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gibi düşünülebilir. Diğer Ceylan filmlerinin 
aksine Kış Uykusu, sıkıntılarını ya da çeliş-
kilerini farklı formlara sokarak dillendiren, 
hatta karşısındakinin suratına kusmaktan 
çekinmeyen karakterleri bir araya getiriyor. 
Geçmiş, bugün ve gelecek çıkmazında nefes 
almaya çabalayan karakterler mevzu ettikleri 
kavramlarla anlam dünyalarını sorguluyor-
lar. Gündelik meseleleri adalet, din, ahlâk, 
vicdan, gerçekçilik gibi üst kavramlarla yük-
seltirken birbirleriyle kurdukları pragmatik 
bağda bu kavramlar iyilik ve kötülük eksenin-
de somutlaşıyor. Affetmeye meyyal, zalim, 
hayalperest, gerçekçi, yardımsever, adalet-
siz, esnek, çaresiz, güçlü, yüzsüz, zayıf gibi 
birçok sıfatı doğrudan üstlenen, bu sıfatların 
çoğunu aynı anda taşıyabilen karakterler, 
zâfiyetle donatılan insanı temsil ediyor. Bu 
yüzden yan karakterler bile filmi ana karak-
terler kadar yoğun besleyebiliyor. Ayna, at, 
tavşan, filme ismini veren kar ve diğerleri, im-
genin metaforik ve simgesel karşılığı olarak 
yönetmenin görsel dünyasının zenginliğini 
bir kez daha resmediyor. İrdelediği tematik 
unsurlar, kurduğu görsel dili senaryoya hiz-
met ettirme biçimi, karakterlerinin çelişkili ve 
içe dönük diyalogları ile Kış Uykusu, kimisi 
için çoktan daldığı uykunun süreği kimisi 
içinse tuttuğu ayna ile bir uyanma, farkın-
dalık vesilesi olabilir. (Esra Bulut)

Güçlü Hikâye Zayıf 
Sinematografi

Filmlerinde hikâyeden ziyade sinematografik 
üstünlükle öne çıkan Nuri Bilge Ceylan, Bir 
Zamanlar Anadolu’da (2011) filmi ile hem 

hikâye anlatma yeteneği hem de sinematog-
rafisiyle beğeni kazanmış ve zanaat yönüyle 
çıtayı yükseğe koymuştu. 

Kış Uykusu filminin Altın Palmiye’ye layık 
görülmesi ve bir başyapıt olduğu şeklindeki 
yorumlar büyük bir heyecanla sinemanın 
yolunu tutmama sebep oldu.  Film, akıcı 
hikâyesiyle 196 dakika sonunda bir 196 
dakika daha olsa izlerim hissi oluştursa da 
bir Nuri Bilge Ceylan filminden beklediğim 
sinematografik lezzeti veremiyor. Semih 
Kaplanoğlu ve Nuri Bilge Ceylan gibi usta 
yönetmenlerimizin filmlerinden hiçbir hare-
ketin, nesnenin veya diyaloğun anlamsız ol-
maması gerektiğini öğrendik. Kış Uykusu’nda 
ise bunun aksi yönünde uygulamalar olması 
beni şaşırttı ve karşılaştığım her gereksiz 
kamera hareketi filmle arama mesafe koy-
du. Gereksiz kamera hareketlerinin yanı sıra 
uzun diyaloglu sahnelerde filmin izlek olma-
sını sağlamak için yapılan bazı kesmelerin 
açı ve ölçeklerindeki dengesizlik filmle aram-
daki bu mesafeyi arttırdı. Bu parametreler 
bağlamında at pazarlığı yapılan sahnenin 
görsel çözümleme bakımından zayıf düşen 
sahnelerden biri olduğunu söyleyebiliriz. 

Neredeyse her planda karşımıza çıkan, 
mekânlara ait yapay sarı ışık ile pencereler-
den süzülen doğal beyaz ışık sentezi estetik 
bütünlükten çok tekrar hissi uyandırıyor. 
Her plana uygulanan tekdüze ışık tasarımı, 
duyguya veya hikâyeye hizmet eden bir ışık 
anlayışından uzak kalındığını düşündürüyor. 
Filmin hikâye kurgusundaki başarı maalesef 
teknik kurguda sağlanamamış. Özellikle ba-
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şarıyla yazılmış uzun diyaloglu sahnelerin 
kesmelerinde oyuncuların hareket devam-
lılığına pek dikkat edilmemesi kaba kurgu 
izliyormuşuz hissi uyandırıyor. Bir kurgu tek-
niği olarak zıplamalı montaj tercih edilmiş 
olsaydı bu eleştiriye gerek kalmazdı. Ancak 
devamlılık iddiasındaki bir kurgunun o de-
vamlılığı taşıyabilmesi gerekir.

Fotografik kadrajların sinematografik anlatı-
ya zarar verdiği yadsınamaz bir gerçek. Nuri 
Bilge Ceylan’ın ilk filmlerinde zaman zaman 
rastladığımız bu tip kadrajların Bir Zamanlar 
Anadolu’da filminde olmayışı filmi güçlendir-
mişti. Kış Uykusu’nda ise bu gereksiz fotog-
rafiklikten uzak durulsa da bazı planlardaki 
estetik yoksunluk filmin gücünü azaltıyor. 
(M. Abdülgafur Şahin)

Aydın Değil İnsan

Nuri Bilge Ceylan, Kış Uykusu’nda bir ti-
yatro sahnesi kurar ve içerisine Türkiye 
Cumhuriyeti’nin idealize ettiği, Türk toplu-
munda görmeye alışık olduğumuz prototi-
pi koyar. Bunu yaparken başkarakter olarak 
uzun yıllar tiyatroculuk yapmış bir adamı 
seçer. Çünkü tiyatrocu sanatla iştigal eder 
ve medenidir; eğitim durumu halkın üzerin-
de tahakküm kurması ve söz sahibi olması 
için kâfidir. Bu yüzden Aydın, deneyimlerinin 
verdiği meşruiyet ile ülkenin dindarlarının 
dindarlığını ölçer ve belirler, aynı zamanda 
Türk tiyatro tarihi üzerine akademik çalış-
malar yürütebilir. Etrafındakiler ise Aydın’ın 
“rol kesmesinden” sıkılmıştır. Hâlbuki Aydın 
o şekilde var olmaktadır; oyunculuğu onun 

kudretidir ve kendisini bu kudret üzerinden 
ortaya koyar.

Ceylan, bu film ile birçok kişinin düşündüğü-
nün aksine Türk aydını stereotipi üzerinden 
bir öz eleştiri getirmez, bu stereotipin bir 
örneğinin hayatına müdahil olur ve bazı ge-
nelgeçer kabullerini sorgular. Bunu yaparken 
karakterlerinin hiçbirini yargılamaz ve karak-
terleri tek tip temsillermişçesine dayatmaz. 
Karakterler kendi aralarında hesaplaşmalara 
gider, iç hesaplaşma yaşar. Tiyatrocu, zengin 
bir yardımsever, kâhya, alkolik veya hoca. Bu 
karakterlerin her biri ne Anadolu’da kolay-
lıkla karşılaşabileceğiniz gerçek insanlardır, 
ne de asla göremeyeceğiniz kadar sanal. Ne 
kadar baskın olursa olsun, herhangi birinin 
doğruluğu bir diğerinin üzerine geçmez. 

Aydın birçok yönü ile alışılagelmiş ve çok 
tanıdık bir Türk aydını. Fakat yine de Nec-
la ve Nihal’in eleştirilerine maruz kalır. Bu 
üç karakter, anlatıcılıkta birbirine benzer; 
kullandıkları dil farklı görünüyor olsa da 
toplumsal olana dair konuştukları ortaktır. 
Yani, Necla “kötülüğe karşı koymamayı” bir 
prensip olarak benimsemek isterken, daha 
sonra Aydın gibi var olan diskurlar içerisinde 
kötülüğün tanımını yeniden inşa eder ve 
bunun ötesine geçemez. Fakat film Aydın ile 
sınırlandırılmış bir ahlâklılık anlayışını veya 
“kötülük” tanımlama kabiliyetini öncelemez 
ve idealize etmez. Aksine, bir karakter üze-
rinden sübjektif değerlerin idealize edileme-
yeceğini resmeder. Öte yandan yönetmen, 
her filminde rastlanıldığı üzere, öze dair çıka-
rımlarda bulunmadan da geçemez. Herkes-
te bir iç çatışma hali var olduğu ön kabulü 


