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'Ahlat'inBajkaAlem
''Ahlat Agaci''n\ bence asil gii^lii, farkli ve derin kilan bir^ok giincel ve gelencksel

meseleyi teli birfilmde toplamasi ve bunu gene Sinan'in toplumla ve
kendi varligiyla ilgili celifkileri, aeilan, hesapla§malan iizerinden yapmasiydi.

Peder bey ilkokul mezunuydu, okumaya
merakliydi ama i§ten giiijten bu
merakim giderecek vakti yoktu. Bir9ok
Zonguldakh gibi CHP'liydi ve Ecevit
hayraniydi. Buna ragmen evimize, tek
gazete olarak o donemin sag cenahtaki

oncii yayini Terciiman girerdi. "Baba, ne alaka,
bu gazete sagci" derdim. Onunsa meseleye
ili§kin basit bit a^iklamasi vardn "Oglum,
pehlivan tefrikalari 90k iyi, ba§ka gazetelerde
bylesi yok..." ilkokulu Zonguldak, Balikesir ve

Bursa da okudum. U9 ayri il, U9 ayri 9evre...
Ozelhkle Bahkesir'de 9evremizdeki kimi

aileler 9izgi romani 90cuklarina yasaklarken
bizde serbestti ve bazen evimizin salonu, okul
ve mahalle arkada§lanm i9in a9ik okuma

alaniydi. Annem bit yandan 9ayi demlerken,
ben de evdeki 9izgi romanlari okumalan i9in
arkada^lara dagitirdim. Beni bu denli okumaya
te§vik eden peder bey kasapti, lakin iflas etti
ve §ehrini, Zonguldak'i terk etmek zorunda
kaldi. Kendisine aradigi yeni gelecek 'in§aat
if9iligi'ydi. Bahkesir'de SEKA Kagit
Fabrikasi'nin in§asinda 9ali§maya ba§ladi, pefi
sira i§vereninin Bursa'ya tafinmasinin

ardmdan o da ayni rotayi takip etti, bit siire
sonra biz de ailece Bursa'daydik artik...

(Jali§irken a|ir kaldirmaktan fitik
olmu§tu, ameliyat da 90zum getirmedi; 9unku
agir kaldirmamasi gerekiyordu. Ama in§aat
ortaminda bu miimkiin mii, giiniin birinde
fitigi patlami^. Giindiiz 9ah§irken bit sorun
oldugu anla§ilmi§, hastaneye gittik, bit §ey yok
dediler, ak^ama evde kendisini kaybettik. Ore,
kana kari^mi^ ve zehirlenmi§. Park edilemedi,
gbziimiizun bniinde aramizdan ayrilmi§ oldu.

Oniversite U9te ogrenciydim, o 58, ben 21
ya^mdayollanmiz ayrildi.

Okulda derslerden ziyade okuyup yazma
i§ine merak salmi§tim. Fakiiltede (iTU
Mimarlik) egitim iist diizeydi ama ben proje
9izmekten ziyade yazi-9iziyi daha 90k
onemsiyordum. Bu yiizden de sanat tarihi,
yer yer de restorasyon gibi teorik dersler
daha 90k hofuma gldiyordu. if in entelektiiel
9aba faslmda, 'Varoluf9uluk' iizerinde daha
fazla yogunlaftigim bir alandi (kufkusuz
okuldaki en yakin arkadafimin da
9abasiyla)... Sartre'la Camus arasinda gidip
gelen gunler... "Yabanci"yi okuyorum,
filmini izliyorum ama Sartre da bir bafka
goriiniiyor goziime. Yava§ yavaf rol
modeli oluyor. Lakin fu mealde bir
goriifiine rastliyorum: "Bir insamn
gelifimindeki en biiyiik engel

babasidir, Allahtan ben babami 90k
erken yaflarimda kaybettim..." Kendi
hayatima bakiyordum, babam benim
i9in bir engel degildi. "Zaten her feyi de
onun gibi yafamak zorunda degildim"
diye ge9iftiriyordum. Pederi
kaybettigimizde akraba, konu komfu,
babamin if arkadaflan vs. cebime kendi
imkanlari i9inde u9-bef kuruf
sikiftirmifti. Birka9 gun sonra
istanbul'ageldim (zaten okulda
biitunleme sinavlan vardi), birden esti.

gittim Cagaloglu'na, Sartre'in bende olmayan
butun kitaplanni aldim... Yani paranin 9ogunu
onlara yatirdim...

Farkindayim, 90k kifisel oldu; genele
baglaniyorum... Ge9en ayin giindemine
damgasini vuran "Ahlat Agaci", genellikle
'baba-ogul ilifkisi' uzerinden masaya yatirild,
Diger eleftirileri okuyup kendiminkine tekrar"
goz attigimda dogrusu 'baba-ogup meselesin
bafkalari kadar pek de deginmedigimi fark
ettim. Ama asil fark ettigim, film! izlerken h
boylesi bir hissiyata kapilmadigimdi R
mesela yazar Suleyman'la Sinan'm kit
baflayip dif mekana tafinan 'duello.g
90k takildim ve neredeyse filmin kafe'''^ ̂ ^^ha
burada attigini dufundiam. giinkU nr
onume 9ok9a 9ikan yafli-gen^ Yaza^ de
,  t uzerine •• liici,;.^ekifmele gunumuz k le''i§kii

\

os ri.,
agisindan bakilmif, yazilmic
dogrulari ve zaaflan itibariyle
ger9ek9i 9izilmif portreler vard
eyleminde olan gen9lerin, kendi' ^^^^a
aym guzergahta yol tepmigie. k °f»ce
sempatiden nefrete hemen d ^
yaklafimlari, "Neden <■— ®^?''"ilen

^en ord

"Ahlat Agaci"nin upuzun oylvusiinim
(ya da senmyosunuri) ge^^indigi noktalavdan
bize sundugu o kadar cok secenek var id... 33

burada?" yaklafimlari; hep. asin.bens,
ama hepsi bir(hald)
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sekansta gayet ekonomik ve hakkaniyetli bir
bi9imde perdeye tafinmifti.

Sonra Nuri Bilge Ceylan'in tafraya bakifi
ve bu bakif uzerinden bir tiir 'Yeni Tiirkiye'yi
okuyufu, resmedifi, tasviri... Ama "Ahlat
Agaci"ni bence asil gu9lu, farkh ve derin kilan
bir9ok giincel ve geleneksel meseleyi tek bir
filmde toplamasi ve bunu gen9 Sinan'in
toplumla ve kendi varligiyla ilgili 9elifkileri,
acilari, hesaplafmalari
uzerinden yapmasiydi.
Upuzun oykiiniin (ya
da senaryonun)
gezindigi noktalardan
bize sundugu o kadar
90k se9enek vardi ki;
dogal olarak herkes
durdugu, hayata

baktigi yerden kendine ait bir ya da birka9
derdi, meseleyi, problemi kendine yakin
buluyordu, daha dogrusu bulup 9ikanyordu.

Bu baglamda ben, belki de peder beyle
filmin ana karakteri benzeri Freudyen (!)
problemler yafamadigim i9in, "Ahlat Agaci"m
bafka gbzlerin baktigi ya da gbrdiigii gibi
okumadim. Ki bbyle okuyanlarin, hayatlarmda
benzer seriivenleri oldugunu iddia edecek

degilim elbet ama filmier,
-— genellikle izleyicilerinin

kimi hassasiyetlerine
I  degdigi ol9ude onem
I  kazanirlar, anilardaki
i  yerlerinin derinligini

belirlerler. Galiba perdede
izledigimiz yjipitlann
guciine ilifkin bir

tanimlamaya da gidebiliriz: Bir filmi buyiik ya
da unutulmaz yapan feylerin bafinda sadece
izleyiciye, kendisiyle ozdeflefecegi hikayeler,
ayrintilar, hatirlatmalar sunmasindan ziyade
aym meseleyi, farkh farkh okuma, hissetme
se9enekieri yaratmasi geliyor samnm. "Ahlat
Agaci"nin baf ardigi bir9ok feyin yanmda bu
ozelligi de var diye diifuniiyorum... APM
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