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Elias Canetti İnsanın Taşrası isimli eserinde 
taşraya bakmak, insanın kendi içine bak-
masıdır der. Nuri Bilge Ceylan’ın şimdiye 
kadar çektiği filmlerde taşraya bakarken, 
taşrayı aynı zamanda içselleştirdiğini ve 
Türkiye’nin yaşadığı Doğu-Batı ikilemini, 
geleneksel-modern kamplaşmasını, mer-
kez-taşra/köy-kent çatışmasını taşra üze-
rinden anlamlandırmaya çalıştığını görürüz. 
Ceylan’ın taşrayı tekrarlarla ve simgesel bir 
anlatımla metaforikleştirmesi, bir anlamda 

Canetti’den hareketle kendi iç dünyasına 
bakışının da yansımasıdır. Bununla birlikte 
Ceylan’ın ilgilendiği şey tıpkı Canetti’nin 
bahsettiği gibi bir tür “taşralılık” hâlidir. 
Taşranın fiziksel olarak merkezden uzakta 
kalmasından çok Ceylan’ın ilgisini çeken 
şey, taşralılığın devam eden bir ruh hali-
ne dönüşmesidir. Taşra, yitirilen, nostaljik 
şekilde tasavvur edilen ve aidiyeti tanımla-
yan bir yer değildir; aynı zamanda merkeze 
bakarak yorumlanan kötücül ve kasvetli 
bir imgeler bütününü de ifade etmez. 
Ceylan’ın taşrası klişeleşmiş taşra tanımla-
rından uzakta, kişinin yaşadığı sürece peşi-
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ni bırakmayan biteviye bir ruh halini imler. 
Bu yüzden de, Mayıs Sıkıntısı (1999)’ndaki 
taşralı karakterle Uzak (2002)’taki kentli 
(her ne kadar taşradan gelmiş olsa da) 
karakterin yaşadığı duygu durumu ortaktır.

Bir Zamanlar Anadolu’da filminde karakter-
ler benzer şekilde bir tür “taşralılık” du-
rumdan muzdariptir. Anadolu’nun ücra bir 
köşesine tayinleri düşen savcı ve doktor 
da, taşranın çetin hayat şartlarında do-
ğup büyümüş komiser Naci ve şoför Arap 
Ali de, vahşi bir cinayet işlemiş tutuklu 
da taşrayı içlerinde hisseder. Bu yüzden, 
iyiyle kötünün net çizgilerle ayrılmadığı, 
merkez-taşra çatışması gibi klişeleşmiş 
kutupların olmadığı, içsel bir taşrada ha-
pistirler. Savcı intihar eden karısının yasını, 
doktor sevgilisinin melankolisini, komiser 
sert bir coğrafyada hayatta kalabilmenin 
bedelini, tutuklu ise işlediği cinayetin vic-
dan azabını film boyunca içten içe yaşar. 
Hiçbir karakterin iç dünyası filmde tama-
men dışarıya aksettirilmese de, yönetmen 
gerek mizansenleri gerekse de alan dışına 
yüklediği metaforik anlamlarla karakterle-
rinin iç dünyasını dışa yansıtmayı başarır.

Çocukluk ve İktidar

Ceylan’ın filmde başarıyla açığa çıkardığı 
bir diğer şey ise, taşralılık halinin çocuk-
luktan itibaren bir insanda nasıl oluş-
tuğu ve bunun iktidar mekanizmasıyla 
nasıl ilişki halinde geliştiğidir. Yönetmen 
Radikal gazetesine verdiği bir söyleşide 
çocukluk ile ilgili düşüncelerini şu şekilde 
ifade eder: “Bilirsiniz çocuklukta bir alay 

mekanizması vardır. Alay edilmemek için 
alay etmek zorundasınızdır. İktidar ilişkisi 
çocukken okulda başlar.”1 Bu bağlamda, 
filmde cinayetin işlendiği yörede doğup 
büyüyen polis memurlarının hayata ilgili 
yaptıkları vurgular önemlidir. Gerek komi-
ser Naci gerekse de şoför Arap Ali hayatın 
çok acımasız olduğundan bahsederek, 
o yörede yaşamak için gerektiğinde acı-
masız olmanın ve ezilmemek için ezmeyi 
öğrenmenin şart olduğunu söyler. Hayatta 
kalmayı, güçlünün güçsüzü ezdiği bir er 
meydanı olarak tanımlayan ikili, Ceylan’ın 
röportajında alıntıladığı mekanizmanın 
işleyişini betimler. Babası öldürülen çocuk 
üzerinden komiser Naci’nin söyledikle-
rinden sonra, çocuğun babasını öldüren 
tutukluya taş fırlatması ve hastanede 
babasının otopsisinin bitmesini beklemesi, 
çocuğun da düzene uyum sağladığını ve 
acımasız olması gerektiğini öğrendiğinin 
kanıtı gibidir. Baştan beri insan doğasına 
yapılan atıflar, çocuğun finaldeki duruşuy-
la da yerini bulmuş olur.

Nuri Bilge Ceylan’ın bundan önceki film-
lerinde olduğu gibi taşralılık hali özünde 

1 Güldal Kızıldemir, Radikal Gazetesi, 21 Aralık 
1997, www.nbcfilm.com

Bir Zamanlar Anadolu’da Ceylan’ın 
çok sevdiği Çehov’un hikâyeleri 
gibi, her şeyin tümüyle basit oldu-
ğu ama aynı zamanda da bir o kadar 
karmaşıklaştığı bir evrende geçiyor.
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çocukluktan başlayan bu “acımasız” doğal 
seleksiyonu anlamaya yönelik bir çabanın 
tezahürüdür. Bu yüzden de, yönetmen 
vahşice işlenmiş bir cinayette bile net 
bir şekilde iyi/kötü ayrımı yapmaktansa, 
bunların birarada olduğu bir değerler bü-
tününe yoğunlaşmayı ve bunu anlamlan-
dırmayı tercih eder. Bu nedenle, filmdeki 
cinayet meselesi sadece yüzeydeki olay 
örgüsünü takip etmek için bir araç işlevi 
görür; önemli olan ölen kişinin cesedinin 

bulunmasından çok karakterlerin yolcu-
luk boyunca bilinçdışına taşan taşralılık 
halini açığa çıkarmaktır. Bu açıdan değer-
lendirildiğinde, Bir Zamanlar Anadolu’da 
filmi Ceylan’ın çok sevdiği ve etkilendiği 
Çehov’un hikâyeleri gibi, her şeyin tümüy-
le basit olduğu ama aynı zamanda da bir 
o kadar karmaşıklaştığı bir evrende geçer. 
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Taşra, yitirilen, nostaljik şekilde ta-
savvur edilen ve aidiyeti tanımlayan 
bir yer değildir; merkeze bakarak 
yorumlanan kötücül ve kasvetli bir 
imgeler bütününü de ifade etmez. 
Nuri Bilge Ceylan’ın taşrası klişeleş-
miş taşra tanımlarından uzakta, kişi-
nin yaşadığı sürece peşini bırakma-
yan biteviye bir ruh halini imler.

BİR ZAMANLAR ANADOLU’DA
Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

Senaryo: Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan, 
Ercan Kesal

Oyuncular: Muhammet Uzuner,  
Taner Birsel, Yılmaz Erdoğan, Fırat Tanış

Yapım: Türkiye-Bosna, 2011, 150 dk.

Vizyon Tarihi: 23 Eylül 2011

HAYAL PERDESİ 24 - Eylül-Ekim 2011


