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Bir Zamanlar Anadolu’da en açık seçik 
hâliyle, bir maktulün bedeninin aranma-
sını ve cinayetin soruşturulmasını hikâye 
eder. Bu arayış; katili, savcıyı, doktoru, 
polisi ve jandarmayı sabaha dek sürecek 
beklenmedik ancak kaçınılmaz bir yolculu-
ğa sürükler. Geçmiş ile geleceğin ‘an’ için-
de birbiri içine geçtiği bu yolculuk, gece 
ilerledikçe her bir tipin karanlık yanlarını 
ortaya dökecek ve insan doğası üzerine 
büyük laflar söyleyecek bir hesaplaşmaya 
dönüşecektir. 

Başarıyla çizilmiş ve iyi oyunculuklar ile 
desteklenmiş farklı kişiliklerin birlikte çık-
tığı yolculuk uzadıkça duyulan iç sıkıntısı 
yoğunlaşacak, kendilerine bile itiraf et-
mekten çekindikleri tarafları ortaya çıka-
caktır. Filmin gecenin karanlık atmosferin-
den kurtulması ile eş zamanlı olarak ara-
nan ceset bulunur. Bu noktadan itibaren 
seyircinin ferahlayacağı yönünde duyduğu 
beklenti alt üst edilir ve işler daha da kar-
maşıklaşır. Öyle ki, film bir noktadan sonra 
arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden zanlıyı 
yargılayan, suçunu soruşturan, aynı za-
manda asayişi sağlayan ve toplumda saygı 
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gören konumlardaki insanların kötülükte 
hiç de katilden aşağı kalır yanı olmadığını 
söyler. Yeni başlayan günde artık katilin 
soruşturması sona ermiştir, Ceylan bu 
aşamadan sonra doğrudan ‘insan’ı didikle-
meye başlar.

Yönetmenlik kariyerine taşra hikâyeleri 
anlatarak başlayan Nuri Bilge Ceylan’ın 
kamerası son filmlerinde farklı bir yöne 
dönmüştü. Bir Zamanlar Anadolu’da ile 
ilk dönem filmlerindeki tadı aradığı ancak 
bu sefer durduğu yerin farklılaştığı göze 
çarpar. Taşraya büyük şehirden bakan 
göze takılan tekdüzeliğin ve sıkışmışlık 
duygusunun ağırlığı bilhassa gündüz sah-
neleri üzerine bir bulut gibi çöker. Taşrada 
zaman, şehirde yaşayanın katlanmakta 
güçlük çekeceği kadar yavaş akar. Gün-
delik işler ile dolduramadığı vakit kişiyi iç 
dünyasına bakmaya yönlendirir. Baktığın-
da gördüğünü beğenmez. Üstelik bu ko-
nuda ne yapabileceğini de bilemez. Nuri 
Bilge’nin tipleri için vaziyet böylesi bir 
saplanmışlıktır hâlidir.

Her sanatçının gerek sinema tarihindeki 
büyük şahsiyetlerden gerekse çağdaşı 
olan ve kendine yakın gördüğü sanat-
çılardan etkilenmesi, eserlerinde bazı 
benzerlikler bulunması tabiidir. Nuri Bilge 
Ceylan’ın, Mayıs Sıkıntısı filmi ile alttan 
alta sezilmeye başlayan ünlü İranlı yönet-
men Abbas Kiyarüstemi’nin etkisi bu son 
filminde daha da görünür olur. Pek de iç 
açıcı olmayan bir amaç için yola koyulan 
kahramanlarımıza Orta Anadolu’nun tozlu 

bozkırlarındaki eşsiz sonbahar güzellikleri 
eşlik eder. Karakterler bu yönüyle Kirazın 
Tadı’ndaki intihar ettikten sonra kendisini 
gömmesi için birini bulmak için yola koyu-
lan Bedi’yi; Rüzgâr Bizi Sürükleyecek’te çev-
reden yalıtılmış küçük bir köydeki cenaze 
merasimini filme almak üzere çıktıkları 
yolculukta, işini tamamlamak için günlerce 
yaşlı kadının ölümünü beklemek zorunda 
kalan Behzat’ı fazlasıyla hatırlatır. Geniş 
yer verilen bozkır ve yol çekimleri de yine 
bu filmler arasındaki biçimsel benzerlikler-
dendir. Ancak iki yönetmenin sinemaları, 
taşraya bakan ‘kameranın durduğu’ yer 
söz konusu olduğunda Kiyarüstemi’den 
keskin bir şekilde ayrılır. Ceylan’ın filminde 
ise tabiat engin, kuşatıcı, güçlü ve güzel-
dir; insan onun büyüklüğü altında ezilir. 
Daha da önemlisi insan denen mahlûk 
geri dönüş ümidi duyamayacak bir şekilde 
tabiattan kopmuş, onun iyileştiriciliğinden 
mahrum kalmıştır.

Bir Zamanlar Anadolu’da, iki diskli özel 
versiyonu ile geçtiğimiz günlerde DVD 
marketlerdeki yerini aldı. Ekstra seçenek-
lerde yer alan doksan iki dakikalık kamera 
arkası görüntüleri Ceylan’ın sette bulu-
nan herkesin katkılarına açık çalışma tar-
zını ve oyuncu yönetimindeki başarısının 
ipuçlarını sinemaseverlerle buluşturuyor. 
Aynı zamanda “Anadolu” Cannes’da bel-
geseli ve NTV’de yapılan Nuri Bilge Cey-
lan söyleşisi ile filmin öncesi ve sonrasına 
dair fikir edinmek isteyen seyircilerini 
bekliyor. 
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