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Mizgîn Müjde Arslan’ın Agora 
Kitaplığı’ndan çıkan Yeşim Ustaoğlu: 
Su, Ölüm ve Yolculuk adlı çalışması, 
temelde Yeşim Ustaoğlu sinemasını, 
Fransız Yeni Dalga akımına 
referansla auteur kavramı etrafında 
incelemeye tâbi tutuyor. Arslan, 
1984 tarihli Bir An’ı Yakalamak 
adlı kısa filmden başlayarak 2008 
tarihli Pandora’nın Kutusu’na kadar 
Ustaoğlu filmografisindeki dokuz 
filmi özetlerken aynı zamanda 
filmografideki “ölüm, yas, yüzleşme, 
kimlik, aidiyet” gibi ortak temaların 
varlığına dikkat çekiyor. A
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gora Kitaplığı’ndan 
çıkan Yeşim Ustaoğlu: Su, Ölüm ve Yolculuk, 
Marmara Üniversitesi’nde sinema eği-
timi alan film eleştirmeni Mizgîn Müjde 
Arslan’ın yüksek lisans teziyle birlikte, 
tez sürecinde Ustaoğlu’yla yaptığı söy-
leşiden oluşuyor. Yönetmenin serüvenini 
auteur kavramıyla birleştirerek yeni bir 
tanımlamaya giden Arslan, kitap boyunca 

Ustaoğlu’nun insani, duygusal ve kurguyu 
vicdanla kesiştiren film yöntemini titizce 
ele alıyor.

Arslan’ın çalışması temelde Yeşim Us-
taoğlu sinemasını, Fransız Yeni Dalga akı-
mına referansla auteur kavramı etrafında 
incelemeye tâbi tutuyor. “Auteur sineması” 
sözkonusu olduğunda önümüze hemen 
bazı sorular çıkıyor: Türkiye’de auteur’lük 
tartışmaları ne boyuttadır, Türk sinema-
sında kimlere auteur denebilir ya da ülke-
mizde bu kavram nasıl anlaşılıyor? Arslan, 
Türkiye’de auteur sinemasından dem vuran 
eleştirmen sayısının azlığından, mevcut 
eleştirmenlerin de meseleyi -kısmen- 
yanlış anladıklarından bahsediyor. Yazar 
-içinde bulundukları şartlar göz önüne 
alınarak- Lütfi Akad, Metin Erksan ve Halit 
Refiğ’in bu anlamda incelenebileceği kanı-
sında. Gelecekte ise Yeşim Ustaoğlu, Der-
viş Zaim, Nuri Bilge Ceylan, Semih Kapla-
noğlu, Zeki Demirkubuz gibi yönetmenler 
sayesinde tartışmanın yeniden gündeme 
gelebileceğini umut ediyor.

SEMA KARACA

A
BİR aUteUr OLARAK 

YEŞİM USTAOĞLU
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auteur Sinemasını 
Tanımlamak

Tanım itibariyle auteur, görüntüye hap-
solmaktan kurtulmuş; anlamı daha derin-
lerde, edebi, felsefi açılımlarda yakalamaya 
çalışan; döneminin ruhunu içselleştirdiği 
gibi bir taraftan da ona muhalefet edebi-
lecek kadar eleştirel duruş sahibi bir si-
nemanın yaratıcısıdır. Yaptığı filmi, baştan 
sona en ince ayrıntısına kadar kurgulayan, 
her saniyesini hissederek filmin içinde ye-
niden var olmaya çalışan bir sinema anlayı-
şına sahip yönetmenler auteur olarak kabul 
edilmekte. Farklı zaman ve mekân kurgu-
suyla, her seferinde farklı hikâyeler peşin-
de koşuyor olsa da, bir auteur’ün filmogra-
fisi boyunca dertleri hemen hemen aynıdır. 
O içine doğduğu dünyayla, gerçeklikle, 
yaşamla, sistemle, kendiyle hesaplaşmak, 
sorularla yaşamak zorundadır. Seyircisine 
sorular sormak, bunu yaparken kurduğu 
dille sinema geleneğine bağlanırken ona 
eleştirel şekilde yaklaşmak, sinemaya ben-
liğini katmak yükümlülüğü altındadır. Tıpkı 
Arslan’a  “auteur olmak kendi hikâyeni 
anlatmaktan geçer” diyen Ustaoğlu’nun 
yaptığı gibi. Çünkü sözkonusu olan yalnız-
ca auteur’ün diliyle anlam kazanabilecek, 
onun imzasıyla özgün bir anlatım üslûbu 
yakalayabilecek bir hikâyedir. Bu anlam-
da Ustaoğlu için de Haneke ve Tarkovski 
auteur sinemacılardır. Zira filmlerini bir 
şekilde kendileriyle içselleştirir, kişisel 
hikâyelerden yola çıkarlar. Ne var ki varılan 

derinliği ifade etmek açısından bakıldı-
ğında hiç de kişiselleştirilemeyecek ağır 
mevzuların konu edildiği, bunun da son 
derece özgün biçimde seyirciye nakledildi-
ği görülür. Bu anlamda auteur’lükte vurgu 
kişisellikte değil yönetmenin sözünde, 
ona ait dildedir. İster kişisel ister siyasi bir 
hikâyeyi anlatsın auteur sinemasında öne 
çıkan Ustaoğlu’nun dediği gibi yönetme-
nin “sadece ve sadece ona ait, ona özgü 
dili, üslûbu” kullanmasıdır.

“Sanatsal yaratımda bir referans stan-
dardı olarak kişisel faktörü tercih etmek-
ten ve daha sonra da bunun bir filmden 
diğerine sürdüğünü, hatta geliştiğini 
varsaymaktan” elde edilecek sonuç, sa-
natçıyı, eseriyle birlikte yüceltmektir. 
Auteur’lük kişisel yaratımı yüceltip, birey-
sel deneyime odaklanmış görünse de her 
bireysel yaşamın çevresini saran toplumsal 
dokuyu asla göz ardı etmez. Auteur’lük, bu 
anlamda bireyi şekillendiren toplumsalın, 
belli bir zaman sonra özgün kişilikler ta-
rafından eleştirilmesi ve hatta değiştiril-
mesini imâ eder. Nitekim Fransa’da ortaya 
çıktığı hâliyle bu teori, aykırı bir duruşun 
da temsilidir. Bugün toplumsal düzlemde 
tartışmaya açılan kimlik, aidiyet, milliyet, 
ulus-devlet, bireyselleşme, kapitalizm 
gibi meselelerin, Türk sinemasında henüz 
konuşulmaya cesaret edilemediği dönem-
lerde Ustaoğlu tarafından dile getirilmesi, 
yönetmenin birey olarak toplumsal çerçe-
veyi aşan bir bakış geliştirdiğinin ispatı.

F
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Ustaoğlu’nun
Dünyası

Kitap, yazarın Yeşim Ustaoğlu filmogra-
fisini yerleştirdiği auteur’lük ekseninde, bu-
güne dek çektiği kısa ve uzun metrajlı tüm 
filmlerin adım adım çözümlenmesiyle ilerli-
yor. Arslan 1984 tarihli Bir An’ı Yakalamak 
adlı kısa filmden başlayarak 2008 tarihli 
Pandora’nın Kutusu’na kadar Ustaoğlu fil-
mografisindeki dokuz filmi özetlerken aynı 
zamanda filmografideki ortak noktalara 
dikkat çekiyor. Ustaoğlu sinemasında gö-
rünen “ölüm, yas, yüzleşme, kimlik, aidiyet” 
gibi ortak temaların varlığı, yönetmenin 
auteur’lüğü hakkındaki tezleri güçlendiriyor.

Senaryo yazma süreci, oyuncu seçi-
mi ve mekân tercihlerinden çekimden 
önce yapılan arşiv araştırmalarına dek 
birçok aşamadan elde edilen sonuçlar, 
Ustaoğlu’nu tanımak isteyenler için önem-
li yol işaretleri bırakıyor. Örneğin, yönet-
menin, içinde ruhsal bakımdan varlığını 
duyamadığı senaryosu nedeniyle İz filmini 
serüveninin dışında konumlandırması, 
Ustaoğlu’nun eserlerine karşı beslediği 
iyelik hissinin şiddetini gözler önüne seri-
yor. Arslan’ın tez sürecinde Ustaoğlu’yla 
yaptığı söyleşi ise yönetmenin sineması 
kadar kişisel dünyası hakkında da bilgi ve-
riyor. Sözkonusu söyleşi auteur kuramıyla 
koşut okunduğunda yönetmenin film dün-
yasıyla kişisel yaşamının nasıl iç içe geçti-
ğini açıkça gösteriyor.

Mizgîn Müjde Arslan’ın tartıştığı konu-
ların yalnızca sinema ya da sanatla ilgili 
olduğunu söylemek, kitabı dar bir alana 
hapsetmek, dolayısıyla da esere haksızlık 
etmek olur. Yeşim Ustaoğlu: Su, Ölüm ve 
Yolculuk psikoloji ve sosyolojiyle birlikte 
siyaset, kimlik tartışmaları arasında gidip 
gelerek dokunmuş bir insan hikâyesi sunu-
yor. Bu anlamda kitabın çok yönlü bir ana-
liz çabasını yansıttığını belirtmek gerekiyor.

Künye: Mizgîn Müjde Arslan, Yeşim 
Ustaoğlu: Su, Ölüm ve Yolculuk (İstanbul: 
Agora Kitaplığı, Ekim 2010), 164 sayfa.
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