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i lk ve ortaokul, hatta lise yıllarında 
elimize tutuşturulan, içinde çeşitli 
konularla ilgili “resmi” kayıtlar yahut 
notların bulunduğu kitaplar vardır (O 

kitapları yazanlara inanacak olsak, bunlara 
“bilgi” dememiz gerekirdi). Geçmişte yaşa-
mış birisi (diyelim bir edebiyatçı) bir öykü 
yahut bir roman yazmıştır ve bu kayıtlar 
bizlere, bu kişiyle ve yazdıklarıyla ilgili bir 
şeyler söylemeye çalışıyordur. Örneğin 
Yahya Kemal diye bir şair varmış yahut 
Kemal Tahir diye bir “romancı”; şunları 
yazmış, şu meselelere “eğilmiş” vs. Hani 
şu üniversite imtihanların için öğrenmek 
zorunda olduğunuz bilgilere dönüşmüş/
indirgenmiş, posası çıkmış durumdan bah-
sediyorum. Andığım bu okul kitaplarındaki 

notlar, çoğumuzun bu isimlerle, konularla 
ilk temasını oluşturmakta ne yazık ki. Öte 
yandan böylesi karşılaşmalar sadece kitap-
lar için değil, bazı filmler için de bu şekil-
de tezahür etmekte. Örneğin Züğürt Ağa 
(1985), TRT’nin tek kanal olduğu yıllarda 
izlediğim komik bir filmdi işte benim için; 
birçoğumuz için olduğu gibi. Bir ağayı ve 
onun trajikomik hikâyesini anlatmaktaydı 
bize bu film. Ömer Seyfettin’in Bomba diye 
bir hikâyesi vardı ya da Şener Şen’in Züğürt 

Züğürt Ağa, ağalığın, yani biri otorite-
ye diğeri iktidara dönük iki yönlü bir 
“simgesel” pozisyonun içinin nasıl bo-
şaltıldığını, daha doğru bir deyişle, bir 
ağanın nasıl ağalık dediğimiz sembolik 
makamın içini dolduramayışını olumla-
yan bir hikâye anlatmakta. 

ÜMİT AkSOY
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Ağa diye bir filmi; ikisinin de bana (bize) 
ulaşması aynı bilgi düzeyinde olmaktaydı. 

“Büyüdüğümüz”de Yahya Kemal yahut 
Kemal Tahir’in gerçekten kim olduklarını 
bize dayatılan klişelerden kurtularak nasıl 
anladıysak, Yavuz Turgul’un senaryosunu 
yazdığı, Nesli Çölgeçen’in yönettiği çok 
değerli bu filmin ne demek istediğini, ne 
anlattığını da anlayacaktık nihayet. Züğürt 
Ağa’yı yıllar sonra, bir bayram günü evim-
de oturmuş kanalları karıştırırken bir kez 
daha izleme fırsatı buldum. Sonda söyle-

yeceğimi başta söyleyeyim: Film, ağalığın, 
yani biri otoriteye diğeri iktidara dönük 
iki yönlü bir “simgesel” pozisyonun içinin 
nasıl boşaltıldığını, daha doğru bir deyişle 
bir ağanın nasıl ağalık dediğimiz sembolik 
makamın içini dolduramayışını olumlayan 
bir hikâye anlatmaktaydı bizlere. Filmin 
adına gönderme yaparak söyleyecek olur-
sak, karşımızda hem bir ağa vardır hem 
de bir züğürt. Karşımızdaki ağadır, çünkü 
elinde çeşitli şekillerde kullanabileceği ik-
tidarla ilgili birtakım mekanizmalar vardır: 
köyü, köylüsü, toprağı… Öte yandan zü-
ğürttür. Yani bu iktidarla, güçle (bu düzey-
de ikisini de aynı anlamda alıyorum) “baş 
edebilecek”, elindeki maddi gücü şiddetle 
kullanarak bir baskı aracına dönüştürecek 
bir “takati” de bulunmamaktadır. Burada 
züğürtlük, ağamızın ağalığından uzaklaştı-
ğı oranda, yani filmin sonunda zirve nok-
tasına (yahut dip noktasına) vardığı oran-
da kazandığı bir şey değildir esasında. 
Ağa, ta en başından beri züğürttür; çünkü 
ağalıkla iktidarı -gücü ya da şiddeti değil 
ama- ve otoriteyi bir arada kullanmaya 
çalışmaktadır. Başka bir söyleyişle ağalığın 
iktidarla ilgili çeşitli boyutlarını değil, tam 
tersine otoriteyle yani sahip olduğu birta-
kım “değerlerle”, şiddete meyletmeksizin, 
kendisinde/ağa olmaklığında bulundurdu-
ğu bir meşruluğu anlatmaktadır. Şiddete 
meyletmemekten kastım şu: Ortada ger-
çekten bir “güç” vardır ama bu gücün en 
temeldeki kaynağı zora dayanmamakta, 

Züğürt Ağa bir düşüş hikâyesidir. 
Ağalık düşerken onunla birlikte iyilik-
ten, güzellikten, erdemden pay alan 
birtakım şeyler de düşmektedir. İşte 
bu anlamıyla tam tamına otoritenin 
boşluğunu dile getirmektedir film. 
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tam tersine güç, gücü elinde bulunduran-
dan da öte bir şeye, yani gücü elinden 
bulunduranın da tâbi olduğu bir “asıl”a 
gönderme yapmaktadır. Buysa tam tamına 
“erdem” gibi birtakım durumların devreye 
sokulması anlamına gelmektedir. Züğürt 
ağamız buğdaylarını çalan köylüye sinir-
lenmekte hatta bundan dolayı Harputlar 
köyünü satıp İstanbul’a gitmek zorunda 
kalmaktadır. Kendisine “kazık” atan köylü-
leri İstanbul’da bir kahvede bulduğunda 
ise onlara “Ulan ben sizin neyinizi alam 
be, hadi Allah’ınızdan bulun; zaten bula-
cağınızı bulmuşsunuz ya!” demekle yetin-
mektedir yalnızca. Bu, nereden bakarsanız 
bakın, otoritesinin farkında olan ama 
buna şiddet gibi bir “erdemsizliği” bulaş-
tırmayan bir hâlin anlatımıdır. Sözkonusu 
olayda köylü de gerçekten bulacağını 
bulmuştur zaten: Ağalarının “zulmünden” 
kurtulmuş, şehrin özgürlüğüne gark ol-
muş, kahvede pineklemekte, iş kovalamak-
tadırlar. Ağa, tam da bunu görmekte ve 
onlara verebileceği daha iyi bir “ceza”nın 
olmadığını bilmektedir.  

Züğürt Ağa, öte yandan gerçekten de 
belli bir düzeyde ve anlamda bir düşüş 
hikâyesidir. Hem köyün şartları (susuzluk 
gibi) hem “bozulan” düzen (ahlâki yapı) 
hem de köyden şehre göç gibi çeşitli nok-
taları göz önüne alacak olursak hikâye, bir 
değişime ama daha da önemlisi bir düşüşe 
odaklanır. Düşen, insani, ahlâki, nihayet 
güzel olandır ve filmde bu düşenler yahut 

düşüşte olan değerler, ağalık üzerinden 
ulaşmaktadır bize. Film, genel yapıyı tersi-
ne çevirmekte ve o kadar da matah olma-
yan bir köylüden, (benzeri ağa temsillerin-
de görmeye alıştığımız) eziyet görmeyen 
ev halkından ve nihayet bunların tersine 
her durumda zorda kalan, “ezilen” bir 
ağadan bahsetmektedir. Dolayısıyla ağalık 
düşerken onunla birlikte iyilikten, güzellik-
ten, erdemden pay alan birtakım şeyler de 
düşmektedir. İşte bu anlamıyla tam tamına 
otoritenin boşluğunu dile getirmektedir 
film. Yeni zamanlarda ortaya çıkan otorite 
boşluğu bu filmin temel hikâyesidir ve bu-
radaki ağanın sözkonusu değerlerle birlikte 
temsil edilmesinin değeri de bundandır. 
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Karşımızda, araba kullanmayan, atı Şahin’le 
konuşan bir ağa vardır. Sarhoş bir hâlde 
atının sırtında evine dönerken “Sarhoşken 
araba seni eve götürür mü, aslanım Şahin!” 
diye söylenmektedir kendi kendine. Filmin 
bir sahnesinde yaşına başına bakmadan 
“Kari istiyem!” diyerek ortalığı velveleye 
veren babasının, (gönlü ilk gördüğü andan 
itibaren kendisinde olan) Kiraz Hanım’ı ev 
içinde kovalamasının ardından, ondan özür 
dilerken “Kusurumuza bakmadın ya Kiraz 
Hanım” der. Kiraz Hanım’ın “Ne haddimize, 
o bir ağadır” diyen cevabına karşın “Daha 
kötü ya, ağa dediğin namahreme göz dik-
mez, kimsenin karısına, kızına yan gözle 
bakmaz, çok beğense de aşkından ölse 

de ağalığı yere düşürmez.” diyerek bir kez 
daha ağalığın ne olmadığını, dolayısıyla ne 
olduğunu açıklığa kavuşturur. Ağalık, ancak 
ve ancak “değerler”le birlikte anlamlı olan 
bir hâldir; aksi durumda bir baskı, kötülük 
ve şiddet mekanizmasına dönüşmemesi 
içten bile değildir.

Muhsin Bey (1987)’de Muhsin Bey (Şener 
Şen), bir sahnede o çok sevdiği çiçek-
leriyle konuşmaktadır: “Evet, birisi var, 
Sevda Hanım.”. Bir süre susup çiçeklerini 
dinledikten sonra cevap verir: “Yok, henüz 
açılamadım.” Aktardığım sahnedeki ince-
lik, zariflik ve değerbilirlik Züğürt Ağa’ya 
aynıyla sinmiştir. Yağmurun yağmamasın-
dan dolayı ürün alamayan köylü, ağadan 
yağmur duası için Şıh’a gitmesini ve elini 
öpmesini ister. Oysa Ağa, Şıh’ın fenalık-
larından dolayı araları kötü olduğundan 
gitmek istemez. Susuz, kurak, yalnız tar-
laya gider ve Rabbiyle konuşur: “Eskiden 
rahmetli dedem anlatırdı, buraları bam-
başkaydı, bir yeşil ki bildiğin gibi değil. 
Çok cömertmişsin, hayvanlar yemekten 
çatlarmış, her taraf ekin, aha bu boy. E, 
ne oldu da değiştin? (…) Ben, günahı 
boynuna babadan şüpheleniyorum; yoksa 
garazın bana mı? Ne için hiç bir şey eskisi 
gibi değil? Kurban olduğum ver şu rahme-
ti, muhtaç etme beni… El mel öpmek çok 
ağrıma gidiyor yav; ne olur ver şu yağmu-
ru, ver yoksa durum kötüdür.” Bu iki sah-
nede olup bitenler, bizlere içinde bulun-
duğumuz bu kasvetli, bol acılı, bol trajik 
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dünyada neyi ne türden yap-
mamız gerektiğine dair bir hayli 
geniş bir düşünme alanı ver-
mektedir. Bu anlamıyla Züğürt 
Ağa, boşluklu bir filmdir ve bir 
boşluklu film size o filmin içine 
girip dolaşma imkânı sağlar. 
Böylesi filmler (şiirler, öyküler 
ve romanlar) susar ve sustuğu 
yerde de size düşünme, bakma, 
dokunma ve nihayet bir kez 
daha ama sizin kullanmanız için 
susma payı verir. Denilebilir ki 
Züğürt Ağa, görünürde düşer-
ken ama gerçekte yükselirken, 
bizlere (en azından bana) iyi gelen şey, bu 
susmalara kapı açan ve her susmada yük-
seltilen bu esaslı noktayla ilgilidir. 

Züğürt Ağa’nın bütün bu güzelliğini gö-
ren, onun da ilk gördüğü andan itibaren 
gönlünün düştüğü Kiraz Hanım’a duyduğu 
aşk da bütün filmi merhametiyle, cömertli-
ğiyle ve nihayet emeğiyle tutmakta ve sar-
malamaktadır. Kiraz Hanım, Züğürt Ağa’ya 
“Hâlâ anlamamışsan Ağam, ben sana vu-
rulmuşam.” deyince “Benim neyime vurul-
dun?” diye gülümseyerek cevap verir. Kiraz 
Hanım “Senin gönlün, insanlığın güzel, 
ben ona vurulmuşam.” der ve ekler: “Belki 
de onun için ağalığı beceremiysen.” Evet, 
gerçekten de onun için beceremez Züğürt 
Ağa şu “ağa”lığı; yani insanları üzmeyi, 
kötü gözle bakmayı, fenalık etmeyi, hak-
sızlık edip can acıtmayı... Onun becere-

bildiği, ağalığın şanıyla, namusuyla, kadir 
kıymet bilmesiyle ilgilidir. Kiraz Hanım da 
bunu görür ve gönlünü güzel ağaya kaptı-
rır. Karşımızda domates satarken megafo-
na sessiz sessiz “domates, domates” diye 
bağıran, “Ağam biraz bağır, sesini kimse 
duymuyor.” diyen kâhyasına “Yav, ayıptır, 
kimseyi rahatsız etmiyek.” diyen; kendin-
den başka kimse kulak kesilmese de oğ-
luna Hz. Ali’nin cenklerini okutan; Hayber 
Kalesi hikâyesi anlatılırken kendini tutama-
yıp “Hay be! Ben pehlivan diye, kahraman 
diye Ali’ye derim. Biz kim, köpek oluyoruz 
yanında, vay mübarek adam!” diye gönlü 
yanan bir ağa var; şimdilerde iyiden iyiye 
azalan o güzel ağalardan bir ağa.
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