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AHLAT AGACI
"Gerceklige yakindan bakti^nizda ne
kadar siirreel oldu^nu goriirsiinuz"
diyor Nuri Bilge Ceylan. "Ahlat
Agaci"nda da, karakterini bir biiyiitec
gibi tutup gerceklige yakindan bakiyor.
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Diinya edebiyati Holden Caulfield ile 1951 yilmda tani§ir.
ikinci Diinya Sava§i'nin hemen ardindan gelen
bunalimli giinlerin Amerika'sinda, uyumsuz genglerin
dort elle sarildigi bir anti-kahramandir Holden. J.D.

Salinger'm "(Javdar Tarlasinda Qocuklar" (The Catcher In The
Rye) romaniyla hayatimiza giren Holden, igi di§i bir, akhna geleni
soyleyen, korkusuz ama giiniin sonunda ijaresizlik iginde kivranan
bir gengligin temsilcisidir. Romanin sayfalan boyunca, kabul eden
ve diz ̂ oken yetifkinlerin diinyasinda, sorgulayan ve herkesi
sorgulamasina ortak etmeye 9ah§an bir geveze olarak dola§ip
durur.

Dostoyevski'nin 1861 tarihli romam "Ezilmi§ler Ve
A§agilanmi§lar"in kahramani Vanya ise, yirmili ya§lannda bir
ba§ka gen9tir. Yazarin gengliginden izler ta§iyan hayat
hikayesiyle Vanya, yazar olma yolunda attigi her adimda,
kendine bile itiraf etmekten korktugu ger^eklerle yiizle§ir.
Dostoyevski'nin en duygusal romanlarindan birinin
kahramani olan Vanya, tiim gevresinin derdini bir gomlek gibi
giyer iistiine. Holden hesaplafmasini ne kadar difa vuruyorsa,
Vanya da o kadar i^inde ya|ar.

Her iki roman da, okurun kahramanla daha kolay ili§kiye
girecegini dii^iindiigiimiiz, ben-anlaticinin agzindan ilerler.
Ancak karakterlerin dif a dbniikliiklerinde ya da Ige
kapanikliklarmdaki smirsizhk bu ilifkiyi zorla§tinr. Holden,
Vanya ve diger pek 90k 'uyumsuz', okurunun kendisine
sarilmasmdan dte bir beklenti i9indedir ashnda. Biitiin bu
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sorgulamaya ortak olunmasidir onlarm derdi. Tipki Sinan Karasu gibi...
Nuri Bilge Ceylan'm, diinya promiyerini Cannes Film Festivali'nin

yari§ma boliimiinde yapan son filmi "Ahlat Agaci", kokler ve aile
iistiine sarsici bir film. Simf ogretmenligi mezunu olup baba ocagma
donen Sinan Karasu'nun, kendisini ergenlikten erginlige yollayan
hayatla alayci, ofkeli, bitmeyen hesapla§masi. Biitiin bu hesapla§manm
merkezinde ise babasi var: Emekliligine giin sayan ogretmen idris
Karasu.

Nuri Bilge Ceyian, Cannes'da diizenlenen basin toplantisinda, filmi
once baba karakterinin iistiine kurmayi diifiindiigiinu, ancak filmin
senaristlerinden de olan Akin Aksu ile konu§tuk9a, merkeze oglu
aldigini soyledi. Bu dii§iince siirecinin sonunda, babanm golgesinin
ogulun yolundan bir an bile eksik olmadigi bir anlati kurulmu§.

Julie eertucGelli'nin"Agag"i,
kiiguk bir kizingdziinden'baba

bir agag'ia tanigtinvor bizi.
AGAC/The Tree (2010)

Ba§arisizhklarim, mutsuzluklarim umursamaz bir maskenin altma
gizleyen, sinir bozucu §akalariyla ge9i|tirmeye 9ah§an, kumar
tutkusuyla ortmeye 9abalayan ve bir kuyudan su 9ikarabilecegine olan
inancmdan bafka umudu kalmayan idris Karasu, biitiin bu hesaplafma
yolculugunda, Sinan'in kink pusulasi gibi filmin tarn merkezinde
duruyor.

Okuldan mezun olduktan sonra dondiigu kasabasmda, siiriiyle
dert bekliyor Sinan'i. Ailesinin i9ine dii§tiigii yoksulluk-yoksunluk,
babasmm kumar saplantisi, odenemeyen bor9lar, kaybedilen aile
itibari, anne-baba arasmda ya§anan kavgalar, eski arkada§larla
dii§iinsel kopukluk ve 90k daha fazlasi. Bu sanayi kasabasmda, fabrika
bacalarinm arasmdan aga9h yollara savrulup duruyor Sinan. Cebinde
yazar olma hayaliyle, yollan ve kar§isma 9ikan zihinleri a§indinyor.
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Otobiyografik ogeler ta§idigiiii sbyledigi romanini bastirma
^abasi, filmi sinemanin otesine tafiyip edebiyatin da merkezine
oturtuyor. Ozellikle ̂ anakkale'de bir sahafta kar§ila§tigi, bolgenin
'unlenmi§' yazan Siileyman'la giri§tigi soz diiellosu, edebiyatin
tafrasi ya da ta§rada edebiyat konularmi yaprak yaprak agiyor.
Yazarin goriinurliigiinden, yazarak hayat siirdiirebilmenin
zorluguna uzanan gok onemli bir boliim bu.

"Ahlat Agaci", Sinan'm bastirabilmek igin vicdanmi bir ko§eye
kaldirmaktan ̂ ekinmeyecegi romaninin adi. Ve Sinan da, tipk:
egri biigrii bedeniyle topraga tutunan bir ahlat agaci gibi uyumsuz
ve yalniz. Bu uyumsuz halinin nedeni de, yeti§tigi topraklar. O
topraklara kok salarak hesapla§maya giriftiklerinden biri olmakla,
biitiin bu kokleri pargalayarak 6zgurle§mek arasinda salimp
duruyor Sinan. Ya ahlat agacinm bi^imsiz halini reddedecek, ya da
babasinm dedigi gibi kahvaltisini bu agacin tath meyvesiyle
yapacak. Ya Siileyman'm yolundan gidip yazar olacak, ya da
atanamayan ogretmenlerin bulufma noktasi dedigi Ozel Kuvvet'e
girip i§kencelerini ballandirarak anlatan biri. Ya egitiminin

NURiBiLGECEYLAN,"KI5UYKUSU"lLE
BAGLADIGI 'KAMERAYLA ROMAN YAZMAK'
KARARLILIGINI. "AHLAT AGACr'NDA
BiRADIMOTEYETAGIYOR

kazandirdigi sorgulama bilgisine sahip tjikacak, ya da ̂ikarci
sermaye sahibinin ciimlesini kabullenecek: "Egitim giizel §ey ama,
burasi Tiirkiye!"

Sinan'm sorgulamasi, ailesiyle sinirh degil. Annesi ve babasiyla
ili§kisi gergeve hikayeyi olufturuyor. Yan hikayeler diyebilecegimiz
bolumler de bu 9er9eveyi tamamliyor. A§k ve cinsellik iistiinden
erkeklik hesaplafmasma giri§tigi eski arkada§i Riza, Belediye
Ba§kani Adnan Yilmaz, sirtmi devletten gelen ihalelere yaslamif
ku9uk sanayici ilhami, yerel edebiyatin iinlii yazan Siileyman,
din-felsefe-gelenek-ahlak iistiine uzun bir tarti§maya girdigi iki
imam (gelenek9i Veysel ve yenilik9i Nazmi), Sinan'm igneleyici
sorgulamalarmm figiirleri olarak kar§imiza 9ikiyor. Bu
boliimlerde, sermaye-devlet ili§kisinden atanamayan
ogretmenlere, cemaat yurtlarindan dinin yorumlanmasina,
kutsalla§tirilan aile kurumundan ta§ralilik haline kadar bir9ok
konuda hesapla§maya giriyor "Ahlat Agaci".

Nuri Bilge Ceylan'in, akrabasi Akin Aksu lie bulu^masiyla
ba§layan bir hesapla§ma yolculugu bu. Ebru Ceylan ve Akin Aksu
ile birlikte yazdigi senaryoda, en 'konu§kan' filmlerinden birine
imza atmi§ oluyor boylece. Sbzlii anlatimm yogunlugu, Gokhan
Tiryaki'nin benzersiz kamera hareketleriyle gorsel anlatimi da
yogunlaftirarak ikiyiizliiluge sert bir tokat atiyor.

Sinan'm kar§ila§malarinin i9inde, eski arkadasji-aijki Hatice ile
kar§ila§masmin farkli bir yeri var. Riizgarda salinan yapraklar,
ozgiirleftirilen sa9lar, Nuri Bilge Ceylan usulii bir erotizmle,
konu|manm iplerinin tamamen Hatice'nin clinde oldugu bu boliim

Sinan'm 'isirilmasiyla' son buluyor. Sessizle§tirilen ve mecbur
birakildigi bir evlilige giden kadmm son darbesi kan dokmek
oluyor bir anlamda.

Filmde miizik olarak sadece Bach'm "Do Minor Passacaglia Ve
Fiig" eserinin, Leopold Stokowski tarafindan yapilan senfonik
yorumu kullanihyor. Eserin sadece girif boliimlerini
duyabildigimiz her sahne, Sinan'm 9evresiyle kurdugu ger9eklik-
ofke ilifkisinin bir fiig gibi tekrar ederek ilerledigini bir kere daha
hatirlatiyor bizlere.

idris ile Sinan'm diyaloglari da, tekrar ederek kar§imiza
9ikiyor. Bir otobiis garinda, bir agacm dibinde, bir mum i§igmda,
bir kuyunun bafinda... Tipki bebekken tarlada unutuldugunda her
yerini karmcalarm sardigi idris gibi, diinyamn agrisi da Sinan'i
sariyor, yiyip bitiriyor. Bu boliimlerde sanki bir (Jehov karakteriyle
bir Dostoyevski karakterini konu§turuyor Nuri Bilge Ceylan.
(Jehov ile Dostoyevski'yi, Qanakkale'nin bir kasabasmda, kurumuf
bir kuyunun ba§ma oturtuyor.

Sinan karakteriyle ii9 saatlik filmi sirtinda ta^imayi ba§aran
Aydin Dogu Demirkol, idris'in i9ine yaptigi yolculugu ba§ariyla
yansitan Murat Cemcir, biitiin kaybetmi§liklerin ortasmda hala
sevgisine tutunmaya 9ah§an anne Asuman'da Bennu Yildirimlar
ba§ta olmak iizere, kendi boliimlerini zirveye tafiyan bir oyuncu
kadrosu var fiimin. Hazar Ergu9lu, Ahmet Rifat §ungar, Serkan
Keskin, Kadir (Jermik, Kubilay Tun9er, Akin Aksu, Oner Erkan,
Asena Keskinci, Tamer Levent, Erciiment Balakoglu, Ozay Fecht
unutulmaz karakterlere imza atmayi ba§ariyor.

Nuri Bilge Ceylan, "Ki| Uykusu" ile ba§ladigi 'kamerayla
roman yazmak' kararliligmi, "Ahlat Agaci"nda bir adim ileriye
ta§iyor. Hatta kimi boliimlerde, biiyiik bir cesaretle 'kitabi'
ciimleler soyletiyor karakterlerine. Ama bu 'kitabi' diyaloglarm,
inandiriciliga verebilecegi zararlari da ongoriiyor Ceylan. Bu
diyaloglari, sinemanin farkli olanaklariyla afmak, azaltmak ya da
gdriinmez kilmak i9in yeni anlatim bi9imlerinin pef inde ko^uyor.
Bu ko§u, sadece filme tempo katmakla kalmiyor, ayni zamanda
Sinan'a ya da Sinan'm goziinden baktigimiz diinyaya da yeni gorsel
anlamlar yukliiyor.

Holden ve Vanya ile ba§ladim yaziya. Diinya edebiyati,
tiyatrosu, sinemasi bu isimlerin yanma nicelerini ekledi bugiine
kadar. Nuri Bilge Ceylan da, "Ahlat Agaci"nda 'ebedi ve edebi
uyumsuz'un yeni bir portresini 9iziyor ve Sinan Karasu'yu o biiyiik
aile tablosunun i9ine yerle§tiriyor.

"Ahlat Agaci" biiyiik bir ba§yapit. ARM
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