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Teşekkür 

Verdikleri cesaret ve destek için Richard Dyer, Lucy 

Mazdon, Nick James’e ve her zamanki gibi, aileme ve en 

iyi arkadaşım Chris Parry’ye çok teşekkür ederim. Bu 

kitabın ilk taslakları konusunda kavrayışları ve öğütle-

ri için Rebecca Barden’a ve BFI Film Klasikleri Dizisinin 

danışma kuruluna ve bitmiş versiyonun böylesine gü-

zel görünmesini sağlayan Sophia Contento’ya da içten 

teşekkürlerimi sunarım. Fikirlerimi yüksek sesle dile 

getirmeme olanak veren iki gruba da özel bir teşekkür 

yolluyorum. Bunların ilki, Londra King’s College’deki 

Film Stüdyolarının 2008-9 MA öğrencileri ve özellikle, 

film konusunda yeni ve harika bir perspektif sağlayan 

Pierre Lethier. İkincisiyse, beni 2010 sonbaharında kitap 

üzerinde konuşmak için davet eden Warwick Üniversi-

tesindeki araştırma topluluğu. Catherine Constable’ın 

perspektifsel ve görünüşsel ilişkiler konusunda berrak 

içgörüleri paha biçilmez değerdeydi ve burada görüşle-

rinden yararlanmama izin verdiği için ona minnettarım.

Ayrıca, Michael Haneke ve yapıtları üzerinde çalı-

şan araştırmacılar topluluğuna, özellikle de Haneke’nin 

yapıtları üzerine 2009’da Strasbourg’da ve Valérie Car-

ré’nin organizasyonuyla yapılan sempozyuma katı-

lanlara cömertlikleri, nezaketleri ve yoldaşlıkları için 

şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Müsveddelerin ha-
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8 zırlanması sırasında çok üzücü bir şekilde göçüp giden 

Peter Brunette ve John Orr da fantastik bilgilerini ve kıv-

rak zekalarını benimle paylaşan en önemli kişilerdi. Bu 

kitap onlara adanmıştır.



Diyorum ki, kâhin olmak, kendini kâhin kılmak gerekir. 
Şair kendini kâhin haline getirir her anlamda, uzun sü-
reli, şiddetli ve mantıklı bir alçalmayla. Aşkın, acının ve 
deliliğin her türlü biçimiyle. Kendini yoklar. İçindeki bü-
tün zehirleri dışarı salar, özlerini saklar sadece. İnsanlık-
tan, hatta hayvanlardan bile sorumludur. Niyetlerini kok-
lanarak, dokunularak ve duyularak algılatacaktır. Bir dil 
bulunmalı.

Arthur Rimbaud,  
La Lettre du voyant (Kâhinin Mektubu)  

Mayıs 1871





Giriş: Başlangıçlar ve Bitişler

Michael Haneke’nin Caché’sinin en son sahnesi 

park etmiş bir arabanın arkasına yerleştirilmiş sabit 

bir kamerayla çekilmiştir; arabanın çirkin, tozlu siyah 

kaportası biçimsiz bir şekilde görüntüye girer, şasisi 

çerçevenin solunda hafifçe gizlenir. Arabanın ötesinde 

bir cadde ve caddenin öteki tarafında da, bize festival-

lerden ve toplumsal olaylardan çok tanıdık gelen, ağır, 

ama yine de hep dengesiz duran o geçici bariyerler ve 

onun da ötesinde bir kaldırım ve bir okul girişi vardır. 

Ya da bir okul çıkışı diyebiliriz, çünkü bir binadan çı-

kan çocukların oluşturduğu bir sahne görüyoruz: Bej 

ve kahverengi giysili on-on beş anne baba, sırtları ba-

riyer parmaklıklarına dönük halde bekliyor; hoşnut bir 

mırıltı eşlik ediyor iki kapıdan dışarıya saçılan derbe-

der gençlere, perdenin üst solunda ve sağında ve ön-

lerindeki caddeye inen basamaklarda mükemmel bir 

simetriyle görüntülenmişler. Yeniyetmelerden birkaçı 

bu basamaklara sevimli bir şekilde oturmuş, bacakları-

nın arasında kocaman sırt çantaları var; ötekiler farklı 

basamaklarda üçlü ya da dörtlü gruplar halinde çene 

çalıyor. 

Kameranın dört dakika hiç kımıldamamasına kar-

şın, ortaya çıkan sahne bir mise en scène başyapıtıdır ve 

koreografisi mükemmel bir şekilde, dikkatimizi başın-
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kahverengi saçlı, sıska bir beyaz çocuk, öteki yaşı biraz 

daha büyük, daha koyu tenli ve dimdik duruşlu, daha 

sağlam yapılı bir genç olan– iki delikanlıya çekecek 

şekilde kurulmuştur. Sürü halinde biraraya gelmiş bu 

yeniyetmeler içinde hiçbiri özellikle dikkat çekici değil-

dir ve bu sahnedeki bütün hareket, gözlerimizin gayet 

doğal bir şekilde bu ikisinin üzerinde duracağı şekilde 

düzenlenmiştir. İlk olarak, biz bakarken perdenin sol 

üst tarafında üç genç kızdan oluşan bir grup ardarda 

kapıdan çıkar ve merdivenlerden aşağı doğru salınarak 

yürür; fark ettiğimiz ilk belirgin hareket budur. Alt ba-

samaklarda tünerler. Sonra üç delikanlıdan oluşan bir 

grup gelir, merdivenden inmeye başlarlar, sonra durak-

layıp konuşurlar. Perdenin sağ üst köşesinden sürekli 

bir öğrenci akışı başlar ve sol alta doğru iner; o sırada 

–birileri oturan, diğerleri ayakta duran– iki üçlü grubun 

bulunduğu sol üst köşe neredeyse hareketsizdir ve sa-

dece, koyu renk saçlı çocuğun yanından geçen ve kırmı-

zı üstlüğü öğrencilerin çoğunun takıldığı yumuşak renk 

tonlarıyla tam bir kontrast oluşturan bir genç kız dik-

katimizi çeker; kız merdivenlerden zıplayarak, annesi 

olduğunu düşündüğümüz birine doğru iner. İkisi sah-

neden çıkıp giderlerken, yaşı daha büyük (öğrencilerin 

arkadaşı olamayacak kadar büyük) genç onların peşin-

den geliyormuş gibi, tam onlar çıkarken perdeye girer, 

amaçlı bir şekilde ön plandan geçerek, koyu renk saçlı 
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arasında iki delikanlının ne konuştuğunu anlayama-

yız, ama selamlaşma sözleri söylüyor gibidirler ve son-

ra perdenin sol altındaki güneşli caddeye yaklaşırlar. 

Merdivenlerin yarı gölge karanlığının önünde şiddetli 

aydınlık hale geldikleri yeni konumlarına vardıkların-

da beş kişilik bir grup ön plandaki bariyerlerden ayrı-

lıp onların arkasından geçerken ikisi konuşmaktadır 

ve yaşı daha büyük genç bir şeyler anlatırken el hare-

ketleri yapar. Sonra diğer bir büyük grup. Ön planda bir 

araba soldan girip sağa doğru giderken onlar delikan-

lıların yanından geçer ve bir an bütün hareket onların 

bulunduğu bu noktanın etrafında yoğunlaşır. Biz onlara 

bakarken iki araba daha geçer. Sonuncusu, yani kırmızı 

renklisi konuşmanın sonunu gösteriyor gibidir. İki de-

likanlı dostça bir görüntü vererek ayrılır ve sonra ken-

dileri için yaratılan geçitlerden çıkarlar: Bronz tenli ço-

cuk şimdi boşalmış kaldırımda perdenin sağına doğru 

gider; koyu renk saçlıysa kalabalık merdivenlerde boş 

duran tek geçitten yukarı çıkarak tekrar arkadaşlarına 

katılır ve onlar da basamaklardan inerek sahneyi terk 

eder. Çocuğun dağınık saçları görüntüden tam çıktığı 

anda filmin jeneriği sessizce, gizlice perdeyi kaplarken, 

kalan diğer öğrenciler de yavaşça çekilip gider. 

Caché’yle ilgili bir tartışmaya niçin filmin sonundan 

başladık? Gayet basit, çünkü bu, yazar ve film yapım-

cısı Mark Cousins’ın dediği gibi, “seyircilerin Caché’nin 
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2005 Mayısından beri hep konuştuğu” sahnesidir.1 Pek 

azı Avrupa sinemasının düzenli seyircisi olan arkadaş-

larıma sevinçle, BFI için Michael Haneke’nin Caché’si 

hakkında bir kitap yazmakla görevlendirildiğimi söyle-

dikten sonraki haftalarda, daha meraklılarının hemen 

filmin bir DVD’sini bulup evde seyrettiğini duyunca 

heyecanlandım. Ayrıca, artık onlarca kez izlediğim (ve 

hâlâ bıkmadığım) bir film hakkında getirecekleri yeni 

perspektifleri duymak için de sabırsızlanıyordum. Al-

dığım ilk tepki e-maille geldi ve kibarca yorumlarsak 

şöyle diyordu: “Bu ne yahu?!” Filmin kesinlikle bir etki-

sinin olduğu, ama Caché’nin seyircileri verdiği yanıtlar-

dan çok daha fazla soruyla baş başa bıraktığı yolunda 

genel konsensüsün kısa ve öz (ve gayet komik) ama 

yine de çarpıcı bir ifadesidir bu. Ve söz konusu sorula-

rın birçoğu özellikle bu sahnenin etrafında döner. 

Bu soruların ilki, seyrettiğimizin ne olduğuyla ilgili-

dir. Dedektif filmi gibi düzenlenmiş Caché, bir edebiyat 

tartışması programının sunucusu Georges Laurent’e 

devamlı gönderilen kötü niyetli video ve çizimlerin es-

rarengiz kaynağının kimliği çevresinde dönen birincil 

muamması için kesinlikle bir çözüm vermez. En azın-

dan, bize bir cevap veriyormuş gibi görünmez, ama ka-

panış sahnesinin mükemmel ustalığı bunun üzerine 

bir soru işareti koyar. Haneke’nin burada bakışımızı 

yönelttiği koyu renk saçlı çocuk Georges’un oğlu Pier-
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lu olduğunu varsaydığı ve bu suçlamalar yüzünden in-

tihar eden Cezayirli Majid’in adı belirtilmeyen oğludur. 

Film süresince, iki çocuğun birbirini tanıdığını gösteren 

hiçbir şey yoktur, öyleyse burada biraraya gelmeleri 

neyi ifade ediyor? İkisi bir ortaklık içinde mi? Bir uzlaş-

mayı mı gösteriyor bu? Majid’in ölümünün çok yakında 

bir intikamının alınacağını mı? Ne konuştuklarını duy-

madığımız için bunları bilmemiz olanaksız (gerçi Hane-

ke’nin orijinal senaryosunda bu sahne için bir diyalogun 

olduğu yolunda bir şehir efsanesi filmin çıkmasından 

yaklaşık on yıl sonra bile hâlâ varlığını sürdürüyor, ama 

benim bildiğim kadarıyla, varlığı şüpheli bu belge he-

nüz su yüzüne çıkmadı).2 Bu sahne hakkında çok şey 

yazılmış, birçok oyunbozanlıklar yapılmış olmasına 

karşın (“Caché’yi mi seyredeceksin? Son sahneye dikkat 

et”) ve ‘mise en scène’in özenli bir şekilde düzenlenmiş 

olmasına karşın, seyircilerin bu karşılaşmayı gözden 

kaçırması da hiç olağandışı değildir. Bu karşılaşmayı 

gerçekten yakalayanlar için bile sahnenin güzelliği ve 

filmin gizemini çözecek işaretler aramak amacıyla dik-

katli bir gözlem yapmak için gereken büyük çaba, kafa 

karıştırıcıdır; başka hangi ipuçlarını kaçırdık acaba? Bi-

tiş anlarında Caché, tekrar tekrar seyretmeyi gerektiren 

ve bizi geriye dönüp, daha çok aydınlanma sağlayacak 

küçük ayrıntılar bulmak için her sahneyi taramaya teş-

vik eden bir film olarak gösterir kendini. 
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gördüğümüzün etrafında dolaşıyor. Ben zamanlama 

konusunu ortaya atarak, bazı yorumcular gibi, bu se-

kansın kronolojik sıranın dışında gerçekleşmiş olabi-

leceğini –yani sonun aslında başlangıç olabileceğini– 

söylemek istemiyorum.3 Benim öne sürmek istediğim 

daha ziyade, bu sahnenin, Caché’nin üzerinde çok yazı 

yazılmış başlangıç sahnesi gibi –ve aslında filmin ana 

kısmının büyük bir bölümü gibi– filme çekilmiş gerçek-

liğin farklı düzlemleriyle ve sonuç olarak, farklı zaman 

düzlemleriyle oynadığıdır. Caché, film tarihinin en il-

ginç başlangıçlarından biri diye bilinmeye başlayan, 

iki caddenin birleştiği ve ötesinde tuhaf bir Paris evi-

nin bulunduğu bir T kavşağından yine sabit kameralı 

bir çekimle başlar. Ses kaydında uzaktan gelen bir tra-

fik gürültüsü ve kuşların masumca cıvıltısı vardır. Bu 

manzaranın üzerinde soldan sağa doğru, satır satır sı-

ralanan bir dizi film jeneriği belirir, bunlar perdeye harf 

harf yazılır ve görüntü karesini yavaş yavaş, sonunda 

“Un film de Michael Haneke” [Bir Michael Haneke Filmi] 

ifşaatında bulunan bir bildirimle doldurur. Sahne san-

ki hiç bitmeyecekmiş gibi devam ederken kareye bir-

takım insanlar girip çıkar, bir araba geçer, bir motosik-

letli hızla kameraya doğru gelir ve sonra vın diye geçip 

gider. Birden, görüntü dışı birtakım sesler duyulur; adı 

bilinmeyen bir şey tartışılıyordur (“Ee?” der bir erkek 

sesi. “Bir şey yok,” diye yanıtlar bir kadın. “Nerdeydi?” 



C
aché | Saklı

19diye sorar adam. “Kapıdaki bir poşetteydi” olur yanıt). 

Görüntü kesilir, kamera bu kez eve daha yakındır, ön 

kapıdan çıkan ve sokağa boydan boya bakan bir ada-

mı gösterir. Belirgin bir şekilde farklı bir görüntüdür bu, 

çünkü şimdi kamera hareketlidir, adamın hareketlerini 

takip ederek dönmektedir, ama ses kaydı yine kesinti-

siz devam eder. Üstelik bir önceki sekans gün ışığında 

çekilmişken şimdi alacakaranlıktır ve evin önünde, so-

kağın sonunda park etmiş arabaların biçimleri ve renk-

leri farklıdır; belli ki farklı bir zaman periyodudur bu. 

Konuşmalar aralıksız devam eder, iki ses kameranın 

yerini tartışırken görüntünün kesilmesiyle geriye, ilk 

görüntü akışına döneriz ve görüntünün üzerinde sırları 

açık eden beyaz çizgiler belirir ve film önce ileri, sonra 

geri sarılır. “Esrarengiz bir şey bu” der erkek sesi ve son-

ra, Anne ve Georges Laurent’i oynayan aktörler Juliette 

Binoche ve Daniel Auteuil’in tanıdık yüzlerinin görün-

düğü bir sahneye geçeriz. Duyduğumuz bunların sesidir 

ve bu görüntüleri televizyonlarında seyretmektedirler. 

Öyleyse burada iç içe geçmiş en azından dört farklı 

türde film var: Üzerinde jeneriği kayan “Bir Michael Ha-

neke filmi;” bilinmeyen bir kameraman tarafından çe-

kilen ve anlatımsal arkaplan seslerinin verildiği, sabit 

kamerayla çekilmiş ikincil video; caddeyi geçen Geor-

ges’un hareketli, kesintisiz görüntüsü, karısıyla yaptığı 

konuşmalarla peşpeşe süren arkaplan sesleri (kadının 

uzaktan duyulan boğuk sesi görüntü dışı bir mekândan 
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dının evin içinde duruyor olduğunu düşündürürken, 

Georges’un sesi çok daha nettir ve kendimizi ona daha 

yakın bir yerde konumlandırmamızı sağlar); ve televiz-

yon görüntüsü, yani Laurent’lerin televizyonunda oy-

nar, tekrar başa sarılır, yeniden oynarken bizim de be-

raber seyrettiğimiz, niteliği hakkında tartışmalarını 

dinlediğimiz ekran görüntüsü; yine, bu seslerin netliği 

ve herhangi bir yönden gelmiyor olmaları bizim onlara 

yakın bir yerde ‘konumlandığımızı’ düşündürür. 

Bu görüntüler, biz onları seyrederken nerede ve ne 

zaman gerçekleşiyor; ya da başka bir deyişle, biz onları 

nereden ve hangi zamandan seyrediyoruz? Biz acaba 

Haneke’nin prodüksiyon ekibinin kamerasıyla mı bakı-

yoruz? Yoksa Georges ve Anne’in geliş gidişlerini filme 

çeken karanlık kameramanınkiyle mi? Film kahraman-

larının divanında onların yanına oturmuş, onlarla bir-

“Un film de Michael Haneke”
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her birinde, belki de hepsinin ötesinde bir yerdeyiz. 

Söyleyebileceğimiz tek şey, sabit bir kamera ve adı bi-

linmeyen bir film yapımcısının biraraya gelmesiyle Ca-

ché’nin son sahnesinin karmaşık hale geldiği ve Hane-

ke’nin kamerası vasıtasıyla gördüğümüz şeyin gerçek 

olup olmadığı sorusunun uyandığıdır. Perdede robo-

tik, klinik bir şekilde parlayan son jeneriğin belirmesi, 

görüntü serisini yine “Un film de Michael Haneke”ye 

indirgeyerek, karışıklığı arttırmaktan başka bir işe ya-

ramaz. Ve Haneke’nin filmin tümünü yüksek netlikle 

çekme ve dolayısıyla gizlice çekilmiş videolarla diğer 

görüntü sekansları arasındaki dokusal farkları en aza 

indirme kararı bu karışıklığı daha da arttırır.4

Değinilecek son mesele, ne, nerede ve ne zaman so-

rularını sorduktan sonra bir sorunun daha kalmasıdır: 

Neden? Seyirciler perdedeki görüntülerden bir anlam 

çıkarmaya çalışırken daha büyük resme bakar, bu son 

yapboz parçasının nereye uyacağını bulmaya çalışır. 

“Caché’nin mesajı nedir?” diye sorarlar ve opak sah-

nelerden çıkacak bir yapı bulmak için, daha önce olan 

bitenleri düşünürler. Bu anlam çıkarma çabası muhte-

melen doğal bir insan güdüsüdür: Filmin (ya da sanat 

objesinin) belirsizliği ne kadar direngense, ona bir an-

lam verme dürtüsü de o kadar güçlüdür. Burada, David 

Lynch’in Mulholland Drive’ı ya da Alain Resnais’in Geçen 

Yıl Marienbad’dası hakkında yayınlanmış muazzam mik-
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ğıyla daha da şiddetlenen bir güdüdür; Haneke’nin filmi 

bir kontrol başyapıtı olduğundan ve her sahnesi sıkı bir 

şekilde düzenlendiğinden, insan onu seyrederken hiçbir 

şeyin şansa bırakılmadığı duygusuna kapılır ve filmin 

muğlaklık özelliğiyle geçimsiz duran bir histir bu. 

Bu nedenle, Caché belki de film haline gelmiş Ror-

schach mürekkep lekesi gibi bir şeydir; her seyircinin, 

kendi endişelerini, meraklarını, korkularını ve arzula-

rını hatta Haneke’ninkilerden bile daha çok gösterdiği 

kanısına vardığı biçimlerdir. Filmin Britanya’da gör-

düğü eleştirel tepkiler incelenecek olursa, ne kadar 

yazarın filmin ana teması hakkında birleştirici bir gö-

rüş sunabileceğini savunduğu dikkat çekicidir. Evening 

Standard’tan Alexander Walker kesin bir şekilde, Hane-

ke’nin “teması belli ki hepimizin paylaşması gerektiği-

ne inandığı burjuva suçluluk duygusudur” diyor. Guar-

dian’dan Peter Bradshaw’a göre bu film “batı refahının 

temellerinde birbirine karışmış inkar ve suçluluk duy-

guları konusunda ilginç bir siyasi-psikolojik deneme”-

dir; The Times’dan James Christopher’a göre, “suçlu ulu-

sal belleğin” bir eleştirisidir ve Independent’ten Anthony 

Quinn’e göre Caché, “ulusal suçlar üzerinde dolaylı bir 

meditasyon”dur. Daily Telegraph’tan Tim Robey bunun 

hem “Avrupa burjuvazisinin gönül rahatlığının yumu-

şak karnı”yla, hem de daha somut bir şekilde, “yüzlerce 

Cezayir protestocusunun Seine’de boğulduğu 17 Ekim 
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Guardian’da da yazan Mark Lawson’un iddiasına göre, 

bu film “günümüzün en büyük siyasi sorunlarından 

ikisini” ele alıyor: “Toplumun gözetlenmesi ve ulusal 

ve siyasi suçlar.” Bu arada, Time Out’tan Dave Calhoun 

Caché’yi şöyle tanımlıyor: “Gerilim tarzıyla, suçluluk 

duygusu, ırkçılık, Fransa yakın tarihi ve sinemanın biz-

zat kendisi hakkında güçlü fikirlerden oluşan bir özetin 

ustaca bir evliliği” ama “bu büyük ölçüde bir karakter 

araştırması, yani baskı altındaki bir adamın ve sonunda 

subap açıldığında ortaya çıkan kaosun araştırılması.”5

Birbirinden farklı bu görüşler, filme karşı ortak bir 

saygıda ve okuyucularına bu filmi ‘açıklama,’ yapbo-

zun parçalarını onlar adına biraraya getirme eğilimin-

de birleşir. Ve bu anlam verme girişimlerinden ortaya 

çıkan temalar aşağıdaki konular etrafında, gruplanabi-

lir: 1. Gerilim filmi; 2. burjuvazi suçluluğu; 3. siyasi so-

rumluluk; ve 4. gerçek, medya ve kitlesi. Bu konular bu 

kitabın yapısını biçimlendirecek konulardır ve sonraki 

dört bölüm için bir temel oluşturdular. Ama ben her bir 

ipliği ayrı ayrı ele almak yerine, tek tek sahnelerin ve 

yaşanan anların tüm okumalarında bunları birbirine 

dolayacağım. Çünkü filmin bu eleştirel açıklamalarında 

filmin genel ‘anlamı’ konusunda pek uzlaşma olmama-

sı dikkate değer bir şeydir: Yani eleştirmenlerde aynı 

temalara –ve hatta sıklıkla da aynı sahnelere– dikkat 

çekme eğilimi varsa da, eleştirmenler filmin birincil 
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sonraki sayfalarda kaçınabilmeyi umduğum şey de işte 

bu –filmin muhtelif olası anlamlarından birinin yoru-

muna diğerlerine karşı ayrıcalık tanındığı– yaklaşımdır. 

Benim kanımca, bir temaya, bir okumaya, bir yapıya di-

ğerlerine karşı ayrıcalık tanımak –Caché’nin taşıdığı an-

lamlar çokluğunu dışarıda bırakmak ve filme sabit bir 

anlam vermek– zenginliğin yitirilmesi sonucunu verir. 

Bizzat yönetmen bu filmi her biri kendi bütünlüğüne 

sahip, fakat içinde, görünmeyen derinlikte katmanların 

gizlendiği bir toplam oluşturan matruşkalar olarak an-

layabileceğimiz yorumunda bulunmuştu.6 Biz Caché’yi, 

sırlarını daha iyi anlamak için bileşen parçalarına ayı-

rıyorsak bu, sorulara yanıtlar vermekten ziyade, onun 

sorduğu soruları ve nasıl sorulduklarını aydınlatmak 

amacıyladır. 



1 Dedektif hikayesi mi?

Caché sorduğu sorulara yanıt vermediğinden, filmi 

seyretmek bazı seyirciler için kesinlikle düş kırıklığı 

yaratan bir deneyim olabilir. Arkadaşımın çıkardığı “Bu 

ne yahu!” nidası sadece, filmin sonunda ne olduğu hak-

kında bir soru, bir yanıt isteği değil, bir şikayet bağırtısı 

ve bir öfkenin ifadesidir. Bize sonunda bir netice verile-

ceği –yani videoları gönderenin kim olduğunu ve bunu 

niçin yaptıklarını öğreneceğimiz ve sonunda, filmin 

bitiminde bir arınma duygusu bulacağımız– beklentisi 

daha başlangıçta Haneke’nin seyirciler tarafından geri-

lim türüne ait diye kabul edilebilecek formel ve öyküsel 

eklentileri kullanmasıyla oluşur. Umutlar boşa çıkınca 

da sinirimiz bozulur. Ve Caché’nin tam bir gerilim filmi 

olarak okunması sadece kısıtlayıcı değil, üstelik muh-

temelen yanlış yöne götürecek bir hareketse de, hiç 

olmazsa filme karşı bazı tepkilerin anlaşılabilmesinin 

yollarını açar. 

İskelet olarak Caché, Georges ve Anne Laurent’in 

(Daniel Auteuil ve Juliette Binoche’un), yani çok rahat 

ve hali vakti yerinde, halinden memnun orta sınıf ente-

lektüel (Fransa’da bobolar ya da burjuva bohemler ola-

rak bilinen türden) Parisli bir çiftin hikayesidir. Georges 

uzun süredir devam eden ve Bernard Pivot’un Bouillon de 

Culture’ünü model alan bir edebiyat sohbet programının 
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On iki yaşındaki oğulları Pierrot (Lester Makedonsky) 

içine kapalı ve zaman zaman sorunludur, ama başarılı 

bir sporcu ve göründüğü kadarıyla dürüst bir öğrenci-

dir. Başlangıçta tartıştıklarını duyduğumuz videonun 

ardından, onların her günkü yaşamlarının gözetlendi-

ğini gösteren başka videolar gelir ve bunların yanında 

bazen de, çocuk resmi gibi çizilmiş kötü resimler vardır: 

Ağızlarından kan akan tipler ve boğazı kanlar içinde bir 

horoz. (Bu çizimlerde, araya girmeye başlayan yeni bir-

takım görüntülerle benzerlikler vardır; bu görüntülerde, 

net bir anlatımsal motivasyon olmaksızın, öksürüp kan 

tüküren ve sessizce kameraya bakan bir oğlan çocuğu 

gösterilmeye başlanır; daha sonra bunların, Libby Sax-

ton’un işaret ettiği gibi, bizi güncel ve tarihsel olaylar 

arasında bir bağlantı kurmaya yönelten, bellekte kalmış 

görüntüler ya da geriye dönüşler olduğunu düşünme-

ye başlarız).7 Polise başvurmanın bir yararı yoktur, ama 

çizimler Georges’a potansiyel bir suçluyu düşündürür. 

Fakat kuşkularını Anne’e söylememesi yüzünden ara-

larında bir gerilim oluşur. 

Başka bir video, takipçi sapığın adresi hakkında fikir 

uyandırınca Georges, daha iyi bir terim bulunamadığın-

dan, eski sütkardeşi diye tanımlanabilecek bir adamın 

apartman dairesini bulur. Adı Majid (Maurice Bénichou) 

olan bu adam Georges’un ziyaretinden ötürü şaşkın-

lık gösterir (gerçi Georges’un yetişkin halini televizyon 


