
LEYLİ-DER
L E Y L İ  S A N A T  D E R N E Ğ İ  N İ S A N  2 0 2 1  E - D E R G İ S İ  S A Y I  # 1

N İ S A N  2 0 2 1 :  U Y A N I Ş



Bir günün doğduğunu, bir farkındalığın arttığını,
baharın gelişini, doğanın renklendiğini fark ettirir bize
uyanışlarımız. Gecenin karanlığına inat, tüm
aydınlıkları hem ruhumuza hem zamanımıza bir nakkaş
inceliğiyle işler. O zaman hissederiz kalemin kâğıda
nasıl içten dokunduğunu, her günümüzün ayrı
ezgilerle dolduğunu. Kimsenin seslendiremeyeceği,
bestecisinin dahi bilinmediği öyle dingin ezgiler…

Leyl sözcüğü Arapçada “gece”, leyli ise “yatılı”
anlamına geliyor. Düşünüldüğünde ilham dediğimiz şey
aslında daha çok geceleri gelmez mi bize? Bir sanat
eserini yaratmak için zıt ruhlarımızı zıtlıkların uyumu
ile besleriz. Doğan güneş batacaktır, çocuk yaşlanacak,
yeni eskiyecek ve gece gündüze dönüşecektir. İşte
bizler için uyanış gece başlasa da güneş doğduktan
sonra ruhumuza gelen umut dolu ezgiler sayesinde
yaratırız. Bazen bir şiir, hatta bir heykel, belki bir şarkı
veya bir film… Leyli Sanat, uyanışlarımızın sahnesidir.
İnsanın ruhunu besleyebilmesi, okuması, bilgilenmesi
hatta eğlenmesi adına bizler sizlerle üretmeye devam
edeceğiz.

E- dergimizin Nisan sayısını keyifle okumanızı
diliyoruz. Diğer sayılarda uyanışların arttığı, ruhların
baharla dolduğu nice yazılara dergimizde yer vermek
temennisiyle, sağlıcakla kalın.

Ön Söz

S E D A  B A Ş T A Ş
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Genel Yayın Yönetmeni
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Yeniden
Başlamak
 Yürüyorum,
 Dipsiz bucaksız bir sokakta 
 Her iki yanını sarmış koca, dev tuğlalar
 Kaldırımları esir almış beton direkler

 Usulca atıyorum adımlarımı
 Ne bir ses ne bir dost
 Merhaba diyorum,
 Duyuyor mu kimseler?

 Bir pati görünüyor uzaklarda
 Solgun gözler, yitik rüzgarda savrulmuş tüyleri
 Tereddütle yanaştı yanıma 
 En masum haliyle bakıyor gözlerimin içine 

 Göz bebeklerimden yüreğime aktı sevgi seli
 Merhaba minik aslan, merhaba dev yürek
 Fısıldıyor kulağıma bir ses
 Ürkek bir "miyav" 

 Ben içimdeki sesten kaçıyorum,
 Yalnızlık çığlığından
 O ise vicdan yoksunu kimselerden.
 Aynı mıydı acımız?



 Hiç kimse veya acı veren kimseler
 Tek kelimeye sığdırabilir miydik?
 Aynı kefeye koysak
 Hangisi ağır basar diye düşündüm

 Yalnız sokakta tek bir dost,
 Yol arkadaşım, minik dostum
 Koyulduk gökyüzünü izlemeye
 El ele verip sokakları yürümeye 

 İçimde çığlık çığlığa haykıran
 Kelimeleri dile döktüm, o dinledi
 Kuyruğunu kovalayan çemberde dönüşünü izledim.
 Bir olduk, dost olduk.

 Hayatımı güzelleştiren, yüzümü güldüren
 Minik duruşun, koca yüreğinle
 Hoş geldin ıssız dünyama
 Hoş geldin!
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E L İ F  A K E R
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bir umut furyası gibi
sitemkârlıktan azade
vücud bulmuş hülyâ
gülümsemen vakur bir prenses

Eylem
harikulade gülümsüyorsun
izânım almıyor bu olanları
değişen hep değişen insanlar
bir dikişte içilebilecek gözlerini
görmüyorlar

gülüşün, dilemmaya düşürür
fikrimi
kameri tutturuyor Şems'e
takvimler, düşüyor yere
ah yine nifak tohumları ekiyorsun
toprağıma..

Eylem,
harikulade gülümsüyorsun
daha şuuruna varamamışsın
amiyane sanıyorsun kendini

dem dem,
ve yahut her dem
grileşen öfkelerle lebaleb doluyum
ta ki gülümsemene varıncaya kadar

Eylem,
harikulade gülümsüyorsun
DA VİNCİ'nin "Mona Lisa"sı gibi
tarihin karanlığına meydan okuyorsun

sabır, merhalesinde kırılmanın
Hüseyin’in susamışlığı dilimde
şuurum gelip gitmede
gülüşün, yıkmakta bütün karamsar
teorilerimi

Eylem
harikulade gülümsüyorsun
na-zaruri, masumane
hiçbir şeyi olmayan çok şey gibi
ve evvela yalın ayak seğirten bir çocuk
gibi

Eylem

S E R H A T  T Ü N E R



Vazgeçme zamanlarıysa
nehirler akmaz olurdu,
kuruyan güllerden dikenler kalırdı
geriye.
Ötmeyi bırakırdı bülbül,
mumun solgun ışığı
titreyerek sönerdi.

Nehir olmak isterdi insan,
kendi halinde akıp gitmek
böyle zamanlarda.
Ve gonca olmak,
dudağının kenarında öyle
tek başına.

Kimsenin umrunda değildi,
ne dudağının kenarında açan gonca
ne de onu iki koldan sulayan nehirler.
Gül bahçesinde bir bülbülün,
göğsünde açtığı yaraya benzerdi
sevmek mücadelen.

Her seferinde
devam ettikçe daha da açılan yara,
vazgeçtikçe kanardı.
Kendi umarsızlığında ıssız
ve bir mumun solgun ışığıyla
yalnızken.

Sevme zamanları
öterdi bülbül,
bir başka olurdu bahçenin hâli.
Güller açardı coşkuyla kıpkırmızı
dudağının kenarında,
dikenleri acıtmayan.

Mum

A H M E T  R I F A T  İ L H A N
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“Evli, değil mi?” diyorum. 
“Evet” derken bakışları, eline aldığı yarılanmış
çayına balıklama dalıyor. Gergin anlarda
bedenimiz nasıl suya atlayıp rahatlamaya
çalışırsa ruhumuzun sıkışmışlığında da
gözlerimiz, hacmi ufak bile olsa sulara atlar hep.
Şimdi anlıyorum sevgilisinden bahsettiği
anlardaki temkinliliğini. Neden beklentisi
olmadığını söylediğini, neden hiç
tartışmadıklarını, neden arkadaşlarıyla
tanıştırmadığını. Tüm bu dezavantajlara rağmen,
evli erkeklere rağbet azalmıyor mu ne?
Halihazırda bir kadın tarafından seçilmişler
çünkü. Kadınlar, kadınların seçimlerine farkında
olmadan güvendikleri için erkeklerin evlisi
bekarından daha makbul, iyi mi? Özellikle de
boşanmış erkeklerle kıyaslanınca. Çünkü
boşanmışlarsa vazgeçilmişler demek. Erkek artık
neler neler yaptı da kadın ondan vazgeçti? Şüphe
uyandırıcı. 
“Bana kızdın mı?” 
“Hayır” diyorum çayın yanında getirdiği keke
uzanırken. Mine’ye kızmak ne haddime. 

Evli

“Kimseyi yargılayamam. Ama, bekar erkekler
dururken, evli bir erkekle ilişki yaşayıp karısının
canını yakma ihtimali bana ürkütücü geliyor.”
“İşin o tarafı erkeğin sorumluluğu bence” deyip
çayındaki son yudumu alıyor. 
Anlıyorum. Mine’nin tayini çıkıp bu kente taşınalı
altı ay olmadı. Liseden bu yana görüşmemişken,
şimdi ayda iki üç kez baş başa görüşüyoruz
mutlaka. Benim dışımdaki tüm arkadaşları iş
yerinden ama onların yanında kendisini çok
yalnız hissettiğini, hiçbirinin kendisini
anlamadığını söylüyor. Dolayısıyla şimdi derin,
sıcak bir paylaşıma çok ihtiyacı var. Üstelik evli
bir erkeğin, karısı yerine kendisine vakit
ayırmasına “ben seni tercih ediyorum” anlamını
veriyor Mine. Bu yüzden de gereğinden fazla
mutlu. Çoğumuz gibi, kadınların mutlu olmak için
dışarılıklı bir sevgiye muhtaç olduklarını
düşünüyor. O da bilmeden kendisinden esirgediği
sevgiyi ithal etme peşinde. Oysa dönüp kendi
içinde bir keşfe çıksa, vazgeçer bu tahrip edici
alışverişten. Neyse, yeter. Tabağımdaki iki dilim
havuçlu keki yemişim işte, soğumuş çayımı da
fondipledim.
Mine kalkıp çaylarımızı tazelemek için mutfağa
gidiyor. Ama gerisin geri telaşla dönüyor. 
“Canım, telefon mutfakta şarjdaydı görmemişim,
yarım saat önce mesaj göndermiş, buraya
geliyormuş. Ben hemen üstümü değiştirsem sana
ayıp olmaz değil mi?”
Olmaz canım. Yakında geçer zaten bu haller.
Sevgiline anlatmak için ayırdıkların, kenarda
yavaş yavaş çürür. Birbirinizi yaşamak için
vaktinizin olmadığını düşünür üzülürsün. Keşke
evli olmasa, hatta keşke karısı ölse dersin
içinden. Belki utanarak bana da itiraf edersin
böyle düşündüğünü. Bense seni takdir ederim,
çünkü hepimizin zaman zaman böyle korkunç
şeyler düşündüğünü ama farkına bile
varmadığımızı, oysa senin kendinden başkasına 
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bile bunları söyleyecek cesaretinin olduğunu söylerim. Sonraları vaktiniz olduğunda bile onun seni
dinlemek için pek de öyle istekli olmadığını görürsün, içten içe sevgiline küser, onun için ayırdıklarını
bana anlatmaya başlarsın. Hatta seni hiçbir zaman anlamadığını, zaten anlama çabasının da olmadığını
söylersin bana. Ben de, erkeklerin çoğu için sevmek külfettir, demem. Çünkü bunu ancak yaşayarak
anlayacaksın. Her seferinde. Yeniden. Olsun. Yine yaşa. Yine öğren. 
“Beni geçir de öyle süslen, hadi” diyorum. Kusura bakmayım lütfen. Bunu telafi edecek Mine. Ama
durumu biliyorum artık. Üstelik, kendim kaşındım. Sormasam söylemeyecekti. Ama artık bildiğime
göre, durumun gereklerine uygun davranma yükümlülüğünü de yerine getireceğim mecbur.
Telefonumu çantama koyup montumu giyiyorum. Botlarımın fermuarını çekip dış kapıyı açıyorum. Ama
kapının tam önünde, elinde anahtarla duran erkeği benden önce görüyor ve:
“Hoş geldin” diye boynuna atılıp öpmeye başlıyor Mine. 
Önce rüya gördüğümü düşünüyorum. Ama kocamın bana bakarken pörtleyen gözleri, bu
kandırıkçılığımı hemen yerle bir ediyor. Bir an onlara doğru istemsiz hamle yapıyor sonra
vazgeçiyorum. Olmaz. Mine çok güzel öpüyor kocamı, ben mümkün değil böyle öpemem. Bırakıyorum
öpüşsünler. 

E S R A
 

F O T O Ğ R A F :  H İ L A L  Ö Z N U R  C E B E C İ
 

7  |  U Y A N I Ş



Jülide, mutfak penceresinden karşıdaki dağı
izlerken eli sigara paketine gitti. Bitmişti.
Buruşturup yere fırlattı. Önündeki dolu küllüğü
elinin tersiyle itti. Ocağın üstü kirden
görünmüyordu. Tezgâhın üstünde yığılmış
bulaşıklar küflenmeye başlamıştı. Çalan zili
duymazlıktan geldi. Sonra belki sigara almaya
yollayabileceği biridir düşüncesiyle bakmaya
karar verdi. Kapıyı açınca çocukluk arkadaşı
Zehra’nın çelimsiz kızıyla karşılaştı bakışları.
Çocuk; saçı başı birbirine geçmiş, zayıflıktan
kemikleri sayılan, gözlerinin etrafı mor halkalarla
çevrilmiş kadına bakınca ürktü. Oysa çok değil
bir buçuk yıl öncesine kadar işten dönerken
yolda karşılaştıklarında ona bazen şeker, kuru
yemiş verirdi.
“Şey, annem, hım, yemek yolladıydı da.” Kız
tepsiyi uzattı.
“İstemem, geri götür. Söyle anana yollamasın bir
daha, kendime yemek yapabiliyorum.”
Kadından gelen yoğun nikotin kokusu kızın
midesini bulandırdı. Gitmeye yeltenmişti ki “Hey,
dur bakayım! Nereye gidiyorsun hemen?
Bakkaldan bana bir karton sigara al. Para isterse
lanet adam deftere yazsın. Acele et.”
“En son aldığımda ‘Kaç aydır ödeme yapamadı,
veresiye vermem bir daha söyle ona’ demişti ya.”
“Kimin parası kalmış bu zamana kadar bizde. Ama
düşmeye gör. Sen git vermezse almazsın.”
Jülide içeri girince günlerdir kalkmadığı yerine
geçti. Çocukken de izlemeye bayıldığı manzaraya
çevirdi bakışlarını. O zamanlarda da kar altı ay
kalkmazdı. Komşu çocuklarıyla kış geceleri
sobanın başına toplandıklarında dağda yaşayan
eşkıya masallarını dinlemeyi çok severlerdi. 

Jülide

Misafirin eksik olmadığı bu iki katlı taş ev şaşalı
günlerini yitireli bayağı olmuştu. Artık
bakımsızlıktan gecekondu görüntüsü almıştı.
Maddi durumlarını uzun süre düzeltemeyen
babası geride bıraktığı onca borçla bir trafik
kazasında ölmüştü. Durmadan çalan kapının
ziliyle kendine geldi.
“Patlama geldim işte” diye söylenerek açtı kapıyı.
Sigara kartonunun yanında bir not uzatan kız:
“Bakkal sigarayı verdi. Bunu da sana iletmemi
istedi,” dedi.
“Ver bakayım neymiş. Bir daha o kadar çok basma
zile.”
Kızın aralık kalan kapıdan tezgâha takıldı gözü.
“Nereye bakıyorsun öyle? Hiç mi birikmiş bulaşık
görmedin?”
Kız, kadının yine terslenmesinden korktuğu için
bir şey diyemeden uzaklaştı.
Notu okudu: “Biriken borcunu parayla
ödeyemiyorsan başka türlü halledebiliriz. Vedat.”
Dizlerinin bağı çözüldü. Göğsündeki sıkışmayı
hafifletmek için sırtını kapıya yasladı. Kendini o
karanlık gecede, ıssız sokakta buldu. Duvar
dibinde içen üç adam geldi gözünün önüne. 
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Acımasızca onu nasıl altlarına aldıklarını hatırladı. Aklında kalan son şey başına bir taşla vurulduğuydu.
Sesini kimseye duyuramamıştı. Kendine geldiğinde bir hastane odasındaydı. Annesi yanındaydı ve bir
polis memuru buraya nasıl getirildiğini anlatıyordu. Yol kenarında baygın yatarken bir vatandaş görüp
polise haber vermiş. Ekipler gittiğinde öldüğünü sanmışlar. Çok kan kaybetmiş. Üstü başı perişanmış.
Hiç görgü tanığı yokmuş. Yapanlarla ilgili bir kanıta rastlanmamış. Bir hafta sonra hastaneden
çıktığında bütün mahallelinin başına gelenleri öğrendiğini, yalan yanlış birçok dedikodunun ortaya
döküldüğünü anımsadı. Sonrası çorap söküğü gibi gelmişti. Annesi üzüntüden beyin kanaması
geçirmiş, yatalak kalmıştı. Kendini unutup canla başla onun bakımıyla ilgilenmiş ama annesi sadece üç
ay yaşamıştı. Annesinin ölümünden sonra kendini iyice hayattan soyutlamıştı. Kapıdan dışarı adımını
atamamıştı. Önce kısa bir süre birkaç konu komşu sahip çıkmış ama sonra onlar da kendi yaşantılarına
dönmüşlerdi. Kapının arkasından kalktı. Mutfağa döndü. Bayılacak gibi hissediyordu. Masanın
üzerindeki antidepresanları karıştırdı. Aradığını bulunca bir tane alıp içti. Pencere kenarına oturdu.
Sigara kartonunu yırttı. Açtığı paketten bir tane yaktı. Göğsüne çektiği dizlerine sarıldı. Dağın
doruklarında karlar erimeye başlamıştı. Biraz kendine gelince önlüğünü taktı. En üstteki tencereyi alıp
küfünü sıyırdı, su ısıtmak için ocağı yaktı.

N İ L Ü F E R  Ç E K E N  Ö Z B A Y
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Çekirdek Çiçeği
Bu mevsimde buralara kolay kolay yağmur yağmazdı. Açık yeşil zeytin yaprağının koyu yeşile döndüğü
zamanlar hariç.  
Birdenbire başlayan yağmur, pencereden odamıza yeniden yaşam hazzı olan ıslak toprak kokusu
taşıyordu. Sokaklarda kısa mintanlı adamlar, sağanak yağmurdan kaçacak bir yer arıyordu. İnce, uzun
kadın memur, bir yandan çayını yudumluyor bir yandan simitle zeytin yerken dışarıda kaçışan
insanlara bakıyordu. Gözü çok uzaklara bakıyor gibiydi. Bakışı zamanı ve mekânı delip geçiyordu.
Sık sık dalıp giderdi. İnce uzun parmaklarını bilgisayar klavyesinde unuttuğunu düşünürdüm hep. Uzun
boylu sayılmazdı. Ama zayıf bedeni onu olduğundan daha uzun gösteriyordu. Kimseye kızmaz, sesini
yükseltmeden tane tane konuşurdu. Özellikle çocuklara çok düşkündü. İçeri giren her çocuğu çok
uzun yoldan gelmiş, çok özlenmiş misafir gibi karşılayıp kucaklar, “üstüme başıma masumiyet bulaşsın”
derdi ama kendi dünyasında sessiz ve kadere razı yaşardı.
Dışarıda yağmur hız kesmeden yağıyordu. Bir yandan dışarıyı izliyor, bir yandan ona bakıyordum. Cam
kavanozdan çıkardığı zeytinleri ağzına atıyor, iyice sömürdükten sonra çekirdeğini eline alıp masanın
üzerine bir çiçek motifi yapıyordu. Öyle rastgele değildi bu uğraş. Çekirdeklerin sağını solunu düzeltip
bir papatya tanesi haline getiriyordu. Şaşkınlık ve hayranlıkla ona bakıyordum. Gayrı ihtiyarı sorudum.
"Ne yapıyorsun sen öyle?"
"Çiçek…"
"Zeytin çekirdeğinden mi? İlginç. Hiç de sıkılmıyorsun. Çiçeği çok seviyorsun galiba." Sustu. Zeytin
çekirdeklerinden yaptığı çiçek dalının iki yaprağını ve goncasını dizerken ona bakıyorum. Yine ben
konuşmaya başladım.
"Nerden öğrendin çekirdekten çiçek yapmayı?" Başını kaldırıp cevap verdi:
"Üvey babam öğretti." 
"Çok iyi. O da mı yapıyordu?"
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"Hayır… Sadece ben…” Hayır, çok hayırlı değildi. Soğuk bir kapı gibi çarptı yüzüme. Yüzüme baktı
sonra eğildi, ince parmakları ile sağını solunu düzelttiği zeytin çekirdeği çiçeğine baktı. İçinde yalnızlık
duygusu gezen ses tonuyla konuşmaya başladı:
"Üvey babamı hayal meyal hatırlıyorum. İri yarı dev gibi bir adamdı. Ne sevmesi sevme ne gülmesi.
Kocaman elleri ve ağzı vardı. O kadar hoyrat gülerdi ki güldüğünde yedikleri birazdan ağzından
gelecek diye korkardım. Ellerimi hiç tuttu mu bilmiyorum ama tutmaması için çok dua etmişimdir.
Kocaman elleri benim ellerimi yiyecek diye korkardım. Beni sevsin istedim. Belki de en çok bunu
istedim. Televizyonumuzun kumandası yoktu. Televizyonun yanında dikilirdim ki kanal değiştirmek
isterse hemen yapayım da beni sevsin. Öz babam nafakamı yollardı. Nafakamdan benim payıma hiçbir
şey düşmezdi, anneme ise sadece yol parası çıkardı.” dedi. Sustu, sustum…
Dışarıda yağmur, insanlarla alay eder gibi yağıyordu. Yolların kenarlarındaki çukurlarda sular
birikmeye başlamıştı. Suya dalan adamlar, ağız dolusu küfrederek koşuyorlardı. Parkın bahçesindeki
küçük ağaçların başına tüneyen kuşlar, tüylerinden süzülen yağmur damlalarını yere düşene kadar
takip ediyordu. 
Betül başını pencereden çevirip anlatmaya devam etti.
"Ben ilkokula gidiyordum. Sabah erkenden gider, öğleden sonra gelirdim. Hafta sonları annemle
kahvaltı yapmak benim en çok sevdiğim işti. Annem haşlanmış yumurtayı çok sevdiğimi bilirdi. Bütün
hafta sonları sabah kahvaltısında üç tane yumurta haşlardı. Sıcak ekmek arasına yumurtanın yakıştığı
kadar dünyada hiçbir şey hiçbir şeye yakışmazdı. Soyarken önce kokusundan burnum doyardı. Annem
bir tane üvey babamın tabağına, bir tane benim önüme bir de kendi önüne kordu soyduğu
yumurtalardan. Üvey babam yumurtayı neredeyse bir lokmada yerdi. Bazen korkardım parmaklarını da
ısıracak ve yiyecek diye. Sonra bana dönerdi. Yüzünde kötü bir gülümseme ile masadaki zeytin tabağını
önüme kor: 'Hadi bakayım aslan kızım, şu tabaktaki zeytinleri ye ve çekirdeklerinden babana bir çiçek
yap bakayım. Sonra da yumurtanı yersin.' dediğinde koca tabaktaki zeytinleri teker teker ve hızla
yemeye başlardım. O kadar çoktu ki kocaman bir çekirdek çiçeği yaptığım bile olmuştur. Tabağımdaki
zeytinleri bitirip babama bakardım. O yüzünde alaycı gülüşle: 'Vay! Kocaman olmuş. Aferin kızıma. Ama
yumurtanı yine ben yedim. Keşke daha hızlı yapsaydın.' diyordu. Sonra yavaş yavaş anladım. Hafta
sonları annem yine yumurta haşlardı. Ben yine çok severdim yumurtayı. Taze soyulmuş, buharı
üzerinde haşlanmış yumurta kokusu genzimi delip geçerdi. Babam yumurtaları bitirdiğinde çekirdek
çiçeğimi daha bitirmemiş olurdum. O zamandan beri en çok papatyanın sapını ve yaprağını düzeltirim." 
Delinmiş gökyüzünden rol çaldı; ince, uzun, beyaz yüzünün ortasına usta bir nakkaşın çizdiği gözleri.
Bir sürü nemli bulut geçti göz kapaklarının üzerinden. Dokunsam koca bir yıldırım düşecekti orta yere.
Usulca çekirdek çiçeğine baktım. Hoyrat, sevimsiz ve renksizdi. Betül bir çekirdek daha koydu
papatyanın yapraklarına. Koklar gibi eğildi çekirdek çiçeğinin üstüne. Sormaya utandım “Taze yumurta
kokusu geliyor mu o çiçekte? ” diye.

C E V D E T  P O L A T
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Platonik
Her yerde bir şeyler saksıya dönüşüyor.
Bir merdiven çıkmak değil ki e zaten yanında,
saksıya dönüşüyor.
Çiçekleri açıp kapatıyorum, musluklar ne ki
Olur ya yıkarım içim gibisini
Eş durumundan ısıtan çorabımın tekini de belki.

Beni sevdirmek gibi şeyleri hep saksı yapar.
Platonik olarak, dururum bir sandalyede
Sandalye beni acayip sever.
Oturmaktan haberim acayip yoktur.
Böylesi oturmalar sandalyelerin sebebi.
Saksı diyelim mi? O sandalyeye, bir çiçeğin gelip
oturmasıyla.

Deniz, suyu tanıdıktan sonra ister yine büyüsün
Büyüklüğü bitirme suçundan aklansın ister karınca
Bu kova, yıllarca suyun suyu hatırlama takıntısıydı
Balık olsamlarını ister
Bu çiçek çıplak değil giyinik makyajsa,
İster örtülerini bir saksı, masa gibi ister.

Üfleyince acısı geçmeyen şeylerimiz de
yaralarımızın flütleriymiş
Bir flüt ne bir çiçek ne
Bir çiçek yarası, dinlemediğimiz biri böyle
Artık doğaya çıkan poşetlerin ölümlerinden daha
kalıcı değil mi?
Çiçeğin dışında bir yöndü, soldu.
Nasılı mı? Çiçekti. Neredeyim mi? Saksıydı.
O, "birçok"taki biriydi, ben çoğuydum, meyvesinde
çok durdum.

R E M Z İ Y E  Ç E L İ K



Sokak Dili'min
Esinti Biçimi
Seni bir anlam bütünlüğünde düşündüm,
Bir suyun tüm anlamı döküldü yüzünden.
Ve bir ağacın
Ve bir saksıdaki çiçeğin
Ve bir çeşmenin akıttığı su
Ve bir duvarın verdiği ilk tepki.
Tüm anlamıyla vuruyor kendini yüzünden.
Seni bir anlam bütünlüğünün parçalarıyla
düşündüm.
Kadınlar tel tel saç döktü önce
Ve çay demleri
Ve kahve taneleri
Ve ışık yansıma noktaları
Dönüp durdu sakal uçlarında.
Senin üzerinde durup durup sıvısını kurutan
zihnimin,
Sıklıkla durduğu dudakların çarpıp duruyor
kasıklarıma.
Çarpıp duruyor.
Titriyorum.

A Y Ş E  T Ü R K
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rüzgarınla savurma beni
nereye gideceğimi bilmiyorum
antik bir şehrin surlarında gözlerini ararken
Zeus Tapınağında saçlarımı tarıyorum
sonra Beethoven’ın dokuzuncu senfonisinde
la minör oluyor ruhum
ben hep tiz çığlıklarda
kayboluyorum

her kayıp yeni bir ben...

rüzgarınla savurma beni
ak gerdanlı genç kızın zülfüne dokunup
nemli kirpiklerine yapışıyor hayalin
Asi’nin soğuk kucağına bırakıyorum yüzümü
dalgaların zulmüne boyun eğiyorum
ittikçe çeken girdabın ağzında
mavi bir ölüm geçiyor üzerimden
gözlerim açık, yüzümde yorgun gülümsemeyle
suyüzüne nefes oluyorum

her ölüm yeni başlangıç...

rüzgarınla savurma beni
harflerim birbirine değdikçe
yaralı bir şiirzede oluyorum
zehir gibi içiyorum sözcükleri
ardışık tümceler kuruyorum sana dair
kötü değilsin, karanlık değil, çirkin değil
n'olur gitme başımdan
seni seviyorum.

Rüzgarınla 
Savurma Beni

S E D A  B A Ş T A Ş



Laurence Always: Topyekun Mücadele
“Aradığın şey ne Laurence Alia?” diyor bir kadın sesi. “Benim dilimden anlayacak ve benimle konuşacak
birini arıyorum.” Prolog ne çok şey anlatıyor. Siyah ekran üzerinde konuşan erkek sesi ihtiyacını öyle
samimi bir yerden, öyle açık bir şekilde dile getiriyor ki. Ardından Fever Ray’in "If I Had A Heart" 
 şarkısı giriyor ve bakışlar üzerinde. Bakışlar seni karakter kılıyor. Çırılçıplaksın. Bakışların odağındaki
kişiyle hemhalsin. O sensin. Film oldukça iddialı bir giriş sahnesiyle başlıyor. Öyle ki izleyici ilk sahne
ile tarafını belirlemek durumunda. Hangi taraftasın, bakılan mı yoksa bakan mı? Yargılayan mı yoksa
yargılanan mı? Mavi takımıyla sislerin arasından arzıendam eden bir kadın silueti. Müziğin bitmesiyle
tekrar sisler arasında kayboluyor ve 10 yıl geri sarıyor hikâye. Ne olacağını baştan biliyoruz fakat
peşine düştüğümüz asıl şey nasıl olacağı!
Bir filme neler sığdırılır? Bir film kaç farklı hikâye anlatır?
Xavier Dolan’ın Cannes’da Kuir Palmiye kazanan ve Mubi’de gösterimde olan 2012 yapımı filmi
Laurence Anyways, 2 saat 48 dakikaya; 1989’da başlayıp milenyuma dek süren 10 yıllık bir dönemi, aşkı,
dönüşümü, mücadeleyi sığdırarak özgün ve dahice oluşturulmuş mizansenlerle dolu, heyecan verici bir
seyir sunuyor. Melvil Poupaud ve Suzanne Clement’in etkileyici performanslarıyla seyrin etkisini arşa
çıkardıkları nefes kesici bir melodram. Dallas Buyers Club, Wild, Brooklyn filmlerinden tanıdığımız Yves
Belanger filmin görüntü yönetmenliğini üstlenmiş. Xavier Dolan’ın sonraki filmlerinden biri olan
Mommy’de de çalıştığı Noia ise filmin müthiş müziklerinden sorumlu. Konunun işlenişi sebebiyle
muazzam bir kuir sinema örneğinden daha da fazlası Laurence Anyways. Cinsel kimliği ele alış biçimi
ile normatif yapıyı sorgulamakla kalmıyor, toplumsal normlar ve yargılar, transfobi ve ilişkilerin
normatif yapısı üzerine düşündürüyor. Diyaloglarıyla, çekim teknikleriyle, renkleriyle, müziğiyle,
stilize biçimselliğiyle derdini seyircisine oldukça etkili ve güçlü bir şekilde aktarıyor. Ve transseksüel
bireylere karşı potansiyel önyargılı kişilere de mesajı hayli açık ve anlamlı. Film, kadın olma arzusu 
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taşıyan Laurence ve sevgilisi Fred’le ilişkilerinin mücadelesini vermelerine odaklansa da hikâyede öyle
tanıdık duygular yer alıyor ki derinden seven, şefkate ihtiyaç duyan ya da anlaşılmamanın acısını
duyan, asla ait olamayan herkes mutlaka kendinden bir şey bulacaktır.
Laurence ve Fred birlikte yaşayan, eğlenen, konuşan, gülen, birbirine delicesine aşık bir çift. İlişkileri
muhteşem detaylarla aktarılıyor. Listeler yapıyorlar. Mesela, keyfimizi kaçıran şeyler listesi ya da
tekrar olmayacak şeyler listesi. Acaba liste yapma meraklarının Chris Marker ya da Shonagonʼla bir
ilgisi var mı? Çünkü Laurence edebiyat öğretmeni ve Fred ise yardımcı yönetmen. Karakterleri sıradan
dünyalarında gördükten sonra hikâye, bizi değişime hazırlayacak detaylar vermeye başlıyor. Hiç telaşa
kapılmadan, aceleye getirmeden, tanık olacağımız dönüşümü Laurence’ın iç sıkıntısını yansıttığı
sahnelerle harmanlayarak, oyunculuğunun alametifarikalarından yararlanarak yapıyor bunu. Ve bir
noktada tüm hikâye birkaç cümleye indirgeniyor. Laurence derste “Eğer birinin edebi yeteneği

yeterince iyiyse, bu durum o kişinin reddedilmekten ya da dışlanmaktan muaf tutulmasına sebebiyet

verir mi? O kişi başka bir zaman-mekanda biz olabilir miyiz? Bu, sonraki denememizin konusu.” diyor.
Filmin ilk kırılma noktalarından olan Laurence’ın açıklaması sonrasında çift arasında geçen diyaloglar
oldukça düşündürücü. Neyi severiz sevdiğimizi söylediğimiz kişide? Sevgi nereden çıkagelir? Özü
nedir? Cinsiyetle ne ölçüde bir bağ kurarız? Bir erkeğin kadın hissetmesinin ve kadın olmak
istemesinin erkeklerle veya kadınlarla birlikte olmak istemesinden farklı şeyler olduğunu görüyoruz.
Film bu noktada da hikayesiyle sıyrılıyor. Topluma kendi olarak karıştığı ilk gün, okul koridorlarında
kamera Laurence’ı takiptedir. Sahnede yine bakışlar var. Dönüşümün aşama aşama oluşu, film
zamanına dahice yedirilmesinde Melvil’in oyunculuğunun payı büyük. Keza filmin ikinci yarısında
Fred’in parmak ısırtan performansı ile içinde yaşayageldiğimiz toplumda her bir sözcük, her bir tavır
ve mimik öyle yerlere dokunuyor ki. İnsanın akıl almaz ve sınır tanımaz küstahlığı karşısında ne
yapacağını şaşıran, çaresiz hissettirilen ve her tür saldırıya maruz kalan insanın karşılaşması! Filmde
tekrar eden bazı detaylar var. Zaman geçiyor, kişiler değişiyor fakat yaşadığımız hiçbir şey yok
olmuyor. Değişim ve dönüşümün kaçınılmazlığına hoş bir temas, naif bir dokunuş ve değip
geçtiklerimize bir saygıda duruş niteliğinde o detaylar.
Finalde, filmin başında duyduğumuz sesin sahibini görürüz ve kadın asla Laurence’ın yüzüne
bakmamaktadır. Laurence “Başladığımızdan beri bir kere bile gözlerimin içine bakmadınız. Böylelikle
güvende mi hissediyorsunuz? Taşa dönüşeceğini mi düşünüyorsun?” der bu tavır üzerine. Kadın
”Bakışlar sizin için önemli mi?” diye sorunca Laurence’ın cevabı manidardır:
”Bilmiyorum. Nefes almak için havaya ihtiyaç duyarız değil mi?”
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