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Küre Yayınları da İhsan Kabil editörlüğünde başlattığı Hayal Perdesi Ki-
taplığı adını taşıyan sinema dizisinin ilk çalışmalarıyla sinema yayıncılığı 
kervanına katıldı. Dizinin ilk kitapları yeni kuşak yönetmenlerden Derviş 
Zaim, Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz’a odaklanıyor. Çeşitli yayın 
organlarında çalışmalarını sürdüren genç yazarları bir araya getiren kitap-
lar, nitelikli eleştiri alanındaki sönüklüğü canlandıran önemli çabalardan.

Film Eleştirisi Alanında      
Yeni ve Farklı Bir Dil: 

YÖNETMEN
SİNEMASı
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S on yıllarda Türk sinemasındaki 
hareketlilik, sinema yazını ve ya-
yıncılığında da kendini gösteriyor. 
Küre Yayınları da İhsan Kabil edi-

törlüğünde başlattığı Hayal Perdesi Kitaplığı 
adını taşıyan sinema dizisinin ilk çalışmalarıy-
la sinema yayıncılığı kervanına katılanlardan. 
Ayşe Pay’ın hazırladığı Yönetmen Sineması 
serisinin ilk üç kitabı yeni kuşak yönetmen-
lerden Derviş Zaim, Nuri Bilge Ceylan ve 
Zeki Demirkubuz’a odaklanıyor. Çeşitli yayın 
organlarında çalışmalarını sürdüren genç ya-
zarları bir araya getiren kitaplar, nitelikli eleş-
tiri alanındaki sönüklüğü canlandıran önemli 
çabalardan. Derviş Zaim’in sinemasında bi-
çimle kurduğu ilişkinin özünü hatırlatırcasına 
karakterlerin gözünde yönetmenlerin bakışını 
imleyen kapak tasarımı, kitaptaki yazıların 
da hangi bağlamda yazıldığına dair ipuçları 
sunuyor. Serinin cep kitapları şeklinde ha-
zırlanması vapurda okunabilirliğini arttırsa 
da filmlerin disiplinlerarası incelenmesi beş 
dakikada Beşiktaş yolculuğunuzun meşakkatli 
geçmesine sebebiyet verebiliyor. 

Yönetmen Sineması: 
Derviş Zaim
Gerçek ile fantastik dünya arasında gezine-
rek “iktidar” ilişkilerinin politik angajmanlarla 
binbir surete bürünebilen tekil suretsizliğini 
farklı biçimsel estetik üslûplarla dile getir-
meye çalışan Derviş Zaim, kitapta sinema 
dili, kurgu, estetik, gerçekçilik gibi unsurlara 
yaklaşımıyla filmleri özelinde enine boyuna 
tartışılıyor. Tavus kuşuyla surların arasında 
gezinen Mahsun’a (Tabutta Rövaşata, 1996) 
mahzun savruk bir meczup gibi yaklaşma-
mıza izin vermeyen muhalif anlatısıyla Zaim, 
Celil Civan’ın yazısına, Mahsun’a beslenilen 
yapmacık vicdanı bir azaba dönüştürerek 
öteki’nin kabul görürlüğünü imleyişiyle konu 
oluyor. Ümit Aksoy, Filler ve Çimen (2001) 
özelinde yönetmenin seksen yıllık Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilişkiler arkeolojisini kazırken 
hakikat silsilelerini, üzerinde yoğunlaşmadan 
bir resmigeçit töreni gibi göstermesini eleşti-
riyor. Çamur (2003) ekseninde Zaim’in me-
taforlar dünyasını kurgu kuramından hareket-
le çözümleyen Ayşe Pay, montajın eğretileme 
gücünün -kimi zaman- kurduğu kapalı anlatı-
mın handikaplarına değinirken, yönetmenin 
akademik bakışını seyrelttiğinde iç dünyasını 
daha berrak yansıtacağının altını çiziyor. Fuat 
Er, yönetmenin Cenneti Beklerken (2006) ve 
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Nokta (2008) filmlerinde biçimsel kaygının 
ağır bastığını, toplumsal meseleler ve kül-
türel/sanatsal kodlar arasındaki dengenin 
tersine döndüğünü, yönetmenin geleneksel 
sanatlardaki arayışının öteki’yle imkânsız te-
masa bir çağrı şeklinde okunabileceğini ifade 
ediyor. Tuba Deniz’in gerçekleştirdiği kap-
samlı söyleşide Zaim, sinemasında estetik bi-
çim kurma yolunda geleneksel İslâm sanatla-
rını araştırma süreçlerinden nihilizmin kasvetli 
bulutunun sanatsal üretimdeki tahakkümüne 
kadar pek çok soruya yanıt veriyor.

Yönetmen Sineması:
Zeki Demirkubuz
Filmografisinde kötülüğün eskizlerini çizen, 
en bayağı hikâyeden görkemli kaybedişleri, 
arabesk ve kitsch etrafında ördüğü melodra-
mının içinde hiçleşen karakterlerin savruluşla-
rını, cereyanda kalan kapı çarpmalarına ben-
zer bir kendilikte tasvir eden Zeki  Demirku-
buz, nerdeyse ilk kez bu derece ayrıntılı ve 
eleştirel bir okumaya tâbi tutuluyor. Kitapta 
Ümit Aksoy, Hei deg ger’den ha re ket le C Blok 
(1994) filmindeki can sı kın tı sını fel se fi bir 
düz lem de “hiç lik” le ba ğın tı lı ola rak ele alıyor. 
“Üçüncü Sayfa: Yenilerek Direnmek” adlı ça-
lışmasında Celil Civan Samuel Beckett’a atıf 
yapıyor: “Zira Demirkubuz’un kahramanları 

Dostoyevski’nin kahramanları gibi sonunda 
herhangi bir dinsel, tinsel aydınlanmaya, epi-
faniye kavuşmazlar; düpedüz yenilirler.” “Ger-
çek ve Konsept Arasında: İtiraf ve Yazgı” baş-
lıklı makalesinde Ayşe Pay, Demirkubuz’un 
anla tımın da ki gös ter me ci ve yer yer ara besk 
tav rın ger çe ğin bü tün cül an la mı nı zedele ye-
bi le ce ği ni ile ri sü rü yor. Betül Demirel, bulanık 
bir anlatıya yaslanan Bekleme Odası’nı hiççi-
liğin narsistik bir yorumu şeklinde tanımlıyor. 
Fuat Er, Fernando Pessoa eşliğinde Masumi-
yet (1997) ve Kader (2006) filmlerinde iş-
lenen aşk temasının otopsisinden felsefi aşk 
ile fiziki aşkın birbirine kangren (!) düğüm-
lenişinin tespitiyle kitabın en dikkat çekici 
çalışmasına imza atıyor. Barış Saydam, Kıs-
kanmak (2009) filmindeki tutkuyla kaşınan 
kötücül birikintinin yüzeye çirkinlik olarak 
ifşasını varoluşçu parametrelerle okuyor. Ki-
tap, Ayşe Pay ve Ebru Afat’ın Demirkubuz ile 
gerçekleştirdikleri, sinema dili, imkânları ve 
imkânsızlıkları ve kötülük ekseninde dönen 
hacimli bir söyleşiyle son buluyor.

Yönetmen Sineması:
Nuri Bilge Ceylan
Fotoğrafın içkin doğasından hareketle bel-
geselci çerçevelemelerle anlatıya yerleşen 
imgelem dünyası ve tabiatın asli bir karakter 
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olarak işlendiği Nuri Bilge Ceylan sineması, 
taşra-kent ikilisinin imkânlı birlikteliğinin tas-
virinde gözlemlenen “arayış dili”yle Derviş 
Zaim’in salt biçimde denediğini hikâyelemede 
de dener. Hilal Turan, özellikle Kasaba 
(1997) ve Mayıs Sıkıntısı (1999) üzerinden 
Ceylan’ın filmografisindeki taşrayı, çocukluğa 
dair anıların ve düşlerin temize çekildiği bir 
zaman-mekân olarak yorumlarken, taş ra ile 
ev’i öz deş tir me ye tâ bi tu tuyor. Ceylan’ın film-
lerindeki aidiyetsizliğin getirdiği boşluğu ta-
nımlamaya koyulan Esra Bulut, taşra-kent iki-
lisindeki yabancılaşmayı, birbirinin belleksizi 
bireylerin yitirdiği değerlerin uzaklığını Uzak 
(2002) filmi uzamında hesaplamaya çalışıyor. 
Ayşe Pay, din ile sanat arasında kurduğu kar-
şıtlamalı bağıntıdan hareketle İklimler (2006) 
ile filmografisinde bir kırılma yaşayan Nuri 
Bilge Ceylan sinemasını önceki filmlerinde 
de değindiği aidiyetsizlik teması, kadın-erkek 
ilişkileri bağlamında vicdan ve samimiyetin 
sınanışıyla birlikte değerlendirmeye tâbi tu-
tuyor. Fuat Er fotoğrafik düzlem üzerinden Üç 
Maymun (2008) filminin cehennem tasvirine 
yaklaşan kötülüğün mesafesizliğine, klostro-
fobik melodramlaşan anlatım yapısına tutu-
narak değinmeye çalışıyor.

Teorinin Pratikle Buluşması ya da 
Yeni Dalga çıkartması
2003 yılından bu yana İhsan Kabil modera-
törlüğünde düzenledikleri film okumaları, se-
minerler, sanat okumaları, senaryo-kısa film 
çalışmaları ve Mecid Mecidi, Aida Begic gibi 
yönetmenlerle gerçekleştirdikleri atölyelerle 
Hayal Perdesi Sinema Topluluğu, sinemanın 

hem pratik hem teorik alanındaki gayretle-
riyle dikkat çekiyor. Ders notlarını birleştire-
rek başladıkları sinema fanzini yolculuklarını 
e-dergi formuna çevirerek profesyonel bir 
mecraa kayan ve Küre Yayınları bünyesinde 
başlattıkları Hayal Perdesi Kitaplığı dizisiyle 
teorik alandaki çalışmalarını perçinleyen 
ekip, kısa film çalışmalarını da sürdürüyor. 
Bu yönüyle acaba Hayal Perdesi ekibi, film 
üretim sürecine film kritik süreciyle başlayan 
Cahiers du Cinéma’nın Nouvella Vogue (Yeni 
Dalga) çıkartması gibi bir akımın doğmasına 
öncülük edebilir mi diye bir soru akla geliyor. 
Fransız Yeni Dalga Sineması’nın beslendiği 
teorik birikim ve yapısökümcü tavrın eleştir-
menlik ile sanat yapıtı ve üretimi arasındaki 
yakınlaşmanın Godard’ın deyişiyle birbirini 
besleyen süreçleri barındırdığından söz et-
mek mümkünse bu ümit veren sorumuzun 
cevabını da zamana bırakmak gerekecek.
Film eleştirisi alanında yeni ve farklı bir dil 
tutturan Hayal Perdesi ekibi, Derviş Zaim, Zeki 
Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan üzerine 
şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı çalışmayla 
kitaplığımızda yer almayı hak eden Yönetmen 
Sineması serisini Ahmet Uluçay ve Semih Kap-
lanoğlu kitaplarıyla devam ettirecek.

Derviş Zaim, Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge 
Ceylan üzerine şimdiye kadar yapılmış en kap-
samlı çalışmayla kitaplığımızda yer almayı hak 
eden Yönetmen Sineması serisi Ahmet Uluçay ve 
Semih Kaplanoğlu kitaplarıyla devam edecek.
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