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Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri 
töre cinayetleri. Üçüncü sayfa haberlerin-
de sıklıkla rastladığımız, bazen çok uç ör-
neklerle halkın gündemine taşınan, devlet 
ve sivil toplum kuruluşlarınca el atılmakla 
birlikte halen durdurulamamış kanayan 
bir yara. Hal böyle olunca sinemanın da 
bunu görmezden gelmesi mümkün değil 

elbette. Özellikle son yıllarda televizyonu 
da işin içine katarsak töre eksenli yapım-
lar ortalıkta boy geziyor. Ama hep olgusal 
olarak ele alınıyor ya da maktullerin dramı 
şeklinde mercek altına yatırılıyor yaşa-
nanlar. Bu meselenin bir başka boyutunu 
ortaya koyan cevaplanmamış bir soru 
var aslında: Bir anne ve baba töre gereği 
de olsa nasıl böyle dehşetengiz bir ola-
ya müsaade edebilir?  Bir baba evladına 
nasıl kıyabilir, bir anne buna nasıl göz yu-
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mabilir? Belki bu canice fiili istemeyerek, 
vicdanını yok eden bir baskıyla yapmıştır; 
muhakkak pişmandır, vicdanı sızlıyordur, 
diye açıklamaya çalışabilir, belki kendini 
bir parça teskin edebilir insan. Fakat bir 
örnekte kızına eliyle zehirli bir yiyecek 
veren, her lokmasını seyreden, ölüme 
gidişine kayıtsız kalan bir babanın yaka-
landıktan sonra pişmanlık duymadığını 
gayet soğukkanlılıkla ifade etmesi, yine 
aynı şey olsa yine yaparım demesi… İşte 
bunu akıl kabul edemiyor, kalbe vicdana 
sığmıyor. Bir yerlerde bir yanlışlık var hissi 
uyandırıyor.

Duyduğu bir haber sonrası bir adam öz 
kızına bunu nasıl yapar, bununda ötesin-
de nasıl pişmanlık duymaz, diye düşünen 
İsmail Güneş, Yer Üçlemesi’nin sonuncu 
filminde buradan hareket ediyor. Üçle-
menin ilk filmi Gülün Bittiği Yer (1999)’de 
devletin bireye yönelik şiddetini ele alan 
yönetmen, ikinci filmi Sözün Bittiği Yer 
(2007)’de maddenin birey üzerindeki 
şiddetini ele almıştı. Beş yıl aradan sonra 
gelen üçlemenin sonuncusu olan Ateşin 
Düştüğü Yer’de gerçek bir haberden yola 
çıkmış ve bir babanın, arka plânında ge-
niş bir ailenin evladına uyguladığı şiddeti 
ele alıyor. Her ne kadar gerçek bir habere 
dayansa da “Bir baba bu süreci böyle ya-
şamış olamaz, daha doğrusu yaşamamalı.” 
diyen yönetmen tüm hikâyeyi yeniden 
kurgulamış. Gerçek hikâye bu filmin içinde 
de arka plânda karşılaşılan bir motif olarak 
yer almakta.

“Kim bir kişiyi öldürürse bütün insanlığı 
öldürmüş gibidir ve kim bir kişiyi kurtarır-
sa bütün insanlığı kurtarmış gibidir.” me-
alindeki Maide Suresi 32. ayetiyle açılan 
film bu ayetin çizdiği iki farklı eylem ara-
sında gidip gelen bir babanın (Osman) 
geçirdiği süreci üç bölümde ele alıyor. 
Ayetten hareketle isimlendirilen bölümle-
rin ilki olan “Yaşatmaya Dair”de Osman, 
dört kızını da içtenlikle seven, üzerlerine 
titreyen ince ruhlu bir baba imajı çiziyor 
seyircinin gözünde. Büyük kızın (Ayşe) 
hastalanıp hastaneye kaldırıldığı, hayatı 
ile ilgili belirsizliğin olduğu bu ilk bölüm-
de her anne babanın olması gerektiği 
gibi fazlasıyla üzülüp çaresizlik yaşıyorlar. 
Kızının hamile olduğunu öğrenen baba, 
birden tepetaklak oluyor, şiddet eğilimli, 
öfke dolu, bir önceki bölümdeki sevgiden 
eser kalmayan bir adama dönüşüyor. Bu 
dönüşüm yeni bir bölüme geçişi sağlıyor: 
“Öldürmeye Dair”. Bu ikinci bölüm baba-
nın sırasıyla öfke, karar ve eylem aşama-
larının yaşandığı bölüm. Babanın öldür-
me eylemi sonuca doğru ilk meyvesini 
verdiğinde, yani kızı babasının elleriyle 

Ateşin Düştüğü Yer, Yer Üçlemesi’nin di-
ğer filmleri gibi şiddeti konu edinirken 
şiddetin uygulayıcısı erkekler üzerinden 
bir irdelemeye girişiyor. Ama yönetmenin 
bunun üzerine odaklanması filmde sadece 
babanın üç boyutluluğunu mümkün kılmış 
gibi gözüküyor.

VİZYON
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hazırladığı zehirli suyu içtiğinde ise ibre 
yine değişiyor. Baba kızını kendi eliyle 
öldürme gerçeğini yakinen hissettiğinde 
girdiği pişmanlık süreciyle onu yeniden 
yaşatmak için tüm gayretini sarf ediyor. 
Yeniden “Yaşatmaya Dair” isimli bölü-
münde aslında öldürme niyetiyle ortadan 
kaybolan vicdanı tekrardan filizlenmeye 
başlıyor.

Ateş Düştüğü Yeri Yakar 

Filmin adının geldiği “Ateş düştüğü yeri 
yakar” deyişinin ifadesiyle bir musibet ki-
min ya da kimlerin başına gelirse asıl on-
ları etkiler, sürekli acı içinde yakar. Onların 
dışındakiler acıya maruz kalanın üzüntü-
sünün boyutlarını kavrayamaz, Duydukları 
acı, gösterdikleri üzüntü ise -hayatları 
birebir etkilenmediği için- kalıcı değil, 
gelip geçicidir; süreci fiilen, kalben ya da 
ruhen yaşamamışlardır. Filmde bu deyişin 
hatıra getirmesi hedeflenen ise aslında 
bu töre cinayetlerinde asıl acıyı anne ba-
banın ruhunun çektiği ya da bu örnekten 
hareketle çekmesi gerektiği. Töre cinayet-
lerinin gerçekleşmesinde geniş bir ailenin 
suçluluğu, sonrasında toplumun hassasi-
yeti, şahit olanların vicdanının sızlaması, 

Ateşin Düştüğü Yer, İsmail Güneş’in fil-
mografisinin en başarılı örneği. Duyguları 
yansıtmak açısından ölçülü, sakin bir film. 
Yönetmenin önyargısız gözlemci bakışı 
hissediliyor.
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bir şeyleri değiştirmek için toplumun tüm 
kesimlerinin çabalamasını bir tarafa koyan 
film, sadece bir anne babanın, aslında 
özellikle babanın bu süreçte geçirdiği 
evreleri yansıtmaya çalışarak bize ateşin 
düştüğü yeri işaret eder. Ateşin düştüğü 
yer, anne babanın içidir, vicdanıdır, en 
azından böyle olmalıdır. Anne ve baba, 
o anda kızının durumunu kabullenmek 
ve ona sahip çıkmaktansa aklı ve vicdanı 
mağlup bir şekilde kendini aslında daha 
büyük bir azaba atar, ateşin içine sokar. 
Tercihlerini törelerden kaynaklanan zo-
runluluk, bir çeşit kader gibi algılarlar. 
Oysa kadere ters, kaderci mantığıyla 
kendi cüzi iradelerini görmezden gelerek 
yaratıcı katında hangi adla olursa olsun 
yapmayı tercih ettikleri eylemden dolayı 
mesul tutulacaklarını akledemeyerek kız-
larını ölüme doğru iterler. Peki ya sonra-
sında ne olur? Pişman olurlar mı? Filmin 
dayandığı gerçek hikâyede “Pişman deği-
lim.” diyen babanın aksine burada baba 
pişmanlığın da ötesinde derin bir suçluluk 
duygusu içeren vicdan azabına düşer. Bu, 
kızını öldürmediği takdirde toplum içeri-
sinde, ailesinin nezdinde duyacağı utanç 
ve mahcubiyetle kıyaslanamayacak dere-
cede şiddetli bir duygu durumudur. Bu 
meselenin çözümünde adaleti temsil eden 
kurumların varlığı, toplumsal açıdan ele 
alanların çabaları bir tarafa, eylemi ger-
çekleşmeden önlemenin en etkili biçimi 
vicdanı harekete geçirmektir. İşte yönet-
men de bir baba vicdanını tamamen gör-
mezden gelerek kızını öldüremez diyerek 

vicdanı, pişmanlığı, merhameti ön plâna 
çıkarmak suretiyle bu sözün sinematogra-
fik karşılığını bulmaya çalışmış.

Şiddetin Uygulayıcısı Erkekler 
Üzerinden Bir İrdeleme 

Ateşin Düştüğü Yer, Yer Üçlemesi’nin di-
ğer filmleri gibi şiddeti konu edinirken 
şiddetin uygulayıcısı erkekler üzerinden 
bir irdelemeye girişiyor. Ama yönetmenin 
bunun üzerine odaklanması filmde sadece 
babanın üç boyutluluğunu mümkün kılmış 
gibi gözüküyor. Film boyunca babanın 
geçirdiği süreci gözlemci bir bakışla sey-
retme imkânı sunuyor yönetmen. Özel-
likle hemen başlarında baba ile kızın yol 
hikâyesine dönüşen filmde, sadece baba-
nın geçirdiği bir içsel yolculuk söz konusu. 
Kızının durumunu kendinden yaşça küçük, 
kıdemce büyük amcasına anlatırken “Hiç-
bir kusurum yok.” diyen babanın kendi 
himayesindeki kızının başına gelenleri 
üstüne almaması, henüz okul çağındaki 
kızı kendini böyle bir ateşe atarken bir 
babanın sorumluluk hissetmemesi yaptık-
larının arka plânını veriyor. Kendi hissesi-
nin farkında olmayan babanın, çocuğunu 
günahıyla baş başa bırakıp, ölüme terk et-
mesinin arka plânında kendi vicdanını nasıl 
akladığını ağzından çıkan bu tek cümleyle 
gösteriyor. 

Filmin diğer önemli iki karakterinden anne, 
hikâyeden artık çekileceği, yol hikâyesinin 
başlarına denk gelen sahnelerde zayıflıyor, 
hele son sahnesinde iyice görünmez olu-
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yor. Kız da -sanki bilinçli bir tercihle- iki 
boyutlu ve alabildiğine masum. Hatta kızın 
ölüme adım adım yaklaştıkça bir arınma 
hali yaşaması ve bunun yansıması olarak 
melekleşmesi söz konusu denilebilir. Bu 
ilişkiye kendi ihtiyarıyla girdiği anlaşılan 
kızın fazlaca masumiyet sembolü olarak 
çizilmesi, hele hele melekleştirilmesi biraz 
amacını aşmış gibi gözüküyor.

Nasıl Anlattığını Önemseyen Bir 
Film

Yönetmen belli ki ne anlattığı kadar nasıl 
anlattığını da önemsemiş. Sinematografik 
mekânlar seçilmiş. Görüntüler üzerinde 
çalışıldığı, plânların titizlikle tasarlanarak 
çekildiği anlaşılıyor.

Olayların hızlı kurgulandığı ilk bölümde-
ki plân sekanslar başarılı. Özellikle yol 
hikâyesinin başladığı yerden itibaren 
daha güçlü bir görsellik ön plâna çıkıyor. 
Filmin temposu düşük fakat görselliği 
ve duygusu yüksek olan bu bölümünde 
baba ve kızın fiziksel ve ruhsal değişimleri 
arka plânlarından akıp giden görüntüyle 
yansıtılıyor. Hikâyeyi destekleyici bir renk 
ve ışık kullanımı söz konusu. Yaşamdan 
ölüme doğru yolculukta, sıcak renklerden 
soğuk renklere geçiş var. Babasının kuca-
ğında ölen kızın yüzüne güneş ışıklarının 
düştüğü son sahnede Mecidi etkisi göze 
çarpıyor.

Bunların dışında filmin parçalarını bir-
leştirme açısından bir sıkıntı göze çarp-
mamakla birlikte ilk bölümde aceleci bir 

ritim ve yüksek bir tempo var. Bu sanki 
yönetmen -asıl söylemek istediklerini söy-
leyeceği bölüm olduğu için olsa gerek- bir 
an önce baba ve kızı ölüm yolculuğuna 
çıkartmak istiyor hissi uyandırıyor. Yolcu-
lukta ise ilk kısımlara göre tempo bir hayli 
düşük. Diyalogların azaldığı bu bölümde 
baba ve kızın duygularını aktarabilmek için 
baba ile kız defalarca göz göze geliyor. 
Bunun gibi uzatmalar ve tekrarlar yer yer 
sıkılma hissine sebep oluyor seyircide. 
Ama buna rağmen yönetmen merak duy-
gusunu zinde tutmayı başarıyor. Her ne 
kadar kızın eninde sonunda öleceği tah-
min edilse de nasıl ve ne zaman olacağına 
dair kaygılı bekleyiş sürüyor. 

Boşluklara Yer Yok

Her yer doldurulmuş filmde. Neredeyse 
filmin tüm fonunda töre cinayetleri ile il-
gili bir şeylere rastlıyoruz. Daha ilk plânda 
arka fonda televizyondaki bir filmde kızını 
evlatlıktan reddeden bir babanın repliği 
duyuluyor. Hastanede tarım ilacını suya 
karıştırıp içerek intihar eden(?) kız var. 
Sonra yolculuktan önce baba birinden 
gizlice silah alırken filmin çekirdeği hük-
münde olan Mersin’deki cinayetin haberi 
duyuluyor kahvedeki televizyonda. Ayrıca 
arkada “Her türlü tarım ilaçları bulunur” 
diye bir dükkânın tabelası var. Sonra yol-
culuk esnasında uğradıkları mola yerinde 
Ayşe bir gazeteden aynı haberi okuyor. 
Bu kadarı biraz fazla duruyor, zorlama his-
si veriyor. Aynı durum yol boyunca kızın 
gözüne takılan hayvanlar için söz konusu. 
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Yavrusunu emziren köpek, bir kadının sev-
diği kedi yavrusu, çobanın kucağında taşı-
dığı bir kuzu. Güzel ama yine fazla gelen, 
fazlaca naif duran detaylar.

Evin hemen önünde babanın ayağının ta-
kıldığı kökü derinlerdeki kaya, yolculuk sü-
resince baba ve kızın ruh durumuna göre 
arka plânın değişkenlik arz etmesi, gerçe-
küstü resimleri andıran rüya sekansındaki 
metaforların bazıları, açılmayan bagaj 
kapağı, kızın aralıklarla gördüğü güvercin 
gibi başarılı metaforlarla zenginleştirilen 
bir anlatım söz konusu ama yine bunda 
da fazlalıklar var. Özellikle çok yüklü rüya 
sahnesindekiler başta olmak üzere meta-
forlar biraz daha yalınlaştırılsa ya da daha 
dolaylı hale getirilse belki, film boyunca 
durmadan metaforları tek tek eliyle toplu-
yormuş hissini uyandırmayacak seyircide. 

Yönetmenin Filmografisinin En 
Başarılı Örneği

Ateşin Düştüğü Yer, genelin görüşüyle İs-
mail Güneş’in filmografisinin en başarılı 
örneği. Duyguları yansıtmak açısından öl-
çülü, sakin bir film. Yönetmenin önyargısız 
gözlemci bakışı hissediliyor. Ama keşke se-
naryo daha güçlü olsa, olay örgüsü daha 
iyi düşünülse, baba dışındaki diğer ka-
rakterler de üç boyutlu hale getirilse, yan 
hikâyeler de bir yere varsa, fazlalıklarından 
sıyrılsa, diyaloglar Yeşilçamvari etkiden bir 
kurtulsa, amacını aşan unsurlar tekrardan 
elden geçirilse, yani aslında her Türk fil-
minde söz konusu olan temel sorunlar gi-

derilse ortalamanın üstü bir film olacakmış 
demekten alamıyor kendini insan.

“Eğer bu duruma maruz kalan, aile içindeki 
bu cinayete mecbur kalan bir tek kişinin 
aklına bile başka bir yol var mı, başka bir 
çıkış var mı, öldürmekten katletmekten 
başka yol var mı dedirtebilirsek bütün 
emeklere ve çabalara değer.” demekte bir 
röportajında yönetmen. Şu haliyle ortala-
mayı yakalayan, tüm zayıflıklarına rağmen 
izlenildiğinde film tadını veren, duygulan-
dıran, düşündüren, sorgulatan, velhasıl 
amacına hizmet eden, takdir edilmesi 
gereken bir film var seyircinin karşısında. 
Ama yönetmenin dileğinin gerçekleşmesi 
de zor gözüküyor çünkü maalesef filmin 
muhatabı pek yok.


