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Dal kırılır, elma düşer. (Düşüş)

Kâh vura kâh vurula,  kâh hoplaya kâh zıp-
laya, kâh ezile kâh büzüle, yara bere içinde 
yokuş aşağı yuvarlanır, yol alır. (Oluş)

Zaman su misali akar geçer, elma ben-i 
âdem misali çürür gider. (Bozuluş)

Felsefi meşrebinizce istediğiniz cihetten 
yaklaşıp birikiminiz ve kabiliyetiniz mik-
tarınca derinleştirebileceğiniz, düşünce 
tarihinin en kadim, en çetrefil meselelerini 
kendisine konu edinen hikâyemiz sona 

erip salonun ışıkları yanıverince gökten üç 
elma düşmüş gibi olmadı kafama. Maalesef 
heyula gibi üç Recep İvedik gölgesi düştü. 

Lafı hiç dolaştırmadan, dallandırıp bu-
daklandırmadan ifade etmek isterim ki 
okuyacağınız satırlar filmin asli mesele-
leri hakkında değil o meselelerin üstüne 
çörekleniveren tatsız benzerlik üzerine. O 
zaman ben de okumayıvereyim diye haklı 
olarak hassasiyet gösterebilecekleri ikaz 
edeyim. Böyle can sıkıcı bir konu hakkında 
yazmak benim için de yeterince rahatsızlık 
verici. Yetkinliklerine güvenerek bu konu-
daki görüşlerine müracaat ettiğim sine-
maseverler de anlatının zengin, dolu dolu, 
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verimkâr içeriğinin atlanabileceği kaygısı 
ile teferruata takılmamam uyarısında bu-
lundular. İşte konuyu ele almak zorunda 
kalışımın meşruiyeti: Teferruata takılmama 
teklifinin bir Nuri Bilge Ceylan filmi ile yan 
yana gelebilir olmadığını düşünüyorum. 
Çünkü diğer seyircilerin de benim gibi yö-
netmenin filmlerine teferruatın teferrua-
tına takılabilmenin zevkini tadabilmek için 
gittiklerine inanıyorum. Bir sürü insanın o 
filmlere koca ormandaki tek bir ağacın tek 
dalındaki tek yeşil yaprağın kılcal damar-
larında yürüyen suyun sesine kulak kabar-
tabilme ihtimalinden hoşlandıkları, üstelik 
o sesi duymayı başarabildikleri için itibar 
ettiklerini biliyorum. Çünkü o salonlarda 
patlamış mısır yenilmiyor, gazoz içilmiyor, 
yerli yersiz fısıldaşılmıyor, cep telefonu 
çalmıyor. Bu seyircilerin de bitişik kaşlı, 
bol kıllı bir gölgenin ayaklarına dolaşmala-
rından rahatsız olduklarını zannediyorum.

Nuri Bilge Ceylan’ın “Madem filmlerim-
den hoşlanmıyormuş o zaman ben de 
şu Şahan’ı diri diri toprağa göreyim de 
görsün gününü.” gibi bir saikle hareket 
ettiğini elbette söyleyemeyiz. Kimse söy-
leyemez. Söyleyemememizin sebebi ise 
sadece bilemeyişimizdendir. Sizler de bile-
mezsiniz. Yakınlarının da bilebileceğinden 
şüpheliyim. Belki kendisi de bilemez. Bilse 
dile getirir mi, getirebilir mi? Bu soruların 
cevabı da öyle kolayca “hiç sanmıyorum” 
diye verilemez. Filmin genel anlatısının ve 
yönetmenin “bakabilirseniz bakın” diye 
karşımıza diktiği aynanın  “neden olma-

sın!” cevabını kuvvetle vermesi muhtemel 
sırlı ve sivri dilli bir ayna olduğunu hatır-
latmakla yetineyim. Değil mi ki her birimiz 
derece derece doktorun yüzüne sıçrayan 
kan ile malulüz, değil mi ki karanlık yüzü-
müz aydınlık yüzümüze baskın, değil mi 
ki duruluk ve temizlik halimiz umutsuzca 
arzuladığımız ama sadece alacakaranlıkta 
gördüğümüz bir sanrı, değil mi ki maktulü 
toprağa diri diri gömenlerin kendilerin-
ce haklı sebepleri var, değil mi ki savcı 
karısının katili olduğunu hem bilmezden 
gelebilip hem başkalarının hayatları üs-
tünde nihai kararlar verebiliyor, değil mi ki 
maktulün karısı otopsi odasının önünde 
ayağıyla tempo tutabiliyor, değil mi ki sav-
cının sırrını çözen doktor şahitlerin gözü 
önünde sahte rapor düzenleyebiliyor, 
neden bir yönetmen diğer bir meslekta-
şından  “bir zamanlar bir filmde” öç alma-
sın. Üstelik yeteri kadar hafifletici sebebi 
de varken. Tabii ki mümkün. Bu ilginç belki 
film için doğurgan olabilecek faslı geçip 
cevabı daha kolay verilebilecek bir so-
runun peşine düşmek istiyorum. Maktul 
Recep İvedik karakterine niçin bu kadar 
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çok benziyor? Malum karakterin gölge-
si güzelim filmin üstüne niçin düşüyor? 
Bu saçma sapan soru çok mu önemli?  
Önemli, çünkü hepimiz biliyoruz ki ciddi 
bir filmle ve ciddi bir yönetmenle karşı 
karşıyayız. Bize her plânın, her açının, her 
repliğin, her sahnenin hesabını konuşma-
sa bile tutumuyla verebilecek birinden ve 
ekip arkadaşlarından bahsediyoruz.

Aslında sorduğumuz bu soru yeni değil 
ve buna verilmiş bir cevap da var. 9 Ekim 
2011 tarihinde Birgün gazetesinde Zahit 
Atam bu benzerliğe ilişkin müstakil bir yazı 
kaleme aldı. Nuri Bilge Ceylan’ın amacının 
filmdeki karakterin gerçek maktule olabil-
diğince benzemesi olduğunu, bunun için 
kendisine bahsedilen fakat ortalıkta olma-
yan bir fotoğraftan yola çıkarak nasıl bir 
bilim araştırması yapar gibi davrandığını, 
nitekim bu titiz çalışma sonucunda ka-
rakterin oluşturulduğunu, neticede çekim 
yapılırken kalabalıktan birisinin “Abi bu 
Yaşar abiye ne kadar benziyor ya, hayret 
bir şey” dediğini, öldürülen karakterin 
birebir aslına nasıl benzetildiğini zikrede-

rek “kasıtlı olduğunu hiç zannetmesem de 
(Recep İvedik’le) bu benzerlik benim için 
olağanüstü ilginç ve anlamlı geldi…” diye 
yazan bir sinema profesörünün sinema 
alimiyim diye ortalıkta dolaşmasının nasıl 
tuhaf olduğu yargısında bulundu.

Bu satırların yazarı da bir sinema allamesi 
değil. Profesör hiç değil. Ama “bu ben-
zerliğin” benim için de ilginç ve anlamlı 
geldiğini söylemeliyim. Filme gitmeden 
önce bu talihsiz benzerlik hakkında yazılıp 
çizilen bir iki satırı ne yazık ki okumuş-
tum. Camdan dışarıya bakma sahnesini “o 
kadar da benzemiyormuş canım” diyerek 
geçiştirmeye çalıştım, çay içme sahnesin-
de “epey benziyormuş” diye düşünmeme 
mani olamadım, kazı sahnesinde “resmen 
o” halet-i ruhiyesine girmekten kurtulama-
dım, otopsi masasında iç çamaşırı kullan-
madığını öğrendiğimde ise “bu kadarı da 
fazla değil mi!” şaşkınlığında kalakaldım. 
Daha önce okuduklarımdan etkilenebile-
ceğimi ve fuzuli bir hassasiyet göstermiş 
olabileceğimi kabul ediyorum ama başka 
tecrübelerim de oldu.

Benzersiz benzerlik

Bir değerlendirme toplantısı sırasında kırklı 
yaşlarındaki bir hanım filmi ne kadar be-
ğenerek izlediğini, o kadar uzun olmasına 
rağmen bitmesini hiç istemediğini belirt-
tikten hemen sonra bir sahnede çok garip 
bir duyguya kapıldığını, maktul gömüldü-
ğü yerden çıkarıldığında sırtı bize dönük 
olmasına rağmen sanki kendisini çok ya-
kından tanıyormuş gibi hissettiğini ifade 
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ettiğinde yirmili yaşlarındaki bir başka izle-
yici bu duygunun karakterin Recep İvedik’e 
çok benziyor olmasından kaynaklanabile-
ceğini, hatta maktulün üstündeki gömleğin 
Recep İvedik serisinin ilk filmindeki gömle-
ğin birebir aynısı olduğuna dikkat çekti. Bu 
benzerlik hakkındaki tartışmalardan haber-
leri olup olmadıklarını sordum. İkisinin de 
haberi yoktu. Diğer tartışmacıların hemen 
hepsi bu benzerlik hususunda ittifak ettiler. 
Büyük bir iştiyakla düzenlediğimiz ve ve-
rimli geçmesini düşündüğümüz toplantımız 
bu fuzuli tartışmanın çeşitli varyasyonları 
ile ziyan olup gitti.

Bu benzerliğe tanıklıklarını zikrettiğim sine-
maseverler de ne profesör, ne doçent, ne 
doktor, ne araştırma görevlisi değiller. Ama 
film çekilirken “Abi bu Yaşar abiye ne kadar 
benziyor ya, hayret bir şey!” diye şaşıran 
vatandaş gibi çekilen filmi seyrederken  
“Abi bu Recep İvedik’e ne kadar benziyor 
ya, hayret bir şey!” diye şaşırdılar. Şaşıran-
ların Nuri Bilge Ceylan filmlerini sevenler 
olduğunu düşünecek olursak bu farkında-
lık halinin farkında olmama halinden daha 
normal bir durum olduğunu kabul etmemiz 
gerekiyor. Filmin izleyici kitlesinin sadece 
Keskin sakinleri ve “Yaşar abi”yi tanıyanlar 
olamayacağını dikkate aldığımızda şu soru-
lar ister istemez karşımıza çıkıyor.

Gerçeğe sadakat uğruna peşine düşülen 
bu karakter aslına uygun olarak oluşturul-
duğunda ekipteki hiç kimse “karakterimiz 
Recep İvedik’e biraz fazla benzemedi mi?” 
diye sormadı mı? “Bu benzerlik tatsız tuz-

suz yakıştırmalara ve tartışmalara yol aça-
bilir, bu da filmimiz için bir handikap teşkil 
edebilir” uyarısında bulunmadı mı? “İnsan 
ruhunun labirentlerinde dolaşıyoruz, bu 
gövde bu labirentleri yıkar” diye yüksek 
sesle seslenen olmadı mı? Oldu da hiçbir 
kasıt olmadığı ve böyle bir yakıştırma hiç 
akla gelmediği için önemsenmedi mi? 

Bu soruların hepsi titiz izleyiciler için 
önemli olmalı. Bir akademisyenin “bu 
benzerlik benim için olağanüstü ilginç ve 
anlamlı geldi” diye yazması, ciddi bir eleş-
tirmenin buna cevap vermesi, bu tartışma-
nın çeşitli mahfillerde çeşitli derecelerde 
dile getirilmesi bu gölgenin filmin üstüne 
düşmesinin yeterli bir göstergesi. Maktu-
lümüz Testere Ali’ye ya da Ali Kaptan gibi 
ciddi karakterlere bire bir benzese de aynı 
soruyu sorardım. Kallavi sorular sorduğu-
muz hikâyemizde anlamsız, alakasız, yakı-
şıksız, tatsız  benzerliklerin işi ne?

Aslı bırakıp teferruatla mı uğraşıyorum? 
Hiç sanmıyorum. Ayrıca Recep İvedik’in 
hakkını da yemeyelim. Nuri Bilge’nin bize 
gizlice ihsas ettirdiği ve şimşek çakma 
sahnesinde sadece bir an için faş ettiği 
karanlık yanımızı Şahan Gökbakar bütün 
çıplaklığıyla İvedik serisinin tamamında 
apaçık gösteriyor.  Nuri Bilge’nin tuttuğu 
aynadan gözlerimizi kaçırabilip bakmama-
yı tercih edebiliriz, ama Şahan’ın tuttuğu 
aynaya bakmamak gibi bir lüksümüz yok. 
Sadece “o tuhaf adam ben değilim, ben 
değilim” diye kekeleyebilir ve İvedik’ten 
ölesiye nefret edebiliriz. O kadar.

BEYAZ AYARI


