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Abbas Kiyarüstemi kuşkusuz, İran’ın en 
önemli sinema yönetmeni. Şark’ın Şiiri-
İran Sineması isimli kitabımın ilk baskıları 
üzerinde Kiyarüstemi’nin Dostun Evi Ne-
rede? (Khane-ye doust kodjast?, 1987) fil-
minin kapağı vardı. Alışılmış anlamda din-
dar sayılmasa da filmin yönetmeni, İranlı 
eleştirmenlerin başarılı bir “dini film” olarak 
gösterdiği bir yapım, Dostun Evi Nerede?. 
1960’lardan itibaren toplumsal gerçekçi 

sinemaya konu olan köy, Kiyarüstemi’nin 
kamerasında başka türlü yoruma açılır. Yok-
sulluk, mahrumiyet, ihmal edilmişlik sürerken 
köy ve köylü o kamerada daha önce göz ardı 
edilmiş olan nitelikleriyle beliriyor. Çocuk iki 
tepenin arasında koşarak arkadaşının evini 
arıyor. Ona yanlışlıkla kendi çantasına giren 
defterini vermesi gerek, aksi halde ödevi-
ni yapamayacak. Yoksulluk yine yoksulluk, 
mahrumiyet yine mahrumiyet, bürokrasinin 
zulmü eksik olmuyor, ancak kamera size işte 
bu bildiğiniz olgularla birlikte kendi seyrin-
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de olumsuzluklara teslim olmamayı başaran 
dünyalar sunuyor. Sahip olduğunuz bütün 
imtiyazlara karşılık o dünyalardan öğren-
meniz gerekenleri hatırlatıyor. Elbette sö-
zünü ettiğim yoksulluğun estetize edilmesi 
değil. Ancak insanın anlamına, direnme ve 
umut etme yeteneğine daha derin anlamlar 
yükleme ihtiyacını yansıtıyor, yedi yıl içinde 
çekilen Rudbar Üçlüsü’nün (1987-1994) 
ilk filmi olan Dostun Evi Nerede?. (Üçlünün 
diğer filmleri: Hayat Devam Ediyor ve Zeytin 
Ağaçları Altında) Benzeri temalar Rüzgâr Bizi 

Kiyarüstemi gibi Nuri 
Bilge Ceylan da fotoğrafçı 
geçmişinden besleniyor ve 

bu yönünü önemsemeye 
devam ediyor. Ancak her iki 

yönetmenin filmlerinde bu yön 
bazen, filmin akıp gitmesine 

engel olan bir katılaşmaya yol 
açıyor.
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Sürükleyecek (Bad ma ra khahad bord, 1999) 
filminde de hâkimdir. 

İran taşrasına alışılagelmişin dışında bir ba-
kışla kamera tutan ilk yönetmendir Kiya-
rüstemi. Akranı Dariush Mehrcui 1969’da 
bildik toplumsal 
gerçekçi temalarla 
İnek (Kav) filmini çe-
kerken o Tahran’da 
kurulan “Çocukların 
ve Gençlerin Zihinsel 
Gelişiminin Eğitimi 
Merkezi”nde bir si-
nema bölümünün 
temelini atarak on 
dakikalık ilk filmi Ekmek ve Sokak’ı (Nan o 
Kuçe, 1970) çekme riskini göze aldı. Sokakta 
korkudan sinmesine yol açan köpekle bir 
parça ekmek ikramının ardından dost olan, 
kolunun altında ekmekle fırından dönen ço-
cuktur Kiyarüstemi filmlerinin başlıca kah-
ramanı. Sonraki yıllarda açtığı yolda birçok 
yönetmen benzeri filmler yaptı. Bu filmlerin 
bazıları köy, çocuk, masumiyet, iyilik, sada-
kat gibi ortak tema ve ilkelerin yorumlanışı 
itibarıyla yönetmeninin “Kiyarüstemi send-
romuna kapıldığı” eleştirisiyle karşılandı.

Filmleri dünya festivallerine bir canlılık 
getirdi, sayısız ödüller aldı. Sinemasının 
çizgisi hem bağımsızdı, hem de İran Yeni 
Dalgası’nın temsilcisi olarak kabul gördü. 
Dolayısıyla yeni bir sinema arayışı içindeki 
kuşağın dikkatle takip ettiği, etkilendiği ilk 
isimler arasında olduğu söylenilebilir. Bu 

etkinin sınırları aşması, hele ki Türkiye gibi 
bu yolda yakın bir seyir izleyen bir sinemayı 
etkilemesi kaçınılmazdı.

12 Eylülzede Türk sinemasının bir çıkış 
yolu arayan yönetmenleri elbette İran si-

nemasının başarılı ör-
neklerine kayıtsız kal-
madılar. Başlangıçta 
solcu sinemacılar İran 
sinemasının başarı-
sını anlaşılır bulmak-
ta zorlandı. 1989’da 
Said İbrahimifer’in 
Nar-o Ney ile Altın Lale 
ödülünü kazanması bir 

görme biçiminin değiştiğinin de ifadesi. Işıl 
Özgentürk bu ödülle ilgili olarak solcu bir 
arkadaşının şu şekilde tepki verdiğini anlat-
mıştı bir yazısında: “İran’da nasıl bir sinema 
yapılabilir?” 

12 Eylülzede sinemamız, siyaset alanında 
umutsuzluğa düşmüş solcu aydın öyküleriyle 
kısıtlanmıştı adeta. (Sevgili Ayşe Şasa’nın 
vefatının ardından kapıldığım düşüncelerden 
biri de bu oldu: Ayşe Şasa hâlâ Atıf Yılmaz 
ile çalışıyor olsaydı, 1980 sinemasından ge-
riye hatırlamaya değer filmler kalabilirdi.) 
Bir sonraki kuşak farklı bir yol aramadan 
edemeyecekti. Ahmet Uluçay, Nuri Bilge 
Ceylan, Reha Erdem, Semih Kaplanoğlu, 
Derviş Zaim, Zeki Demirkubuz bu isimler 
arasında ilk akla gelenler. Nuri Bilge Ceylan 
sineması, bu yönetmenler arasında Kiyarüs-
temi etkisinin en belirgin olarak fark edildiği 

Nuri Bilge Ceylan Türk 
sinemasında, Kiyarüstemi 

etkisinin en belirgin olarak fark 
edildiği yönetmen. Özellikle 

Kasaba (1998), Uzak (2002) ve Bir 
Zamanlar Anadolu’da (2011) için 

bunu söylemek olası.
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yönetmen. Özellikle Kasaba (1998), Uzak 
(2002) ve Bir Zamanlar Anadolu’da (2011) 
için bunu söylemek olası.

Nuri Bilge Ceylan’ın Türk sinemasında kli-
şelerin ötesine geçen açılardan kasabaya 
kamerasını tutan ilk yönetmen olduğu söy-
lenebilir. (Anadolu’ya toplumsal gerçekçilik 
şablonlarının ötesinde bakan ilk sinemacı 
ise Ayşe Şasa’dır zannedersem.) Kasaba ve 
Uzak filmlerini kendime çok yakın bulduğu-
mu söyleyebilirim. Kiyarüstemi sineması İran 
sinemasında “Üçüncü Cephe Sinemacıları” 

olarak isimlendirilen Ferruh Gaffari, İbrahim 
Gülistan ve Feridun Rehnema’nın başlattığı, 
semeresini sonraki yıllarda verecek olan ha-
reketten bağımsız değerlendirilemez. NBC 
sinemasını da Yavuz Turgul, Yılmaz Güney, 
Ahmet Uluçay, Zeki Demirkubuz gibi isimleri 
hatırlamadan çözümleyemeyeceğimiz açık. 
Yavuz Turgul ironisi, Yılmaz Güney acılığı, 
Ahmet Uluçay saflığı, Zeki Demirkubuz kö-
tümserliği… Sonuncu filminde sahne yine 
Anadolu ve taşra olsa bile konunun 12 Ey-
lülzede solcu aydının bunalımlarına dönüş 
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yapması rastlantı mıdır? Klee, “sanatta ek-
sik olan halktır” mealine gelen cümlesiyle, 
sanatsal arayışın hangi şartlarda mümkün 
olduğuna dair bir tartışma açmayı istemiş 
olmalı. Türk sinemasındaki sol duyarlığın 
tasarlanmış, ideal bir 
halkı konu ettiği, onun 
için kaygılandığı, onu 
hedef aldığı ve bu şe-
kilde tasarlanmış bir 
halk kabulünün öte-
sindeki tezahürlerin 
bazen korkuya bazen 
de tiksintiye yol açtı-
ğı söylenebilir. Adalet 
Ağaoğlu’nun Yaz Sonu’nda dile getirdiği 
solcu aydının halk korkusu, Mine Kırıkka-
nat yazılarında tiksintiye dönüşür. İdealize 
edilmiş halkın uyandırdığı hayal kırıklığı, ger-
çekçi halk tasvirlerinde abartıyı kaçınılmaz 
kılmalıdır sanki… Kiyarüstemi filmlerinde 
serbestçe kendisini temsil etmesi beklenen 
halk kişisi, NBC filmlerinde solcu aydının 
biyografisinden bağımsız bir varlık elde et-
mekte zorlanacaktır.  

İki yönetmen de fotoğraf sanatçılığını önem-
siyor, sürdürüyor. Akla ister istemez Godard 
geliyor. İyi bir fotoğrafçı, evet, Kiyarüstemi 
gibi NBC da fotoğrafçı geçmişinden bes-
leniyor ve bu yönünü önemsemeye devam 
ediyor. Ancak her iki yönetmenin filmlerinde 
de bu yön bazen, filmin akıp gitmesine en-
gel olan bir katılaşmaya yol açıyor. (Melek 
Arslanbenzer’in yazısı bu açıdan kayda de-

ğer:  “Ödülü bol insanı az yönetmen: Nuri 
Bilge Ceylan”, www.populistkultur.com, 26 
Mayıs 2011) 

Galiba İklimler’den (2006) itibaren değiş-
meye başlıyor NBC sinemasının çizgisi. Bir 

Zamanlar Anadolu’da 
başlangıç izleklerini 
içermekle birlikte bu 
filmde de Üç Maymun’la 
(2008) birlikte belir-
ginlik kazanan melod-
rama doğru yönelimin 
altını çizen unsurlar 
dikkat çekiyor.

Bir Zamanlar Anadolu’da filmine gelirsek… 
Filmin konusu neydi? İç Anadolu’da ıssız bir 
beldede (Kırıkkale’de) bir cinayet işlenmiş-
tir. Katil suçunu itiraf etmiştir, savcı, doktor, 
birkaç polisin katılımıyla cinayet yerinde 
katilin cesedin yerini göstermesi için so-
ruşturma gerçekleşmektedir. Uzun bir süre 
her şeyi uzak çekimle izliyoruz. Arka plan 
müziği yerine tabiatın seslerini duyuyoruz. 
Yağmur yağıyor, gök gürlüyor, rüzgâr esi-
yor, yapraklar hışırdıyor, Neşet Ertaş Allı 
Turnam’ı söylüyor… Araba ilerliyor ve biz 
içinde süren konuşmaları dinliyoruz. Orada 
bulunma sebebi bir cinayet, ama gündelik 
hayatın sıradan sesleri ulaşıyor kulağımı-
za. Dahası Savcı’nın hayatındaki dram film 
boyunca cinayet soruşturmasına karışıyor. 
Öldürerek cezalandırmanın yanı sıra bir de 
ölerek cezalandırma vardır;  Savcı, karısı 
tarafından intiharla cezalandırılmış olma-

İki yönetmenin filmleri 
arasındaki benzerlikler ille 

bir taklitle ilgili değildir, hatta 
benzerlik bilerek sağlanmış 

olabileceği gibi hiçbir şekilde 
benzetilen film görmeden de 

ortaya çıkabilir.
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nın kendi başına tanımlamaktan uzak dur-
duğu asli sebeplerini doktordan duymaya 
katlanmak zorunda kalacaktır. Soruşturma 
sahnelerinde ceset nihayet bulunup araba-
nın arkasına konuluyor.  Ancak polis aynı 
zamanda bahçede topladığı kavunları da 
bagaja, cesedin yanına yerleştiriyor. Ölümle 
yaşam bir arada yol alıyor. Filmin sonunda 
babası öldürülmüş olan çocuk, önüne gelen 
bir futbol topunu oynayan çocuklara doğru 
fırlatıyor. Kiyarüstemi’nin üçlemesinde an-
lattığı gibi: Hayat devam ediyor. 

İranlı sinema eleştirmeni Robert Safari-
yan, Şark gazetesine yazdığı “Bir Zamanlar 
Anadolu’daki Kiyarüstemi Temaları” başlıklı 
yazıda (3 Mart 2012) bu filmdeki Kiyarüste-
mi etkilerini konu ediyor. Yazara göre filmin 
cinayet soruşturması sahnelerinde sıklıkla 
Kiyarüstemi’nin Rüzgâr Bizi Sürükleyecek ve 
Kirazın Tadı (Ta’m e guilass, 1997) filmlerinin 
etkileri hissediliyor. Ceylan da Kiyarüstemi 
gibi apansız gündeme düşen olayların tas-
virini ve araya hikâyeler yerleştirmeyi sevi-
yor. Film boyunca upuzun süren kurcalama 
yönetmene konuları birbirine bağlamada 
imkânlar tanıyor. Bir yerde katil arka koltukta 
oturduğu halde arabada bulunanlar savcının 
rahatsızlığından ve prostat belirtilerinden 
söz ediyorlar. Kiyarüstemi’nin ilk uzun met-
rajlı filmi Rapor (Gozareş, 1977) filmindeki 
sandviç dükkânındaki sahneleri hatırlatıyor 
sahne. Orada filmin oyuncusu eşiyle kav-
ga etmiş, çocuğuyla evden çıkmıştır. Ancak 

sandviç dükkânındaki müşteriler son model 
arabalardan söz etmektedir. 

İki yönetmenin filmleri arasındaki ben-
zerlikler ille bir taklitle ilgili değildir, hatta 
benzerlik bilerek sağlanmış olabileceği gibi 
hiçbir şekilde benzetilen film görmeden de 
ortaya çıkabilir. Ceylan pekâlâ Rapor filmini 
izlememiş de olabilir. Sonuçta İran taşrası 
ile Anadolu arasında hayat tarzı itibarıyla 
benzerlikler eksik değildir. 

BÜYÜLÜ GERÇEK
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Film tekniği ve üslubu alanında benzerlik-
ler olsa, bir etkiden söz edilebilse bile, iki 
yönetmenin hayata bakışındaki farkların üs-
luplarına yansımadığı söylenemez. Kiyarüs-
temi iyimser bir yönetmen, Ceylan ise Türk 
solunun 1980’lerden itibaren işlediği aydın 
umutsuzluğunu farklı bir form ve üslupla 
işlemeyi sürdürüyor. 

Filmlerinden “yarı film” diye söz ediyor Kiya-
rüstemi. Seyirciyi şartlamak istemiyor ve sık 
sık hatırlatıyor: Seyrettiğiniz sadece bir film.  
NBC de aslında bunu yapmak istiyor,  ancak 
Bir Zamanlar Anadolu’da filminde olduğu 
gibi belgesel nitelikli film yer yer melodrama 
dönüşüyor.  Bir ayağı ve aklı şehirde kalan 
memurun kişisel dramının faili taşranın çorak 
ve anlayışsız dili midir? 

Hikâyeler gerçek, otobiyografik özellikler 
yoğun, insandan söz eden ama insan geçiş-
lerine pek yer verilmeyen sahnelerin özenle 
hazırlandığı muhakkak, gelgelelim film bit-
tiğinde insana dair geriye kalan nedir diye 
sorduğunuzda, “suskunluk” geliyor akla ya 
da “umutsuzluk”. Pastoral ifadelerin cevap 
olarak sunumu Kiyarüstemi yanı sıra Tarkovs-
ki çağrışımlarını da güçlendiriyor. Bu nokta-
larda Kiyarüstemi ile NBC arasında bir fark 
olduğu açık geliyor bana. Kiyarüstemi’nin 
taşrada çektiği filmler hayata ve insana 
dair umutlu bir duygu bırakırlar geride. 
“O filmlerinde mutlu yaşamanın delillerini 
bildiğini hissettiriyor ve insanın henüz öl-
mediğine seyircisini inandırmayı başarıyor” 
diye yazmıştım Şark’ın Şiiri’nde. “Umutsuz 
ve nevropat filmler yapmam” diyordu, Celil 

BÜYÜLÜ GERÇEK
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Civan ve Murat Pay’ın Tahran’da gerçekleş-
tirdiği Hayal Perdesi söyleşisinde. Bu seçimi 
onu gerçekçi olmayan filmlerin yönetmeni 
yapmıyor. Aslında iyimser yönetmen gibi 
kötümser yönetmen de hayatın sahneleri-
ni kendi bakış açısına 
göre seçiyor. Sanatta 
Miro’nun amaçladı-
ğını gerçekleştirmeye 
çalışıyor Kiyarüstemi 
ve Miro’nun ifadesiyle 
bir çocuk bakışı yalın-
lığını arıyor. Bu çocuk 
bakışının geri veya az 
gelişmiş bir düzey an-
lamına gelmediğini bu 
sayfalarda yayımlanan 
“Tabiata bak ve gön-
lünü çalıştır” başlıklı, Japon ukiyo-e’lerini 
irdelediğim yazıda anlatmıştım. Kiyarüstemi 
ve Kurosawa arasındaki yakınlık da rastge-
lelikten uzak.

İran taşrası gibi Türkiye taşrası da merkez-
den yönelen bir modernizasyon nedeniyle 
çatışmalar yaşarken varlığını yabancı gelen 
etkilerden uzak tutma adına “coşkusunu” 
bastırmaya sevk eden temkinli bir tutu-
mu benimseyebilmiştir. Dolayısıyla resmi 
olan herhangi bir olgu, durum ve sembolle 
ve bunlarla ilişkili kişilerle karşılaşmalarda 
bir tür coşku kaybından söz etmek olası. 
Kiyarüstemi’ye nazaran NBC filmleri yuka-
rıdaki karşılaşmalara daha açık hikâyeleri 
ve kişileri konu alırlar. Her iki yönetmenin 

taşrası bir hayli farklılık arz eder. Kiyarüste-
mi kişileri ve olguları en yalın insanlık hali 
üzerinden gösterirken NBC medeniyet kıs-
taslarının baskısını kenara bırakmayı tercih 
etmez. NBC filmlerinde izleyici yönetmenin 

sesini bir memurun di-
linden duyduğu hissine 
kapılabilir. Kiyarüstemi 
filmlerinin kahramanları 
onun adına konuşmaz 
pek, belki Aslı Gibidir 
(Copie conforme, 2010) 
bir istisna olabilir. 

Kiyarüstemi taşrayı 
kendi halinde görmeye 
çalışırken NBC 1960 
ve 1970’lerin toplum-
sal gerçekçi sinema-

sının Yakup Kadri’nin Yaban romanındaki 
kahramanını andıran halktan umut kesmiş 
kişileriyle bağını koruduğu izlenimini duyu-
ruyor. NBC’nin taşrası, Türk sinemasındaki 
toplumsal gerçekçi filmlerinin gölgesinden 
nadiren kurtulabiliyor. Akla ister istemez 
1980’lerin Atıf Yılmaz kahramanları geliyor: 
İdeolojinin tasavvur ettiği halk bulunamadığı 
takdirde gerçeği karşısında duyulan hüzün 
hatta korku… 

Kiyarüstemi Hafız okumaktan hiç vazgeç-
memiş, Sadi’den beslenmiş bir yönetmen, 
NBC’de bunun bir karşılığı vardır diye umu-
yorum. Onu ilk filmlerinin yalın ve kendi 
gerçekliklerine sadık olmayı ciddiye alan 
sahneleriyle önemsiyorum çünkü.

Film tekniği ve üslubu 
alanında benzerlikler olsa 
da iki yönetmenin hayata 

bakışındaki farklar üsluplarına 
yansır. Kiyarüstemi iyimser bir 
yönetmen iken, Ceylan ise Türk 

solunun 1980’lerden itibaren 
işlediği aydın umutsuzluğunu 

farklı bir form ve üslupla 
işlemeyi sürdürüyor. 


