında kendini göremeyen ya da yanlış gören 
çocuklar ne yapar? Winnicott bu çocukların öncelikle yaratıcı 
kapasitelerinin körelmeye başlayacağını ve şu ya da bu şekil-
de çevreden kendilerine ait bir şeyleri geri almanın yollarını 
ararlar diye belirtiyor. Tekrar filme dönersek; film boyunca 
Evi kendi yansımasını anne ve babasının yüzünde göremi-
yor ya da annesine doğruyu söylediğinde bir şey olmayacağını 

düşündüğü halde tokat yiyerek 
yanlış görüyor. Anne ve babası-
nın yüzünde kendini göremeyen 
Evi karanlık bir yaşam sürmekte-
dir. Belki de bu yüzden her gece 
annesinden ışığı kapatmamasını 
istemekte,  ancak her defasında 
yeniden karanlığa gömülmekte-
dir. Anna Evi’nin yüzüne sanki 
işyerindeki insanların gözlerini 
inceliyormuş gibi sadece zorun-
lu olduğu için duygudan yoksun, 
teknik bir işmiş gibi bakmak-
tadır. Dolayısıyla  Evi’nin daha 
filmin başlarında annesinden is-
tediği güzel bir şey film boyunca 
Evi’ye verilmemektedir. İşte bu 
noktada Evi’nin birden okulda 
kör olması anlam kazanır. Hane-
ke Evi’nin körlüğü konusunda 
bize bir ipucu da sunar. Anna 
Evi’nin odasını düzenlerken bir 
gazete haberi görür. Haberde 
kör olan bir kızın eskisi kadar 
yalnız olmadığı belirtilmektedir. 
Evi yalnızlığını kör olarak aş-
maya çalışmıştır. Freud’un farklı 

bir bağlamda söylediği gibi “Gören gözün körlüğü” ortaya 
çıkmıştır. Daha sonrasında da okulda birden başlayan kaşıntı 
da benzer bir yardım arayışıdır. Haneke Evi’nin artık yapacak 
hiç bir şeyinin kalmadığını çok küçük bir ayrıntı ile filmin 3. 
bölümünde izleyiciye aktarmaya çalışır. Başlangıç da çok da 
önemsemediğim bu ayrıntının Haneke’ye olan hayranlığımı 
biraz daha artırdığnğ belirtmeliyim. Sözünü ettiğim ayrıntı 
Georg’un arabasını sattığı sahnedir. Burada Evi hüzünlü göz-
lerle Tuna üzerindeki bir nehir gemisinin gidişini izlemekte-
dir. Haneke bu sahnede bir keman konçertosu kullanmıştır. 
Bu konçerto Alban Berg’e aittir. Adı “To the memory of  
an angel”, yani “Bir meleğin anısınadır”. Bu konçerto ünlü 
besteci Mahler’in eşinin 17 yaşındaki kızının ani ölümünün 
ardından Alban Berg tarafından bestelenmiştir. Konçertoyu 
besteledikten birkaç ay sonra da Alban Berg ölmüştür. Kon-
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çertonun bizim dinleyemediğimiz son bölümünde bir koro 
tarafından “Artık yeterli” denilmektedir. Bu ayrıntı Evi’nin 
yaşam karşısında çaresizliğini ve yapacak bir şeyinin kalma-
dığını vurgulamak ister gibidir. Buna rağmen Evi anlamlan-
dıramadığı gelişmeleri ölümünden önce resmetmeye çalışır. 
Karmaşanın içinde sırtı dönük küçücük sarı saçlı bir kız ço-
cuğu… Filmin sonuna doğru Georg’un, Anna’nın uyarısına 
rağmen, akvaryumu kırması ile balıkların ölümüne şahit olan 
Evi ölümün ne olduğu ile gerçek anlamı ile yüzleşmek zorun-
da kalır ve kurtulmak için avazı çıktığı kadar bağırır, ancak bu 
çaba hayatta kalması için yeterli olmaz.        

Peki Evi’nin bir türlü kendini Anna ve Georg’un aynasında 
göremiyor olmasının ardında ne yatmaktadır? Bu sorunun ce-
vabı acaba Anna’nın, Georg’un hatta filmdeki diğer insanların 
(Kasiyer, benzinlikteki görevli gibi) kendilerine ve her şeye 
karşı yabancılaşmış olmalarında yatıyor olabilir mi? Haneke 
7. Kıta’da yabancılaşma ile ilgili birçok veri sunmaktadır. Film 
boyunca eksik olan iletişim ve duygu bu yabancılaşmanın en 
önemli göstergeleri olarak sunulmaktadır. Yapılan her şey 
adeta zaman geçirmek için yapılıyordur. Hatta 2. bölümün 
başlangıcındaki pijamalarla sevişme sahnesi sonrasında saat 
planına geçilmesi bir görevin tamamlandığı izlenimi yaratır. 
Zamanın bir türlü geçmediği hissi izleyiciye sürekli hisset-
tirilir. Özellikle sahne geçişlerinde sıkça ve uzun kullanılan 
karartmalar bu algıyı pekiştirir. Yapılan her şey yapılması ge-
rektiği için ve duygusal katılım olmaksızın yapılıyordur film-
de, özellikle marketteki kasiyerin mekanik olarak çalışması, 
ailenin ritüelleri, Anna’nın Evi’ye dua ettirmesi, Georg’un 
eski patronu ile diyalogu gibi filmde onlarca ayrıntı veril-
miştir. Ayrıca izleyici fildeki en önemli gelişmeleri Anna ve 
Georg’un, Georg’un ailesine yazdığı adeta birer bilgilendirme 
raporu niteliğindeki mektuplardan öğrenir bu da filmdeki ile-
tişimsizlik ve duygu yoksunluğunun önemli göstergelerinden 
biridir. Ayrıca filmin sonlarına doğru eve gelen telefon tamir-
cilerinin, ailenin başına kötü bir şey gelmiş olma ihtimalinden 
çok, ulaşılmak istenmemenin yasak olması nedeniyle kontrol 
amaçlı gelmelerinin vurgulanması da bu yabancılaşmanın sis-
temin bütününde olduğuna bir gönderme olarak düşünülebi-
lir. Dolayısı ile 7. Kıta’da yaşam nesneleşmiştir ve insanların 
yaşamadığı, sadece yaptığı vurgulanmıştır.

Ben 7. Kıta’da kapitalizmin yabancılaşmanın temel sorumlusu 
olarak sorgulandığını düşünüyorum. Haneke bir röportajında 
“Duygusal Buzlaşma” üçlemesinde gelişmiş ülkelerin öykü-
sünü anlattığını, 3. dünya ülkelerinin bu sorunları anlamasının 
güç olduğunu bildiğini, çünkü onların başka sorunları oldu-
ğunu belirterek bu görüşümü desteklediğini düşünüyorum. 
Her ne kadar yabancılaşma kavramının tarihçesi 3. yüzyılda 
yaşamış felsefeci Plotinus’la başlamış olsa da; sonraki dönem-
lerde onlarca felsefeci, toplum bilimci ve siyaset bilimcinin 
çalışma konusu olmuştur. Ancak kapitalizm ve yabancılaşma 
kavramını ayrıntılı olarak Karl Marx incelemiştir. Marx’a göre 
iki tür yabancılaşmadan söz edilebilir. Bunlardan ilki, doğadan 
kopuş anlamındaki yabancılaşmadır. İnsan, doğadan koparak 
kültürel-toplumsal alanda kendine ikinci bir doğa kurmak an-
lamında, doğaya yabancılaşır. Bu insan oluşu açıklayan nite-

liğiyle olumlu karşılanan yabancılaşmadır, zorunlu bir süreç 
olarak anlaşılır. İkinci yabancılaşma ise, bizzat kapitalist pa-
zarın ve kapitalist toplumsal sistemin yarattığı yabancılaşma-
dır. Bunun sonucu olarak insan kendi doğasına yabancılaşır. 
Böylece insan kendine, kendi emeğine, ilişkilerine, dünyaya 
ve yaşama yabancılaşır. Kapitalist pazarın bir unsuru olarak 
işleyen çarklardan biri haline gelir. Marx 1844 Elyazmalarında 
bu durumu; “İnsanların dünyasının değersizleşmesi, nesneler 
dünyasının değer kazanması ile orantılı olarak artar… Eme-
ğin ürettiği nesne üreticiden bağımsız bir erk olarak ona karşı 
koyar… Emeğin edimselleştirilmesi, onun nesneleştirilmesi-
dir… ve emeğin bu edimselleşmesi ise, kendi gerçekliğinin 
yitirilmesi, nesneye kölelik, yabancılaşma ya da yoksunlaşma 
olarak görünür.” şeklinde tanımlamaktadır. Bu noktada fil-
min son bölümünde ailenin sahip olduğu her şeyi yok etmesi 
daha fazla anlam kazanabilir. Haneke bu yok ediş eyleminin 
asla bir özgürleşme süreci olmadığını, hatta filmin en üzü-
cü sahnesi olduğunu belirtiyor. Sonrasında da provakatif  bir 
film yaparak bunun bir özgürleşme süreci olduğunu söyle-
yebilirdik ama bu bir yalan olurdu diye ekliyor. Yani Haneke 
bir anlamıyla bilmenin değiştirmeye yetmediğini vurgulamaya 
çalışıyor.

Haneke’nin filmlerinde medya aracılığı ile sunulan gerçeklikle 
yaşanılan gerçeklik arasındaki açı farkı da yabancılaşmanın bir 
parçasını oluşturmaktadır. 7. Kıta’da radyo, televizyon ve ga-
zetenin başrollerde olması bunun bir göstergesidir. Film bo-
yunca dış dünyadan haberleri ağırlıklı olarak radyo ve televiz-
yondan öğreniriz. İran Irak savaşı, Rusya İsrail görüşmeleri, 
İsrail Arap çatışmasına dair bilgiler aktarılır. Gerçeklik gazete, 
radyo ve televizyon aracılığı ile öğrenilmeye çalışılır. Ancak 
ailenin yaşadığı öznel gerçeklikle sunulan gerçeklik arasındaki 
fark ölümlerinden hemen önce ironik olarak izleyiciye akta-
rılır. Evde parçalanmamış tek eşyanın televizyon olması ve 
Jennifer Rush’ın ailede eksik olan şeyi yani duyguyu ve yüzü 
kullanarak Aşkın Gücü adlı şarkıyı söylemesi bu ironinin ne-
redeyse ete kemiğe bürünmesidir. Haneke bu yaklaşımı ile de 
adeta medyayı devletin ideolojik aygıtları arasında sınıflayan 
Louis Althusser’e selam göndermektedir.  

Şimdi de filme dair temel soruya dönelim. Schrober ailesi ne-
den topluca intihar etti? Haneke bunun cevabına dair sadece 
bazı fragmanlar sunar ve izleyicinin kendi öznel gerçekliği 
çerçevesinde yanıtı bulmasını ister. İntihar bir çok biyolojik, 
psikolojik ve sosyal faktörlerin etkisi ile ortaya çıkmaktadır. 
İntiharın nedenleri beyindeki nörotransmitter değişiklikle-
rinden, intiharın psikoanalitik ve sosyal kuramlarına kadar 
bir çok çalışmanın konusu olmuştur. İntihar’ın psikoanalitik 
ve sosyal nedenleri Durkheim’dan Freud’a, Menninger’den 
Ringel’e, Henseler’den Schneidmann’a, Kind’dan Odağ’a ka-
dar onlarca kuramcının çalışma konusu olmuştur. Ancak tüm 
kuramların tek başına intiharı açıklamada yetersizlikleri Odağ 
tarafından belirtilmektedir. 

Haneke’nin ailenin toplu intiharı ile nedensellik ilişkisi kura-
bilmemiz için sunduğu veriler arasında yer alan Anna’nın 2. 
araba yıkama sahnesinde ağlaması ve erkek kardeşinin dep-
resyon tedavisi almış olması daha biyolojik bir gönderme 
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olarak düşünülebilir. Filmde medya aracılığı ile öğrendiği-
miz dünyadaki olumsuz gelişmeler (2. Dünya savaşının çıkışı 
sonrasında Stefan Zweig ve karısı Carlotte Altman’ın birlikte 
intiharı ile ilişkilendirilebilir) yaşamın anlamsızlığına bir gön-
derme olabilir, ölümlü trafik kazasının izleyiciye aktarılması 
yaşamın öngörülemez ve acımasız olduğu düşüncesinin iz-
leyiciye hissettirilmesi olabilir ve kapitalizmden kaynaklanan 
yabancılaşma da ailenin intiharına neden olmuş olabilir. 

Peki neden hangisidir? Bence bahsettiğim nedenlerden hiç-
biridir. Haneke gerçeğin her zaman parçalı olduğunu ve ger-
çeği sadece fragmanlar yoluyla kavrayabileceğimizi yine ve 
yeniden vurguluyor. Filmin son sahnesinde Georg’un, Evi 
ve Anna’nın ölümü sonrasında 7. Kıta’ya ulaşabilmek için 
yatakta sırasını beklediğini görürüz. Karlı televizyon artık 

sunulan gerçekliğin sona ermiş olduğunu bize hissettirir ve 
hızlı geçişlerle öznel gerçekliğe ait fragmanları görürüz. Ara-
ba yıkama silindiri, trafik kazası sonrası ölenlerin kanlı vücut-
ları, yıkım malzemeleri, can çekişen balıklar, Georg’un eski 
patronu, telefon, Anna’nın film boyunca sadece birkaç daki-
kalığına gördüğümüz duygu dışavurumları, boş sokak, yazar 
kasa, işine yabancılaşmış kasiyer ve benzin istasyonu çalışanı, 
Evi’nin oyuncağı, Georg’un anne ve babası, intihar mektubu, 
Evi… Bence Haneke son sahnedeki hızlı geçişlerle bize top-
lu intiharın arkasındaki gerçeği anlatmıyor sadece gösteriyor. 
Böylece toplu intiharın ailenin ölümüne kadar yaşadığı frag-
manların bütününden ve hatta daha fazlasından kaynaklandı-
ğına ve nedenin “gerçekliğini yitiren gerçek” olduğuna işaret 
ederek yine izleyicisini sarsıyor. 


