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26 Ocak 1959'da İstanbul’da doğmuştur. Çocukluğu, ziraat mühendisi olan babası Emin Ceylan’ın 
mesleğini memleketi Çanakkale’de sürdürmek istemesi nedeniyle Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 
geçer. Ceylan ve ablası Emine’nin eğitimi için aile İstanbul’a döner.  

Ceylan, 1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirir. Lise yıllarında 

başlayan fotoğraf merakı üniversite de devam eder.  Üniversitede aldığı sinema dersleri, fotoğraf 
kulübündeki çalışmaları görüntü sanatlarında derinleşmesini sağlar. Mezun olduktan sonra bir süre 
yurt dışında seyahat eder, ardından Türkiye’ye dönüp askere gider. Askerliği sırasında sinema 
alanında çalışmak istediğine karar verir. Tanıtım fotoğrafları çekip geçimini sağlarken sinema eğitimi 
almaya başlar ama iki yıl sonra okulu bırakır.  

Bir film kamerası alır ve ilk filmi Koza’yı çeker. Film, Cannes Film Festivali’nde gösterilir. İki yıl sonra 

ise ilk uzun metrajlı filmi Kasaba’yı yapar. Günümüze dek sekiz uzun metrajlı bir kısa film yaparak 
yalnızca Türkiye’de değil dünya sinema çevrelerinde de bir auteur olarak kabul tanınır. İçlerinde Altın 

Palmiye (Cannes), Altın Koza (Adana), Altın Portakal (Antalya) da olduğu çok sayıda ulusal ve 
uluslararası ödül kazanır.  

Koza’dan başlayarak 2008 tarihli Üç Maymun’a dek filmlerinde ağırlıklı olarak ailesinden, 

akrabalarından ve arkadaşlarından oluşan bir ekiple çalışır. Hemen her işlevi kendisi üstlenir. 
Senaryolarını yazar, görüntü yönetmenliği, kameramanlık, ses tasarımı, kurgu ve hatta oyunculuk 
yapar.  

Nuri Bilge Ceylan 2009 yılında Cannes Film Festivali’nde jüri üyesi olarak yer almıştır.  

 

Filmleri 

Koza (1995) 
Kasaba (1997) 
Mayıs Sıkıntısı (1999) 
Uzak (2002) 
İklimler (2006) 

Üç Maymun (2008) 
Bir Zamanlar Anadolu’da (2011) 
Kış Uykusu (2014) 
Ahlat Ağacı (2018) 

Sinemasal Anlatım 

Sanatsal çalışmalarına fotoğrafla başlamış bir yönetmen olarak Nuri Bilge Ceylan’ın filmlerinde 
görüntü estetiğinin belki de diğer her şeyin önünde dikkat çekici oluşu çok şaşırtıcı değil.  Uzun ve 
uzak çekimler, kır manzaraları, ağır ritimli kurgu, çok yakın plan insan yüzü Ceylan’ın biçemini 

anlatmada başlıca öğeler olsa gerek.  

“Ceylan’ın sinemasını tanımlayan şey, kişisel ve yalın bir sinema olmasıdır” (Akbulut, 2005:19). Seçtiği 
konu, tema ve hikayelerdeki otobiyografik öğeler, sinemasal anlatımda karmaşık ve hızlı kurgu, 
kendini öne çıkaran kamera hareketleri yerine sahnenin dramatik anlamını etkili biçimde anlatacak 

mizansen öğelerine odaklanması bu düşünceyi doğrulamaktadır.  

Uzun çekim ve sahneler, kameranın durağanlığı, az diyalog, Ceylan’ın film biçeminin Tarkovski ve  
Bergman’dan etkilendiği görüşünü ortaya çıkarmıştır. İlk filmlerinde bu biçem kendini daha fazla 
göstermiş, az diyaloglu, uzun çekimli ve nedenselliği kıran kurgu yapısı nedeniyle gişe değil festival 

sinemacısı olarak değerlendirilmiştir. Ancak, Üç Maymun’la birlikte filmleri daha konuşkan hale 
gelirken sinematografisi, görüntüye verdiği önem değişmemiştir.   

 

 



Temalar 

Nuri Bilge Ceylan’ın filmlerinde taşra, doğa, kötülük, suç, erkeklik temalarının tekrarlandığını görürüz.  
Bu temaların bazıları kimi filmlerde oldukça başat durumdadır, kimi filmlerde ise hikayeye diğer 
temaları besleyen bir alt tema ya da motif şeklinde dahil olur.  

Taşra. Ceylan’ın filmlerinde mekan, motif, tema olarak sıkça karşılaştığımız bir kavram taşra.  Kasaba, 

Mayıs Sıkıntısı, Uzak, Ahlat Ağacı taşranın hem ayrıntılı bir tanımının yapıldığı hem de taşradan 
kurtulma arzusunun, bu arzunun doyurulmasının imkansızlığının ele alındığı filmler. Kasaba’da 
özellikle Saffet’in gitmekle ve kasabayla ilgili ifadelerinde taşranın durağanlığına, genç insanların 
ihtiyaçlarına ve hayallerine karşılık veremeyişine, kentlerin yabancı oluşuna ilişkin pek çok şey 
söylenir. Ailenin kökleri taşradadır, doğa güzeldir ama taşra boğucu, sıkıcı, tekdüzedir, “hapishane” 
gibidir. Yoksulluk, değişmezlik, iki yüzlülük, sıkışmışlık, çözümsüzlük, bu tanımdaki başlıca özellikler 

olarak karşımıza çıkıyor. Karakterler üzerinden temsil edilen bu özelliklerle, taşranın eski masumiyetini 
koruyamadığını, merkezde ne oluyorsa onun belki de daha görünür bir yansıması olduğunu 
anlayabiliyoruz. Saffet (Kasaba, Mayıs Sıkıntısı), Yusuf (Uzak), Sinan ve Hatice (Ahlat Ağacı), 
taşradan kopma arzusunun en belirgin temsilleri. Diğerleri için daha çok gönüllü ya da gönülsüz akışa 
kapılarak hayatta kalınan, Süleyman, Veysel (Ahlat Ağacı), Muhtar (Bir Zamanlar Anadolu’da) gibileri 
içinse fırsata dönüştürülen bir yer taşra. Sinan, taşrayı şu sözleriyle özetliyor: “Köylüyüm, fakirim, 

işsizim”. Hiçbir umut barındırmayan bu cümle, bir şemsiye gibi bu dört filmin hikayesi üzerinde 
başından sonuna dek durmaktadır.  

Doğa. Ceylan’ın filmlerinde doğa, hem tematik, hem de sinematografik ve anlamsal bir öğe olarak 
karşımıza çıkar. Kasaba’da doğa, taşrayı betimlemenin araçlarından biridir. Bütün karakterlerin 

doğayla ilişkisi yansıtılır. Her biri için anlamı farklı olsa da, doğa, onların ufku, dış dünyası, nasıl 
yaşayacaklarını belirleyen başlıca güçtür. Mayıs Sıkıntısı’nda hikaye doğa etrafında döner. Emin’in 
film boyunca derdi ağaçlarının kesilmesini önlemek ve arazisini devlete kaptırmamaktır. Oğlu 
Muzaffer’in derdi ise, çekeceği filmdir. Ama çekimlerde mekan olarak babasının arazisindeki ağaçlık 
alanı kullanmaktadır. Çekim sırasındaki hava koşulları, gün ışığından yararlanma süreleri, filmin 
görüntüsünü ve bütçesini doğrudan etkileyecektir.   

Bir Zamanlar Anadolu’da, saatler süren bir ceset arama hikayesidir. Bozkırda uzanan dar yolda 
görebildiğimiz birkaç ağaç, zaman zaman şiddetlenen rüzgar, rüzgarda sallanan yaprakların sesi, 
ağaçtan düşüp çürüyen elmalar, uçsuz bucaksız düzlükler, insanların öfke, hayal kırıklığı, ihanet dolu 
öykülerine eşlik eder.  

Ahlat Ağacı’nda, filme adını veren ağaç Anadolu’nun her yerinde yetişen, dayanıklı bir ağaçtır. Bu 
ağacın, Anadolu’nun zor doğa koşullarına, toplumsal ve ekonomik yoksunluklara, haksızlıklara, 
umutsuzluğa ve çözümsüzlüğe rağmen yaşayıp giden halkı temsil ettiğini söylemek yanlış olmaz. 
Sinan’ın babası İdris’in köydeki arazide su kuyusu açarak su çıkarma çabası da doğanın parçası olup 

bitmek bilmez bir mücadelenin ve taşranın daha da derinlerinde yok olup gitmek şeklinde okunabilir. 
İdris, iyi bir öğretmenken yoksulluk ve haksızlıklarla umudunu yitirip elindeki üç kuruş parayı at 
yarışlarında kaybeden bir adam haline gelmiştir. Sinan da onun yolunda, hiç kimsenin okumadığı 
kitabın yazarı, atanamayan bir öğretmen olarak kuyunun diplerine doğru düşmektedir. Tıpkı, 
Anadolu’nun her yerindeki milyonlarca insan gibi.  

Suç ve Kötülük. Ceylan’ın filmlerinde suç ve kötülük kavramları adli cezaları gerektiren cinayet gibi 
eylemlerden sınıf ve cinsiyet ilişkilerindeki haince davranışlara dek uzanır. Üç Maymun, öldürme, 
yalan ve aldatmayla ortaya çıkan suçlar üzerine kuruludur. Yine de hikayedeki en büyük suçun, suç 
ticareti olduğu söylenebilir.  Önce, Servet birinin ölümüne neden olur ve cezayı, para karşılığında, 
kendisi yerine Eyüp’e çektirir. Filmin sonunda ise İsmail, Servet’i öldürür. Eyüp, kahveci çırağı 

Bayram’a para ödeyerek suçu üstlenmesini, böylece İsmail’in yerine cezayı çekmesini sağlar. Bütün 
karakterler gerçeği bilir ama üç maymunu oynarlar: “Görmedim, duymadım, bilmiyorum”. Belki de 
başlıca kötülük üç maymunu oynamaktır. Suç, üçüncü şahıslar tarafından bilinene dek görülmeyen,  
duyulmayan, bilinmeyen bir kötülük olarak suçu işleyenin yanına kar kalmaktadır. Üç Maymun’un 
çarpıcı yanı, suçun, ortaya çıktıktan sonra başka suçlara neden olması ve böylece kötülüğün sürüp 
gitmesidir.  

Bir Zamanlar Anadolu’da adlı filmdeki karakterlerin her biri bir suç işler ya da bir suçla bağlantılıdır. 
Kenan, Yaşar’ı öldürür. Kenan’ın kardeşi bu suça ortak olur. Yaşar’ın karısı onu Kenan’la aldatır. 
Doktor Cemal, Yaşar’ın ölmeden gömülmüş olmasını rapora yazdırmayarak otopside ortaya çıkan bir 
gerçeği adli makamlardan saklar. Savcı Nusret, karısını aldatmış, onu intihara sürüklemiştir. Komiser 



Naci, cesedin yerini ararlarken sinirlenip Kenan’a saldırır. Cinayetteki kötülük daha büyük bir kötülükle, 
öldürülen kişinin yaşarken gömülmüş olmasıyla dehşet verici bir hal almıştır.   

Mayıs Sıkıntısı’nda Muzaffer, İstanbul’da iş bulmayı vadettiği Saffet’i film çekimleri bitince yarı yolda 
bırakır. Saffet hem işinden olmuştur hem de İstanbul’a gitme hayali suya düşmüştür. Muzaffer bir 
yandan Saffet’in İstanbul’da tutunabilme ihtimalinin zayıflığını görmekte diğer yandan taşralı bir genci 
hayatına bir sorun olarak almak istememektedir.  Ama Saffet işsiz kalmıştır.  

Kasaba’da, küçük Ali, o yaştaki diğer çocuklar gibi, insanları, doğayı gözlemleyerek hayatı 
keşfetmektedir. Bu sürecin içinde kötülüğü deneyimlemek de vardır. Köydeki kadınlardan biri ona 
epeyce ağır bir domates dolu sepeti taşıması için verdiği zaman Ali’nin cebindeki yumurta kırılır. O da 
sepeti götürmesi gereken yere götürmek yerine kasıtlı olarak devirip domateslerin etrafa saçılmasını 
sağlar. Ablasından kaplumbağanın ters döndüğü zaman kendini kurtaramayacağını ve öleceğini 

öğrenmiştir. Yolda buldukları kaplumbağayı ters çevirip öylece bırakır. Bunun vicdanında yarattığı 
rahatsızlık rüyasında annesinin benzer biçimde ters dönerek düştüğünü görmesine neden olur.   

Uzak adlı filmde Mahmut fotoğraf çekimlerinde kullandığı köstekli saati ararken Yusuf’u suçlayıcı bir 
tavır takınır. Saati bir kutunun içinde bulur ama bunu Yusuf’a söylemez. Yusuf hırsızlıkla suçlanmaktan 

rahatsız olur ve ertesi sabah evden ayrılır. Mahmut ondan şüphelendiği için özür dilemek yerine 
Yusuf’un üzülmesine göz yummuştur. Bunu belki de misafirliği uzayan Yusuf’un evinden gitmesini 
sağlamak için bir fırsat olarak kullanır.  

Kış Uykusu’nda, Hamdi, annesi, ağabeyi İsmail, İsmail’in karısı ve çocuğu İlyas, uzun zamandır 

Aydın’ın kiracısı olarak mağaradan bozma bir evde birlikte yaşamaktadır. Ödeyemedikleri kiralar 
birikince Aydın’ın avukatları İsmail’i icraya vermiştir. İlyas, evlerine haciz geldiği, icra memurlarının 
yanındaki polisler babası İsmail’i dövdüğü için öyle hınçlanır ki, otelin aracıyla geçerlerken, saklandığı 
yerden Aydın’ın oturduğu yolcu koltuğu tarafındaki cama taş atarak kırar. Hamdi, evden tahliye 
edilmeleri için çıkartılan kararı durdurmasını sağlamak amacıyla birkaç kez Aydın’a rica etmeye gelir. 
Aydın, kira işleriyle kahyası Hidayet’in ve avukatların ilgilendiğini söyleyip sorumluluğu üzerinden 

atmaya çalışır. Vicdan, ilke, namus gibi kavramlardan sık sık söz etse de ne tahliye işlemlerini 
durdurmaya yanaşır ne de Hamdi’nin kırılan araba camının bedeli olan 170 Lirayı ödemesini 
beklemekten çekinir.  

Erkeklik. Ceylan’ın filmlerindeki erkeklik teması kayıtsızlık, duygu yoksunluğu, kötülük, cinsiyetçilik 

gibi alt temalarla bir arada ele alınmalıdır. Erkeklik, genel anlamda da bu kavramların yarattığı 
çatışmaları ve gerilimleri barındırır.  

İklimler’de İsa’nın Bahar’a küçük bir kız çocuğuymuş gibi öğreten, eleştiren, yöneten tavrı, yine İsa’nın 
Serap’la ilişkisindeki hakim ve sahip olma davranışı, meslektaşı Mehmet’in sevgilisiyle ilgili sözleri, 

İsa’nın buna alaycı tepkisi erkek egemen söylemin cinsiyetçi bakışını güçlü biçimde ileten anlardır. İsa, 
Bahar’ı aldatarak onun güvenini kaybetmiştir ama onu küçük bir olayı büyütmekle suçlar. Bahar, 
güvensizlik ve aldatılmış olmanın acısıyla baş edemezken İsa, onun bu hallerini umursamaz, hatta 
bundan sıkılır. 

Ahlat Ağacı’nda Hacer, Sinan’a bir kuyumcuyla evlenmek üzere olduğundan söz ederken tavırlarından 
ve söylediklerinden Sinan’ın onu kurtarmasını umut ettiğini anlarız. Hacer belki de lise yılları boyunca 
Sinan’a ilgi duymuş ama karşılık görmemiştir. Sinan, Hacer’in anlattıklarına, ruh haline, cinsel davetine 
kayıtsız kalır; anlamamış gibi davranır. Onun aklı yazdığı kitapta, taşradan kurtulmaktadır.  

Uzak’ın Mahmut’u, Üç Maymun’un Servet’i, Kış Uykusu’nun Aydın’ı, Bir Zamanlar Anadolu’da’nın 
savcı Nusret’i ve zanlı Kenan’ı kadınlara karşı işledikleri suçlar yüzünden onların mutsuzluğuna neden 
olmuş, kadınları kendileriyle eşit bireyler olarak değil de kendilerine eş, sevgili, fahişe rolüyle eşlik 
eden yardımcılar olarak görmüşlerdir. Bu karakterler, yalnızlık, bunalım, sıkıntı, duygu yoksunluğu gibi 
sorunlarını bu bakış açılarını değiştirerek çözebileceklerini fark etmeyen bencil kişilerdir.  

Babalar ve Oğullar. Ceylan’ın filmlerinde baba ve oğul arasındaki gerilim de tekrarlanan temalardan 
biridir. Baba-oğul gerilimi, Kasaba, Mayıs Sıkıntısı ve Ahlat Ağacı’nda farklı bağlamlarda ortaya çıkar.  

Kasaba’da Saffet, babasının taşradan ayrılıp ailesiyle ilgilenmemiş olmasına öfkelenmekte ama bir 

yandan da babasını taşradan kurtulduğu için savunmaktadır. Baba ölmüştür. Bu yüzden ailenin diğer 
üyelerine karşı onu savunma gereği hisseder.  

Mayıs Sıkıntısı’nda Muzaffer, yeterli parası ve ekipmanı olmadığı için filminde anne ve babasını 
oynatmak, çekim sırasında yardımcı olmalarını ister. Onları ikna etmek için taşradaki eve geldiği 



zaman, köydeki evin bahçesinde ağaçlarla uğraşan babasına yardım etmek, işleri sahiplenmek yerine 
senaryosuyla ilgilenir. Muzaffer, o araziye, yani doğup büyüdüğü toprağa sıkı sıkıya bağlı olan babası 
gibi değildir; kente göçmüş, fotoğraf, film işleriyle uğraşan biridir artık. Devletin arazinin bir bölümüne 

el koyması ihtimalini umursamaz, hatta babasına mücadele etmemesini önerir. Babası Emin ise 
yaşına rağmen direnmekte, toprağına sahip çıkmak için her yolu denemeye çalışmaktadır. Babasının 
geçmişe dair bir şeyler anlattığı sahnede istediği gibi olmadığı için çekimi defalarca tekrarlar. O sırada 
babanın aklı tapu kadastro memurlarının gelişini kaçırmamakken Muzaffer’in derdi iyi bir film 
yapmaktır. İkisi de birbirlerinin derdini umursamaz.   

Ahlat Ağacı’nda, baba oğul çatışması da başlıca temalardan biridir. Sinan, film boyunca pek çok kez 
İdris’le gergin anlar yaşar. Çatışmanın başlıca konuları, İdris’in sorumsuzca eline geçen parayı at 
yarışlarına harcaması, sağa sola borçlanması, tarladan su çıkarmak için inat etmesidir. Sinan, 
babasına öyle öfkelidir ki, annesini babası gibi birinin peşine takıldığı için aşağılar. Alacaklıların Sinan’ı 
yoldan çevirmeleri, İdris’i şikâyet etmeleri, saygınlığını yitirmiş bir babanın oğlu olma duygusu, İdris’in, 

ailesini parasızlığa mahkum etmesi ama belki de en çok, onun gibi olma, bu seçeneksiz hayata onun 
gibi katlanmak zorunda kalma korkusu Sinan’ı sinirlendirmektedir. Babasının köpeğini gizlice satarak 
hem kitabın baskı parasını denkleştirir hem de babasından bir çeşit intikam alır. Filmin sonu, baba ve 
oğul arasındaki çatışmanın çözümünü, Sinan’ın babasının hayatını devraldığını da gösterir. Daha 
önemlisi, Sinan’ın yazdığı kitabı yalnızca babası okumuştur.  Babayla uzlaşmak, hatta barışmak için 
bu önemli bir nedendir Sinan için.   

Karakterler 

Nuri Bilge Ceylan’ın filmlerindeki karakterleri gruplandırmaya çalıştığımızda basitçe iki kategori 

oluşturmak, karakterleri taşralı olanlar ve olmayanlar şeklinde ayırmak mümkün görünür. Ancak bu o 
kadar da kolay değildir. Onun filmlerindeki karakterlerin taşrayla gerilimli ilişkileri, sınıfsal  konumları, 
eğitim düzeyleri, cinsiyet temelli sorunları, daha karmaşık bir sınıflandırma yapmayı gerektirir. 
Ceylan’ın filmleri ağırlıklı olarak taşrada geçen, taşralı insanları betimleyen hikayeler anlatır. 
Toplumsal yapının, değişme ve sorunların bir sonucu olarak, bu hikayeler kentle (merkezle) ve kentli 
karakterlerle de ilişkilidir. Uzun zaman önce kente yerleşmiş ama kökeni taşralı olan, kentli olup 

taşrada çalışan ve yaşayanlar gibi merkez ve taşra arasındaki gerilimi yansıtan karakterlerle doludur 
filmleri. Her birinin iyi ve kötü özelliklerini, suç lu ve masum yanlarını, çaresizliklerini, hainliklerini 
tanırız. Bu yüzden, Ceylan’ın karakterleri derinliklidir.  

Taşrayı temsil eden karakterler. Taşra temasında da görüldüğü gibi, taşralı karakterler, yoksunluk, 

yoksulluk, sıkışmışlık, çözümsüzlükten oluşan bir kısır döngü içindedirler.  

Taşradan kurtulmaya çalışanlar: Saffet (Kasaba, Mayıs Sıkıntısı) ve Yusuf (Uzak) aynı karakterin farklı 
zaman dilimlerindeki hali gibidirler. Kasabada eğitim, iş, gelecek, para, saygınlık, eğlence, cinsellik 
ihtiyaçlarını tatmin edemeyen Saffet taşra sıkıntısını, tek düze bir toplumsal yaşam içinde bunalan 

gençliği temsil eder.  Sinan (Ahlat Ağacı) ise, Saffet ve Yusuf’un üniversite bitirmiş, yazar olma hayalini 
bir kitap yazarak gerçekleştirmeye çalışan ama tıpkı onlar gibi kasabadan, taşralılıktan kurtulamayan 
bir çeşitlemesidir. Üniversite eğitimi süresince de olsa kentte yaşamış, ailesini, toplumu, sanatı 
sorgulayabilecek ölçüde özgüven ve bilgi edinmiş bir karakterdir.  Bunlar Sinan’ın hayatında fazla bir 
şey değiştirmez. Kendi olanaklarıyla bastırdığı kitabını yalnızca babası okumuştur;  babasının köydeki 
tarlada kuyu açıp su bulma hayalini devralmaktan başka yapacak bir şeyi yoktur.   

Taşradan ayrılmış ama kurtulamamış karakterler. Nuri Bilge Ceylan’ın filmlerinde taşradan büyük 
kente gitmiş, orada tutunup yaşamayı başarmış, taşranın da kentte var olabilmenin de zorluklarını 
tanımış karakterler vardır. Muzaffer (Mayıs Sıkıntısı) ve Mahmut (Uzak) bu karakterlerin en tipik 
örnekleridir. Belki de taşra ve merkez arasındaki gerilimi en iyi temsil eden karakterler bunlardır. 

Çünkü taşraya dönme ya da dönmek zorunda kalmanın korkusu onları kente daha da bağlı hale 
getirmiştir. Tıpkı Saffet ve Yusuf gibi taşra sıkıntısının, taşradaki sıkışmışlığın ne olduğunu bilirler. Bir 
daha böyle bir hayata mahkum olmaktan, kentteki var olma biçimlerini yitirmekten korkarlar. Doğup 
büyüdükleri o yerle duygusal bağları zayıflamıştır. Muzaffer için taşra ve içindekiler, filmi için bir dekor, 
bir konu olmaktan başka anlam taşımamaktadır. Mahmut ise, Yusuf’la yeniden yakın ve görünür hale 
gelen taşralılıktan neredeyse tiksinmektedir. Geçmişte bırakmak istediği şeyleri temsil eden  Yusuf’un 

gidişi ile rahatlayacağını düşünürüz. Ancak, Mahmut, geçmişi ve taşralı olma halini ne zihninden ne de 
ilişkilerinden silip atabileceğinin farkına varır.  Bu hep Araf’ta kalmak, aradaki bölgede yaşamak gibidir.  

Taşradan kopamayanlar: Kasaba ve Mayıs Sıkıntısı adlı filmlerdeki anne ve baba karakterleri, Fatma 
ve Emin, Ali’nin annesi ve babası, taşrada olmaktan şikayetçi değillerdir. Fatma toprakla uğraşmanın 
zorluğundan yakınsa da hep orada kalmışlardır. Emin, ziraat mühendisidir ve yurt dışında da eğitim 



görmüştür. Yine de köydeki arazisine, taşradaki hayatına dönmüştür. Ali’nin babası da üniversiteyi 
bitirdikten sonra yurt dışında doktora yapmış ama o da babası gibi köyüne dönmüş, orada yaşamayı 
seçmiştir. Bu dönüşlerin gerçek nedenleri tam olarak açıklanmaz. Konuşmalarından doğup 

büyüdükleri yerlere, oraların doğasına olan bağlarından, memlekete hizmet etme amaçlarından söz 
ederler. 

Muhtar (Bir Zamanlar Anadolu’da), taşradaki iktidar ilişkilerinde görece ayrıcalıklı bir yer edinmiş, 
muhtarlığını sürdürebilmek için kaymakam, savcı gibi devlet memurlarına hoş görünerek köye 

köylülerin dinsel duygularını okşayacak hizmetler getirmeye çalışmaktadır. Zanlıyla birlikte cesedin 
gömülü olduğu yeri arayan memurların yorulup muhtarın evine konuk olduğu o rüzgarlı gecede elektrik 
kesilir. Muhtar, köyün elektrik sorununu çözmek için değil de mezarlığın duvarını yaptırmak, köye 
gasilhane inşa ettirmek için ödenek almaya çalışmaktadır. Savcıdan kaymakamla konuşmasını ister. 
İsteğinin yerine getirilmesini garantilemek için köyün balından bir kavanoz hediye vermeyi de ihmal 
etmez. Bunu elbette misafirperverlik gereğiymiş gibi yapacaktır. Muhtar, Türkiye’deki siyaset ve din 

ilişkisinin basit ve küçük boyutlu bir temsilidir. 

Seçkinler     Kendilerinin konforunu sağlayan, işlerinin üretimini gerçekleştiren insanları çıkarlarına 
uygun biçimde kullanan kişiler iktidar sahipleridir. Ezenler ve ezilenler arasındaki ilişkilerin niteliği güç, 
iktidar, değerler, suç alanlarında kendini açıkça gösterir.  

Servet (Üç Maymun), arabasıyla kaza yapıp birinin ölümüne neden olunca siyasi kariyerini ileri sürerek 
para karşılığında şoförü Eyüp’ün suçu üstlenmesini sağlar. Eyüp, Servet’in yerine hapse girer. Eyüp’ün 
karısı Hacer, oğluna bir iş kurabilmek için Servet’ten söz verdiği parayı ister. Servet, bu paranın 
karşılığını da Hacer’le cinsel ilişkiye girerek alır. Eyüp, Servet’in özgür ve “onurlu” biri olarak hayatını 

sürdürmesini sağlamış, Hacer ise cinsel ihtiyaçlarını karşılamıştır. İktidar sahibi, her koşulda istediğini 
elde eder.  

Necla (Kış Uykusu), sahip oldukları otelin çalışanını, en sevdiği çay fincanını kırdığı için azarlamıştır. 
Uzun zamandır hiçbir şey üretmeden otelin ve babadan kalan mal varlığının getirileriyle yaşayan 

Necla, kardeşi Aydın ve karısı Nihal üzerinde de küçümseme ve eleştiri yoluyla üstünlük kurmaya 
çalışır.  

Aydın (Kış Uykusu), gençlik yıllarında İstanbul’un tiyatro camiasında oyuncu olarak bulunmuş, 
babasından kalan mal varlığıyla hayatını sürdüren, kendini oyalamak için yerel gazeteye yazılar yazan 

bir karakterdir. Yazılarında ele aldığı konular, zihninde idealleştirdiği bir toplumu savunan, toplumun 
sınıfsal ve kültürel gerçekliğinden uzak fikirlerle doludur. Konuşmaları, yazılarındaki bazı ifadeleri onun 
vicdanlı, düşünceli, adil biri olduğu izlenimi yaratır. Ancak, kiracısı İsmail’in, onun ağabeyi imam 
Hamdi’nin yoksulluklarını görmezden gelir. Diğer yandan, Nihal üzerindeki iktidarını sürdürmek için 
Nihal’in düzenlediği, köy okuluna yardım kampanyasına yüklü bir bağışta bulunur. Aydın, bu çelişkili 
davranışlarına rağmen toplumsal konumuna uygun davranmaktadır.  

Nihal (Kış Uykusu), genç yaşta Aydın’la evlenmiş, kocasının serveti nedeniyle çalışmak zorunda 
kalmamış, ekonomik özgürlüğünü kazanmak için çaba göstermemiş bir kadındır. Yıllar geçtikten 
sonra, kocasına bağımlı olmanın üzerinde yarattığı baskı ve bunalımdan şikayet etmeye başlamıştır. 
Biraz da bu duruma tepki olarak, Aydın’ın kiracısı İsmail’in hastalanan oğluyla ilgilendiğini, köyün 

okuluna yardım toplayarak üst sınıftan olma görevini yerine getirdiğini, Aydın’ın verdiği bağış parasını 
İsmail’e vererek ne denli vicdanlı olduğunu göstermeye çalışır. Nihal’in bu yardım çabaları, Aydın’ın 
gazete yazılarından farklı bir amaç taşımaz. Bu davranışlar seçkinlerin iktidarlarını meşrulaştırmanın 
biçimlerinden biridir. Böylece yoksul ve ezilenler onlara şükran, saygı, minnet duyacak, egemen 
oluşlarını, ezik bir utançla da olsa bir kez daha onaylayacaklardır. Egemen ideolojinin kendini 
söylemler yoluyla yeniden üretmesi tam da bu tür ilişki ve davranışlar la ortaya çıkar.  

Yalnız ve Suçlu Erkekler      Ceylan’ın çoğu filminde erkek karakterler kadınsız ve yalnızdır ya da bir 
süre sonra yalnız kalırlar. Bu, kimi zaman kendi seçimleridir. Erkeklerin ortak noktası kadınları üzen, 
onlara haksızlık yapan karakterler olmalarıdır.  

Doktor Cemal ve Savcı Nusret (Bir Zamanlar Anadolu’da) memuriyet nedeniyle taşraya gelmişlerdir. 
İkisi de hem üniversite bitirmiş hem de üst düzey memurlar oldukları için çevrelerindekilerden saygı 
görürler. Doktor Cemal, sessiz, sakin, gözlemleyen, dinleyen bir karakterdir. Diğerleri pek çok şeyden 
yakınırken o dinlemekle yetinir. Az konuşması onu biraz mesafeli ve soğuk biri gibi gösterir. Savcı, 
polisler ve zanlılarla birlikte cesedi aradıkları gecenin sabahında hastanedeki odasına döndüğü zaman 
çekmeceden bir kadının fotoğraflarını çıkarıp bakar. Kadının kim olduğu, hayatta olup olmadığı 

açıklanmaz. Cemal sıkıntılı ve düşüncelidir.  



Savcı Nusret ise, karısını aldatmış, kadın bu yüzden çocuğunu doğurduktan sonra intihar etmiştir. 
Nusret, bir tanıdığından söz eder gibi anlatmıştır karısının ölümünü. Doktor Cemal belk i bunu fark 
ettiği ve belki kendisi de benzer bir suç işlediği için kadının intihar ettiğini Nusret’e neredeyse açıkça 

söyler. Nusret, aslında bildiği ama kabul etmediği bir gerçeği bir doktordan duyunca yüzündeki izler 
rahatsız edici biçimde belirginleşir. Bu gerçeği kabul etmek, suçunu da kabul etmek anlamına 
gelecektir.  

Aydın (Kış Uykusu) evli olduğu halde neredeyse yalnız bir yaşam sürmektedir. Çalışma odasına 

kapanıp zamanını orada geçirmekte, Nihal’le ayrı odalarda yatmaktadırlar.  Nihal’in üzerinde kurduğu 
ekonomik iktidar yoluyla kadının mutsuz olmasına neden olmuştur. Gerçi Nihal de önceleri bunu 
önemsememiş hatta konforlu bulmuş ama özellikle İstanbul’dan ayrılıp taşraya geldikten sonra 
hayatını ve evliliğini sorgulamış, Aydın’dan uzaklaşmıştır. 

Mahmut (Uzak), İstanbul’da fotoğrafçılık yaparak hayatını kazanmakta, yalnız, içine kapalı bir hayat 
sürmektedir. Ayrıldığı eşi başka bir erkekle evlenmiştir. Mahmut’la boşanmak üzereyken hamile 
olduğunu, Mahmut’un çocuk istememesi yüzünden kürtaj yaptırdıklarını, bu yüzden daha sonra çocuk 
sahibi olamadığını öğreniriz. Mahmut’un seviştiği bir kadın cinsel ilişkiden sonra gidip banyoda ağlar. 
Bunun nedenini bilmeyiz ama Mahmut sıkıntılıdır. Kadını üzecek bir şeyler olduğu bellidir.    

İsa (İklimler) da birlikte olduğu Bahar’ın duygusal ihtiyaçlarını görmezden geldiği ve önemsemediği için 
kadının mutsuzluğuna neden olur. Ayrılırlar. Daha sonra Bahar’ın başka bir erkekle birlikte olduğu 
fikrine kapılıp onun peşinden Ağrı’ya gider. Değiştiğini söylese de inandırıcı olamaz. Bahar’la 
birlikteyken başka bir kadınla da beraber olmaktadır. Bahar bunu bildiği için İsa’nın yalanını fark eder. 
Üstelik diğer kadınla sadece cinsellik için buluşmakta ve o buluşmalarda kadını aşağılamaktadır.  

Servet (Üç Maymun), Hacer’in zaafından yararlanarak onunla birlikte olur. İkisi de evlidir. Eyüp 
hapistedir. Hacer, Servet’in niyetini anlayamaz ve ilişkiyi sürdürmek ister. Servet, onu aşağılayarak 
yanından uzaklaştırır.  

Kenan (Bir Zamanlar Anadolu’da), arkadaşı Yaşar’ın karısı Gülnaz’la ilişki yaşamış, bu ilişkiden bir 
çocuk olmuştur. Kenan, Yaşar’ı öldürür ve yakalanır. Ekonomik özgürlüğü, bir mesleği ya da geliri 
olmayan Gülnaz, çocuğuyla birlikte taşrada yalnız kalır.  
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