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Bilmeden, belki de istemeden geldiğimiz yaşama ilk
başkaldırıdır ana rahminden ayrılınca kopardığımız
çığlıklar, haykırışlar ve susmamacasına ağlamalar.
Sonra gülmenin de bazen işe yaradığını öğreniriz.
Büyüdükçe ağlayışlarımıza başkaldırırız çünkü elimizde
başka kozlar da olmuştur. 

Geliriz yetişkin çağlarımıza. Emek sarf ederek elde
ettiğimiz değerlerin kıymetini anlarız ve o değerlere el
uzatanlara, laf atanlara başkaldırırız. Ağlamak ve
gülmenin yanına emek, özgürlük, hak sözcükleri de
eklenmiştir artık ve karakterimizde vücut bulmuştur.
Soyut sözcükleri yaşamda somutlaştırmaktır amacımız.
Nasıl mı başkaldırırız? Yazarız, ezgiler üretiriz, şarkılar
söyleriz, kavgamız varsa şayet, şiddetle değil; üreterek,
toplumu da aydınlatarak ilerleriz yolumuzda çünkü
eğer sanatla doluysa içiniz, şiddete yer yoktur
hayatınızda. 

Mayıs, güzellikleriyle; emeğiyle, emekçisiyle, hak
mücadelesi ve özgürlükle gelsin. Bizim başkaldırımız
her daim sanatla olacak. Bu sayımızda emeği geçen
tüm yazar arkadaşlarıma teşekkür ediyor, siz değerli
okurlarımıza keyifli okumalar diliyorum.

Ön Söz

S E D A  B A Ş T A Ş

1  |  B A Ş K A L D I R I

Genel Yayın Yönetmeni



Bu saltanat,
Bu sultan,
Bu taht, 
Bu taç bizim değil.
Bizim değil altın tepsi, 
Altın tepsideki yemek.
Ama bizimdir;
Tahtı yapan, 
Altın tepsiyi tutan
Ve sultanı alkışlayan el.
Bu fabrikalar bizim değil.
Bizim değil bankadaki hesaplar,
Yumuşak koltuk,
Çelik kasa
Ve dolu cüzdanlar.
Ama bizimdir
Şalteri kaldıran,
Çarkları döndüren
Ve cüzdanı dolduran el.
Bizim değil bu bağ, bu bahçe; 
Bu gül, bu gülistan,
Gülistanda gezen ayak.

Ama bizimdir
Toprağı çapalayan,
Gülü budayan
Ve küreği
Ve kazmayı kavrayan 
Nasırlı el bizimdir.
Bu güneş bize doğmaz,
Bu nehir bize akmaz,
Bu düzen bize dönmez.
Ekmeğin tazesi,
Yemeğin sıcağı bize düşmez.
Süzülse de yüzümüzden alnımızın teri
Ve yansa da göz bebeğimizin karası,
Düşmeyecek payımıza ürettiğimizin yarısı. 
Çözmeli ağızda dili,
Koparmalı zincirleri,
Kırmalı alkışlayan eli,
Silmeli boşa akan teri
İnletmeli artık her yeri.
Fabrikalardan, tarlalardan
Meydanlara akmalı,
Alkışlamaya alışmış ellerimizle 
Bu düzeni yıkmalı.
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Bizim

C E V D E T  P O L A T
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Gece Kırıntısı
Bir bardak dökülüyor

Kırılan suyun sesi
Yok oluyorum

Dibinde bardağın
 

Etrafta geceden dökülenler
Eni boyu belirsiz

Bir boşluğu giyiyorum
Yakasız, kolsuz
Satenden gece

Ruhumda izi tırnağının
Sızıyorum yalnızlığa

Çatlağında ruhun
Su oluyorum

Dibinde bardağın
 

N U R T E N  D İ N Ç E R
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Kendi Aklımda
Bugün gene kırlarda koşuşturmak var aklımda,
Uçmak var şimdi kırlangıçların kanatlarında,

Kanayan gözlerimi kapayıp serilip yatmak,
Toprağın dost dokunuşuna kendimi bırakmak.

 
Bugün gene sana kendimi açmak var aklımda,
Rahatlamak var şimdi konuşan dudaklarımda,

Kulaklarımı tıkayıp kendimi salıvermek,
Acıtsa da ağzından çıkacak bir söz işitmek.

 
Bugün gene sadece kendim olmak var aklımda,
Tatmak var sohbet etmenin zevkini kollarında,

Kerpiç dam altında bile olsa seni hissetmek,
Aç susuz kalsam da benimle olduğunu bilmek.

 
Bugün gene kederleri derlemek var aklımda,
Yaşamak var mutlu olduğunu yanı başımda,
Hayatın zorluğunu unutup sende gevşemek,
Yalnız kalbimin sesini dinleyip seni sevmek.

 
O R H A N  K U M R A L
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Mayısın birinde, kadın orucu sahurundan başlamıyor
Kırıntılarına, çocuk diyorlar; iftarlar, ufaktan bile bir türlü başlamıyor

Arifedir günüdür, kadınlar, bayrama en yakın gün olmak istedi diye yok mu
Üstelik hangi bayram için kimi affetse kadınlar, bağışlanan savaş, beyler olmuyor mu

 
Amman! Bir işçiyi görmeyi kendinizde görmeyin 

Bir patronun cebi şişebilir de olabilir de 
Ceplerini kontrol edin, paraları gidip kendilerine benzeyenleri alabilir de

Sizin dışınızda her şeye benziyorlarsa, aynada değil 
Bir topluluğu karıncalanmış bireye, nelerdi küçüktü
Doyurdukça zalimi, aynı bırakan pastalı haklarımız 

 
Dört ayaklı bir sandalye zulmünü, iki ayaklı bir devlete ve bir insana bölen kesmek zekâsı

Onların
İkiz gülmemek onların, gamze hiç kimsenin

Ama biz dedik başımıza, güneşten başka geçecekler
Bizleri güneşe tanık, diye yakıp 

Küle, kanıt edecekler 
İşte o zaman bizlik kanıtların başına bir suç gelecek

 

Kanıt

R E M Z İ Y E  Ç E L İ K



Kirli Kağıt Ruloları
Korkusuz kurşun asker bakışlarından

Soluk tenli ay parıltısı yansır güneşin değmediği yerlere

Kırmızı renkli kurdeleler bağlar ağır yaşamını

Halkalar dizili boğazında

Geçmeyen birkaç kuru laf

Göğüs kafesini sıkan elleriyle

Uzanır ellerine en olmadık yerde

Dağlar yüreğini uzayan bağrışlar

Sarar bir düş rüyalarındaki

Fırtına alıp götürür belki yüreğini onun ellerine

Peşin hayatlar verilmiş üç beş kâğıt rulosuna

Pis sırıtışlarıyla dolu gözleri çıkarcıların

Kaçan hayalleri tut gövdelerinden saçlarıyla savur

Cümleler senindir heyhat kızım!

Konuşturulmayanların ülkesinde bir dizi iz kalmış benlikte

Uzun geceler sarkıtılmış ayaklarından yarınlara

Şakıyan bülbülün sesini kesen varsa

Dağların yolunu ezber tutan dalgaların oğludur

Çiziklerini güllü sularla yıkar ve eğer gamzelerinden öpersen

Gider gamı başından güzeller güzeli nazlının

Yeşil ruloları saçlarına bigudi yapar

Suratına çarpar babasının diğer yeşillikleri

Lakin Nazlım

Eğer üşürsen bu yolda

Saçılırsa gözlerinden inci taneleri yerlere

Korkma kaçış yolu var uzaklara sislerin ardında

Yüreğini törelerle bağlayan zihniyetlere

Kurban edilen nice kızların ardına sık dişini

Sakın ola ardına bakma

Elbet bitecek bir gün

Töre cinayeti

Çocuk gelinlere, zorla evlendirilen tüm kadınlara, töre

olarak görülen tüm bağnazlıklara karşı...

B A Ş K A L D I R I  |  6

R U M E Y S A  A Y D I N E R
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Öğle Paydosu
bir sigara, öğle paydosunda 
ellerinin yağlı parmakları arasında
bir duvara yaslar sırtını 
bir baba, bir oğul, bir...
bir insan işte,
yakar sigarayı çeker içine
asla bayram etmeyecek ciğerlerine

o sigaranın dumanıyla,
o dumanla ısıtır hülyalarını 
ne grev ne iş ne de Marx
düşmez o an aklına,
bir sigara durdurmuştur enflasyonu
durdurmuştur sermaye piyasasını
omzundan çözmüştür bütün nasırları 

öğle paydosu
bir sigara
ağır bir makine yağı kokusuyla birlikte 
yükselmektedir hayaller

o an bir zil sesi çarpar kulaklarına
bir irkilme yaşar 
o kadar maruz kaldığı halde
bir türlü alışamadığı sese

ve öğle paydosu bitti 

kalktı 
izmariti yere attı 
üstüne sıkıca bastı
hayalleri gökyüzüne öylece asılı kaldı
zihni aktif hak yanardağı 
....

S E R H A T  T Ü N E R



Dönüşür Dünya Bile

İnsan bedeni deri döker, yılan deri değiştirir.
Yağmur yağar, ebemkuşağı çıkar. Gün biter,
gece olur. Fetüs bebek olur, bebek çocuk,
çocuk genç… Yaprak sararır, sonbahar olur;
yaprak kalmaz ağaçta, kış olur. Yaprak
yeşillenir, bahar olur; yaprak umut olur. 
Bir insan üşür, küser soğuğa, taşır dünyasını
odasına, söndürür dışarının ışıklarını. Bir aşk
biter, iki kişiden kalmaz geriye hiçbir şey. Aşk
biter, mevsim değişir, değişir bedenler, kalp
değişir, farklı atar ve farklı sevişirler. Eller
değişir en çok, tutuşundan anlarsın; soğuktur,
üşütür, reddedercesine bıraktırır ellerini
ellerinden. Tutsan olmaz, bıraksan olmaz.
Sonra gözler değişir, bakmaz, bakamaz aynı
derinlikte, aynı sevinçle belki, keder indiyse bir
kere. 
Solmaz dediğin çiçekler solar, kopardıysan
acımadan. Küsmez dediğin toprak küser,
bakmadıysan yüzüne yıl boyunca. Gök değişir.
Gece olur, yıldızlar çıkar izlersin. Gündüz olur
yıldızlar gizlendi zannedersin. Oradadırlar,
bilmezsin. Değişen, dönüşen, algındır. Güneş
de değişir. Az ısıtır kimi zaman, kimi zaman
üşütür bile hatta. Rüzgâr değişir; gün gelir yel
olur, gün gelir meltem olur, fırtınaya dönüşür,
üşütür. Savurur kendiyle seni, bilmediğin
uzaklara, nereye eserse o yöne esersin. Bulut
değişir; parçalı kimi zaman, kimi zaman gridir,
hüzün yüklüdür. Kimi zaman bembeyaz, için
umutla dolar, kiminde görünmez olur, yok
sanırsın, biter umutlar. Değişir, dönüşür
dünya! Değişiriz, dönüşürüz hissetmesek de!

A Y Ş E  A Ç I K G Ö Z
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Başkaldırı Umutla Olur
Başını kaldır. Kaldır ki gör gökyüzünü. Bir de oradan bak dünyaya. Omuzlarımızda değil ayaklarımızın
altında. Hareket edebildiğin kadar özgür... Özgürdür gelecek. Özgürdür düşlemek. Başkaldır, başkaldır
ama egolarını tatmin etmek için değil esen rüzgârın şarkılarını işitebilmek için. Doğan güneşin bir anne
edasıyla okşayışını teninde hissedebilmek ve hissettirmek için... Club House veya Twitter'da varoluşsal
acılarını dindirmek için değil yüzleşmek için başkaldır. Her sabah uyandığında kendine ve çevrene
düşmanca saldırarak değil bir halkı hatta tüm insanları, usulca bir sevgiyle... Sevgi olmaz ise tüm
başkaldırılar darbeleşip iktidarlaşmaz mı? Aşktır başkaldırıyı güzelleştiren. İlk öpüş sonrası utangaçlıkta
saklıdır masumiyet. Sevdiğini beklemenin güzelliğindedir umut. İçten, samimi ve çıkarsız. Hayatta olan
nefrette değil sevgide gizlidir aşk. Oysa içimize içimize sokmuşlar bir şeyleri. Yaşamak için savaş diyor,
her köşe başındaki banka memuru. Sonra kaldırımdaki çiçekçi kadın: “Çok güzel konuşuyorsun keşke

kimse savaşmasa da sevdiğine çiçek alsa... Sen de sevdiğine bir çiçek alsana.” diyor. Sonra uzaklaşıyor.
Sırtında “Savaşıyorum.” yazısı.
Afili sözlere gerek yok. Her yol kesilmiş eli silahlı adamlar tarafından. Yolun nereye çıkacağı bilinmez.
Bilmemek, hiçbir zaman yaşama engel olmamalı. Ne zaman öleceğimizi bilemeyeceğimiz gibi... 
Sözlerimi Ahmet Altan'ın “Ihlamur Ağaçları ve Öfke” yazısının bir bölümü ile bitirmek istiyorum: 
“Ölenler de biliyordu çiçeklerin nasıl koktuğunu, el ele tutuşmayı, şiir okumayı, birlikte gülmeyi, onlar da

biliyordu özlemeyi, hayatın güzel olduğunu onlar da biliyordu.

Bir Mayıs’ta öldürülen işçiler de biliyordu.

Jack London da biliyordu.

Bir meydanda İngiliz askerler tarafından taranan Hintli direnişçiler de biliyordu.

Filistinli çocuklar da biliyordu.

 Biliyorlardı hayatın güzel olduğunu...

Haksızlıkları da biliyorlardı ama.

Direnmek gerektiğini de...

Öfkeyle, kıpkızıl, kılıç gibi keskin bir öfkeyle direnmeyi... 

Sonsuzluğun kapıları bir gün hepimizin önünde açılacak, değmez bunu birkaç gün geciktirmek için boyun

eğmeye, ‘yeter’ demesini bilmeli insan.”

M U S T A F A  S Ü Z E N
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Şarap Kırmızısı Şarkılar
Güneşli, sıcak ve üşütmeyen bir kış günü, Moda sahilde tanıdığım iki güzel insan, iki güzel
yürek, iki güzel can... Yüzlerinde ışık, kalplerinde sevgi, umut dolu cümleleri ile sardılar beni.
Kelimelerinde mutluluk, sözlerinde neşe, gözlerinde sevgi, ellerinde bir kitap:
“Şarap Kırmızısı Şiirler”
Başkasına verilmek üzere paketlenen bir şiir kitabı şans eseri ve tabii ince ruhlarından ötürü
bana nasip olmuştu.
Heves ve mutluluk ile açtım paketi. Leyli Sanat yazarlarının ortak çıkardığı bir şiir kitabı. Aşk,
hasret, şehir, şiir, insanlık ve yaş... Birçok konu ile yazılmış onca güzel şiiri vakit kaybetmeden
okudum. Keyfime keyif, manama zenginlik kattı.
Ve kitabı okurken dinlediğim şarkılar, benim hiç yabancı olmadığım, kitabın ismine layık
şarkılardı. “Şarap Kırmızısı Şarkılar” adını koydum sonra ben de kitaptan etkilenerek.
Şüphesiz hepimiz keyifli anlarımızda sanattan faydalanırız. Şiir, film, müzik... Ben genelde
müzikten yana kullanırım bu hakkımı. Ve şarap içerken hiç şaşmayan şarkılar vardır
dinlediğim. Bu yazımda sizlere bu şarkılardan bahsedeceğim.
Şarabın keskin kokusu henüz kadehten burnuma yeni yeni gelmeye başladığında “Bir aleme

indim yalnız” diye devam eder Semiramis Pekkan, sözlerini Fikret Şeneş’in yazdığı, bestesini
Jose Feliciano’nun yaptığı şarkısında. Ve “Bana yalan söylediler” ilk sırasını alır. Hayran kalırım
sesine.
Yine aynı minvalde bir şarkı sıradadır. Ayla Dikmen “Anlamazdın anlamazdın” ile beni alır
götürür yine sözlerini büyük usta Fikret Şeneş’in yazdığı ve Brydon Smith Franciso’nun
bestelediği şarkısıyla. “Issız Adam'da çalan şarkılar bunlar bir kere.” dediğinizi duyuyorum
ancak her sanatsal yapıt insana kattığı değer ile ünlü. Değil mi ama? İnkâr edemem Çağan
Irmak sayesinde edindiğim iki şarkıdır.



Ve Nilüfer... Pop müziğin en sevdiğim seslerinden, çok
özel birisi. “Ta uzak yollardan” diye devam eder. Sözlerini
Ülkü Aker’in, bestesini ise dünyaca ünlü Ümmü Gülsüm’e
de defalarca şarkı vermiş bir Arap dahisi Abdülhalim
Hafız’ın yaptığı şarkı ile. “Ta uzak yollardan koştum

geldim senin kollarına. İçimde yanan hasretinle ben.

Baktım durdum senin yollarına. Sensizlik bir ölüm sanki…”

Bu listede Sezen Aksu olmazsa olmazdır benim için. Ve
“Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. Şimdi bana

seninle bir ömür vadetseler. Şimdi bana yeniden ister

misin deseler. Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok.” Sözü
ve müziği kendisine ait olan şarkısıyla Sezen şakımaya
devam eder. Sahi Sezen Aksu olmasaydı ne yapardık biz?
Bu kadar güzel kadının arasında bir bey olmalıydı. Tanju
Okan ve “Kadınım”. Kimilerimiz bunu belki de “Adamım”
diye devşirir. Hiç de fena olmaz. “Eşyalar toplanmış

seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya, her yere. Sevdiğim

o koku yok artık bu evde. Sen..." Mehmet Teoman ne güzel
de yazmış bestesi Reggiani’ye olan bu şarkının sözlerini.
Ve Ayten Alpman... Türk pop müziğinin en özel sesi.
Kişilik ve karakteri ile de bunu yansıtan ender bir sanatçı.
“Geçmiş değil bugün gibi. Yaşıyorum hala seni. Sen hep

benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin. Çalınmasın

söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın” derken yakar içimi
sözü ve müziği İlhan Şeşen’e ait olan şarkısıyla...
Dikkatinizi çekmiştir isimler çok önemli ancak asıl ilgimi
çeken hafif pop müziği denilen ve aranjman ile
düzenlenen şarkılar. Bu şarkılar bir de Türkçe sözler ile
olunca değmeyin keyfime.
Şarap kırmızısında, şarabın kırmızısı gibi şiirler ile
şarabın romantizmi sarsın sizi.
Sevgilerimle...
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Çok Sesli Yalnızlık
Mum ışığıyla aydınlanan odada beş kişiydiler. Odada hiçbir eşya yoktu, hepsi mermer zemine
oturmuş, ifadesiz bir şekilde duvarlara bakıyordu. Onlar, içinden geçenleri dışına
yansıtmamayı bir şekilde öğrenmişlerdi. “Ruhu kalabalık olanın çehresi susar.” demişti vaktiyle
biri. Ben ona bir şey eklemeliyim. Sizin sessiz gördüğünüz insanlar var ya, işte onların
içindekiler engel olur konuşmalarına. Öyle çok susturmaya çalışmışlardır ki onları, baş
edemeyince kendileri susmuşlardır. Çünkü içlerindeki gürültüden kendi seslerini duymaya
dahi tahammülleri yoktur. Beş kişiydiler. Beşi de birbirinden farklı ama bakışları aynı… Geçtim
karşılarına, ben de bağdaş kurup oturdum bir hâkim edasıyla.

- Konuş, dedim.

Yan yana dizilmişlerdi kurşuna dizilecekmiş gibi, pes etmiş ve ölümlerini bekliyorlardı sanki.
İlk sırada oturan sarı saçlı, diğerlerine göre daha ufak tefek olan başladı konuşmaya:

- Küçüktüm. Belki dört, belki beş… Bir gün çığlık çığlığa uyanmıştım uykumdan, yüzünün yarısı
yanık bir kadın resmi vardı duvarımda, çok ürkütücüydü, üstelik ablam gösteriyordu onu bana
gülerek. Anneme anlattım inanmadı, o zaten bana hiç inanmazdı. Gerçek dedim, dinlemediler,
“rüya”ymış güya… Biri o gece onu duvarıma koyup sonra söküp gitmişti, biliyordum ama
inanmadılar, güldüler. Ne o çirkin ve sevimsiz bebeğe inandılar ne de sürüklendiğim çöl
yollarına. Ben de inanmak istemezdim aslında babamın gece yarıları içip içip gelmesine ve sırf
canı istediği için dövecek birilerini illaki bulmasına. Annem de olabilirdi bu, ben de ablam da.
İlla biri olmalıydı ama genelde annem olurdu.
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Yutkundu, kesik kesik devam ettirdiği konuşmasında hiçbir his yoktu ama bu yutkunma,
boğazında düğümlenen sancıların çözülmesiydi sanki. Öyle birikmişlerdi ki, konuşsan
anlaşılmaz, konuşmasan boğar. Biraz soluklandıktan sonra devam etti:

- Bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyordum ama konuşamıyordum. Konuşamamaya o
zamanlar başladım, insanların insanları anlamadıklarını idrak edebildim ve sonrasında hayalî
arkadaşlar edindim. Onların gerçekten var olmadıklarını bildiğim halde varmış gibi düşünmek
beni rahatlatıyordu. Annemin gözyaşlarını nasıl sildiğimi, onların kavga etmelerini hiç
istemediğimi anlatıyordum ve beni yargılamadan dinliyorlardı, suçlamıyor, yalanlamıyor
sadece dinliyorlardı. Buna ihtiyacım vardı, yargılanmadan dinlenmeye…

Birden ikinci sırada oturan hafif toplu, siyah kıvırcık saçlı olanı devam etti:

- Sessizliğimle gurur duyan bir ailem vardı. Annem her veli toplantısının ardından bana sarılıp
ağlardı. “Seninle gurur duyuyorum kızım, bütün öğretmenlerin içine kapanık ama çok başarılı
bir öğrenci dediler, benim gurur kaynağım…” derdi. “Ama"dan sonraki kısma odaklanır, sonuca
bakardı. Ben de o zamanlar iyice sinirlenirdim içten içe, “içine kapanık” demişler anne,
konuşmuyor, sessiz, kendi dünyasında demişler, neden böyleyim anne? Boş ver başarımı,
kimse bana ileride çemberin çevresini sormayacak ama birileri bana neden sessizsin, diye
soracak. Onlara neyi, hangi birini, nasıl anlatayım anne? Nasıl?” diye haykırasım gelirdi,
yapamazdım. Bu lafları söylesem asi olacaktım çünkü hatta yine tepkiyle karşılaşacak ve
herkesi hayal kırıklığına uğratacaktım, o yüzden demedim, diyemedim. Üzerime dikilen kıyafeti
taşıdım, kimse içerisinde nefes alamadığımı göremedi.

Daldı bir noktaya. Sanki o günler film şeridi gibi geçiyordu gözlerinin önünden. Gözlüklü,
örgülü saçlarıyla sınıfta en ön sırada oturup sustuğu o vakitler… Her konuştuğunda
eleştirilmenin yükünü taşırken omuzlarında, sesinin gitgide daha da kısıldığı o günler…
Başarının “insan”lıktan sonra gelmesini düşündüğü o yıllar…

Çok daldı, kayboldu sanki, çıkmaz sokağa girdi, bir kaldırım taşına oturup seksek oynayanları
izledi, sustu. Üçüncü sıradaki kız bu sessizlikten fırsat bularak ince sesiyle girdi araya:

- Aslında şunu fark ettim zamanla. Biz dinlemekten çok konuşmayı seviyoruz. Bir şey
anlatmaya çalışıyorum, benim için çok önemli bir şey… Gözlerinin içine bakarak aslında
yalvarıyorum anla beni, dinle lütfen diye. Sonra “Aaa bak ben de ne yaşadım, dinle bak…”
diyerek lafı ağzımdan alıp anlatmaya başlıyor. Bunu tek kişi değil tanıdığım onlarcası yapıyor.
Neden mi? Çünkü herkes öyle dolu ki dinlemek, bir de kendi dertlerinin üstüne ötekilerinkini
eklemek istemiyor insan. Ben benden ne kadar atarsam kâr diyor, başlıyor konuşmaya ve
susmamaya. İşte böyleleri varken biz susuyoruz. Sustuklarımızı da yazıyoruz, bu en güzeli.
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- Sonra bize “yalnız” diyorlar diye ekledi dördüncü kız. “Yazık” diyorlar belki, “aciz” diyorlar.
Bilmiyorlar ki bu bizim tercihimiz. Onlar bilmiyorlar ki asıl güçsüz, amaçsız ve boş olanlar
onlar. Kalabalık arasında yalnızlar, farkında değiller. Üretmiyorlar, yaratmıyorlar,
düşünmüyorlar… Tek amaçları zaman harcamak, boş zamanlar biriktirip hesaplamadan,
biriktirmeden tüketmek elinde avucunda olan her şeyi. Onlar bilmiyorlar ki, yalnızların iç
dünyalarının zenginliği her şeyden üstündür. Boş verin, bilmesinler…

Son sırada oturan kızla göz göze geldik, içlerinden sadece o baktı gözlerime ve çekmedi
bakışlarını, ben de çekmedim:

- Sen de aynısın, dedi bana. Bizim karşımızda oturup bizi sorguya çekmen seni bizden farklı
kılmıyor. Hepimizin geçmişinde bir yara var. Kimimiz ailesiyle sınanmışız, kimimiz felaketlerle,
kimimiz yanlış aşklarla, arkadaşlıklarla, çevreyle. Hepimizin ortak noktası aynı. Biz şimdi
yalnızız. Sese dönüştürdüğümüzden çok daha fazlasıyız aslında. Bizi buraya boşuna
toplamadın, teselli bulmak istedin, sadece senin yalnız olmadığını görmek istedin. Aynaya
bak… Bakışlarına sinmiş yalnızlığının kokusu. Bin çeşit duyguya ev sahipliği yapmış bakışların.
Güçlüsün ama mağdur… Hayat dolusun ama yaralı… Yalnızlar çelişkileri barındırır bakışlarında
ondan çözülemezler ki birilerinin onları çözmesini istemezler zaten. Hepimiz aynıyız. İçin
rahat olsun.

Sonra girdikleri sırayla çekip gittiler odadan ağır adımlarla. Ne çok aynıydık aslında farklı
suretlere sahip olsak da. Gittiler odadan ağır adımlarla. Ve ben yine baş başa kaldım mum ışığı
ve o çok sevdiğim yalnızlığımla.

S E D A  B A Ş T A Ş
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Öyle Bir Aşk
Rüzgâr vardı ama ılık. Eylül rüzgârı. Ortaköy’de. Denize baktılar, yine baktılar, hep denize
baktılar. Sustular. Sustun. Sen hep az konuşursun. Bulutlar mırıldandı, onlar dinledi. Biz
dinledik. Biz iki kişiydik. Sonra minare seslendi. Rüzgâr dindi, yağmur ağladı. Islandık mı? Ben
ağladım, sen gözlerini kapattın.
İki çay, bir sade kahve kare masanın üzerinde ama biz iki kişiydik. O ve ben. Sen kahve ile çayı
birlikte içersin. Kırmızı, turuncu, siyah, yorgun desenli bir masa örtüsü. İçim karışık. Nargile
var mı? Yok çünkü nargile keyif içindir. Ortada keyifli ne var ki? Onunlayım ya, belki de son
defa çay bahçesinden birlikte denize bakıyoruz. Kadının genç yüzü buruştu. Acıdan. Adamın
daha genç yüzü ıslanmıştı belki de yağmurdan. "Sen de ağladın mı?" diye sordum. Gökyüzüne
baktın. Kahverengi gözlerin öyle güzel bakıyordu ki hem göğe hem bana. Kadın adama öyle
güzel bakıyordu ki. Gül yüzlüm derdin bana.
Meydan kalabalık, gürültülü ama biz iki kişiydik, sessiz. Arnavut kaldırımı, seyyar pazarcı
kadın, garsonun sesi: “Buyrunnn!” Balıkçı motorlarının hırıltısı, balon muydu uçan? “Martı o.”
dedin. Ağzının kenarıyla gülümsedin. Yanağındaki gamzeyi hiç bu kadar sevmedim, ona
dokunmak istedim.
Gidiyorsun demek hem de o kadar uzağa. Dayanabilir miyim sen oradayken, sana sarılmadan
ayakta durabilir miyim? O; durursun elbette, dedi. Kokladın gözlerinle beni uzaktan. Böyle
yapardı. Hep uzaktan. Koklar, dokunur ama en içinden sever. Yüreğinin dibinden seviyordu
adam kadını. Hatırlıyor musun dedim sana. İki demet çiçekle gelmiştin. Adamın elleri
terlemişti o gün. Ne kadar heyecanlıydın. Nasıl sarılmıştım boynuna. Öyle mutlu gülümsedi ki
kadın. Çiçeklerin kokusu burnuna geldi. İki ayrı demet çiçek. İki ayrı beyaz kart. Kartların
üzerinde kıvrak yazılmış iki eğik S harfi. Biz iki kişiydik.
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Gidiyorsun demek hem de dünyanın öbür ucuna. Göreceğim gelse seni ben ne yapacağım?
“Ben güneşe bakacağım.” dedi adam. “Seni özlediğimde güneşe bakacağım. “Ben de denize
bakarım o zaman.” dedi kadın. O eylül bittiğinde sen gittin.
Köprüden geçtim. Araba öyle gidiyor, yolu biliyor, ben sürmüyorum. Onu düşünüyorum gitti,
özledim. Her gün köprüye gelene kadar dayandım sonra ağladım. O sonbahar çok yağmur
yağdı. Yoruldum yağmurdan, özlemekten yoruldum. Çiçeklerim nerede benim? Giderken
verdiğin hediyeni her gün takıyorum. Gümüş bir yaka iğnesi, kırmızı gonca bir gül. Telefon
çaldı. Numara görünmüyor. Heyecanlandım. O mu arıyor?
“Nasılsın?” dedi.
“Özledim ben, çok özledim.” 
“Ben de.” dedi adam. “Gittin mi Ortaköy’e?” 
“Yok...” dedim. Onunla gittiğim yerlere artık hiç gitmiyorum.
Mutlu oldum sonra geçti. Artık sesi gelmiyor, telefon kesildi. Adam çok uzaktaydı. Sonbahar da
bitti. Kışın daha çok yağmur yağdı, hiç kar yağmadı. Ne çok bekledim kar yağsın diye. Eksik
kaldı mevsim. Benim gibi. Kar yağmadan kış olur mu? Aşk yarım kaldı. Aşk olmadan olur mu?
Aradın bir sabah. “Geliyorum ben.” dedi adam. Sen gideli üç sene geçti.
Seni kapının önünde görünce ne kadar heyecanlandım. Sendeledi kadın, bacakları titredi,
ayakları dolandı birbirine. Sarıldılar. Biz yine iki kişiydik. Yüzümü ellerinin arasına aldın,
baktın. Çok uzun baktı adam kadının yüzüne. Merdivenden çıktılar, yükseğe. Öpüşüverdik!
Nefesinden boğuluyordum. İnsan boğulmak ister mi? Hiç anlamadılar ne kadar zaman geçti.
Göğe kadar çıktık, yine birlikte baktık denize, gökyüzünden. Her yer maviydi.
Ellerin, dedin, öyle güzel ki. Parmağımda hediye ettiğin yüzük. Kadının parmağında lacivert
safir bir yüzük vardı. Geçen zaman sümbül gibi koktu.
“Nasıl özledim seni, sana bakmayı, sana konuşmayı.” dedi adam.
“Attım o yazıların hepsini sana yazdığım.” Yazıların hepsini yırtıp atmıştı.     
“Hani bana vermiştin ya giderken.”
Neden?” dedi adam.
“Sana kızıp atmıştım.” Kendine kızıp atmıştın. “Şimdi çok pişmanım keşke saklasaydım.” 
“Olsun yine yazarsın.” dedin.
Gülümsedi adam. “İnanmadın ki...” dedi.
“Ben seni başka sevdim.” dedin bana. Ama gittin. Yine gideceksin.
Öptü beni, ben de onu öptüm. Öpüşüyorlardı. Adam kadına sımsıkı sarıldı, kadın adama usulca
sokuldu. Elimi yüzüne götürdüm, öylece tuttum yanağının üstünde. Avucumda hala yüzünün
sıcaklığı. Avucuna baktı kadın. Mırıldandın. Kendi kendine mırıldandı kadın. Ben seni mi
bekleyeceğim? Kadın adama benzeyen birini bekledi.
Rüzgâr esiyordu ama sert. Ortaköy’de. Erken bir eylül sabahı. Denize baktım. Kadın denize
baktı. Kuş uçtu. Aşk sustu, deniz konuştu.

Y E Ş İ M  B A Ş A R A N



Çıplaklık Üzerine Bir Sine-Deneme
Naked, Mike Leigh’in 1993 yılında dünyayla paylaştığı -bence ve Cannes’da da ödül aldığına
göre sinemaseverlerce sevilen- ilgi çekici, hem sorularıyla hem söylemleriyle düşündürücü,
bazen üzücü, az biraz güldürücü, yer yer oturduğumuz koltukta bizi rahatsız edecek denli
tiksindirici ve tam da bu sebeplerden muazzam bir sinema örneği. Öncelikle bu bir sine-
deneme çünkü içinde bulunduğumuz, yaşayageldiğimiz günlerin sıra dışılığı artık kalemime de
yansımak durumunda. Filme, filmin diyalogları üzerine yazılmış, çizilmiş ne varsa her birine
saygı duymakla birlikte bazılarına katılmakta, bazılarına kırışık bir alınla bakıp durmaktayım.
Ben her zamanki gibi filmin bana hissettirdikleriyle yola çıkıp filmin bana çağrıştırdıklarıyla
devam edip olabilecek en alakasız mesafede denememi bitirmeyi amaçlıyorum. Ayrıca hem
mecazen hem temel anlamda hem de film açısından çıplaklığı ele almayı, ev ve algımın
şekillendirdiği dünyanın getirisi flanör/flaneur kavramını irdeleyeceğim. Ve tabii ki
Johnny’den hareketle hatırıma gelen diğer yersiz yurtsuzluğu tercih etmiş sevdiğim
karakterlere de tatlı bir selam çakacağım. Yazının bir sohbet havasında geçeceğinden ve
spoiler verme kaygısına düşmeyip bunu tamamen göz ardı edeceğimden şüpheniz olmasın. 
Öncelikle o aksana (David Thewlis), oyunculuktaki o anlatılmaz yaşanır ve de büyük bir hazla
izlenir halin, tavrın etkileyiciliğine değinmek gerek (Katrin Cartlidge, Lesley Sharp, Greg
Cruttwell). Doğaçlamanın alameti farikasından mıdır nedir, her zaman böyle olmadığını
biliyoruz sevgili sinemaya gönül verenler. Bu tatmini bize yaşatan; yönetmen, oyuncular,
birbirlerine sağladıkları alan, kurdukları ilişki ve muhakkak tüm ekibin enerjisinin bir sinerji
doğurması sonucu filmin ta kendisi. Ve neredeyse tüm Mike Leigh filmlerinde olduğu gibi
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Naked’ın müziklerine imzasını atan işinin ehli besteci Andrew Dickson’ın varlığı. Film, Londra
kadar gri. Bu griliğe ve yer yer karanlığa teslim oldukça her bir karakterin çıplaklığıyla da
tanışıyor, her biri üzerinden hem kendimizi hem dünyayı okuyoruz. Tanıdık simalar geliyor
akla. Şu mutlu küçük insanlar. İnanılmaz hayat dolu olanlar. Bir de günü gününe yaşayanlar ve
hatta yaşarken bazı günleri atlayanlar. Ucuz heyecanlar peşinde koşanlar. Sıkılanlar, asla
tatmin olmayanlar. Gidecek çok yeri olan fakat yaşanan günün gecesinin nerede sonlanacağını
bilemeyenler. Bu belirsizlikten beslenen, büyük haz duyanlar. 
Jim Jarmusch’un ilk filmi kabul edilen, çoklarının sevemediği ve fakat benim; şehri mesken
tutmuş ve sistemin dışında kalmayı seçmiş karakteri, esin perisi Allie’yi ve onun şehirle
kurduğu ilişkiyi oldukça kayda değer bulduğum 1980 yapımı Permanent Vacation filmi geliyor
aklıma. İzbe mekanlar, uzun planlar, şehrin sokakları ve şehri evi bellemiş bir gezginin attığı
adımların peşine düşmek. Şehir mülksüzlerle, bir yere varma amacı taşımadan sokakları
arşınlayanlarla, yolunu kaybetmişlerle, kendine has davranışlar sergileyenlerle ve bir hikâyeyi
paylaşma derdine düşenlerle dolu. Temelde benzer fakat söylemleriyle bu karakterler
birbirlerinden oldukça farklı. Allie belki Johnny kadar rahatsız değil tüm yaşananlardan ve
gidişattan. O yüzden sadece gözlemliyor, keyfine bakıyor. Johnny ise deyim yerindeyse tatlı bir
paniğe kapılmış ve önüne her çıkanı kendince uyandırmaya çalışıyor, olabilecek şeylere
gözlerini açmalarını salık veriyor. 
Agnes Varda’nın Çatısız Kuralsız’ındaki öfkeli münzevi Mona’yı da anmak isterim. Mona,
Johnny ve Allie’den bağımsız bir yerde sürdürüyor yolculuğunu. Anlatmıyor ama kaçtığı bir
şeyler var. Hepsi yine bir noktada aynı yolun yolcusu. Çıplaklık, duvarlar tarafından örtünmeye
ihtiyaç duymamak, bir yerde uzun uzadıya kalamamak, kendine ait bir yer arayışına
girmemek... Her birinin olduğu yerden bir ayrılma vakti var, başka yerlere gitme vakti. Öyleyse
ev belki de tam olarak bizim nerede olduğumuzla ilgili. Konu hakkında bolca sorduğum,
soruşturduğum -ki bu sorgulamada yalnız değilim- bir noktadayım ama içime en çok sinen
cevap, aslında tartışmaya kapalı olanı. Ev demek temelde, mikro düzeyde ben, makro düzeyde
ise şehir, ülke ve hatta dünya demek. Ve bu tür bir yaklaşımı benimseyince belki değer
verdiklerimiz eşyalar olmaktan çıkıp anlarımızı paylaştığımız kişiler, kaldırımlarına bastığımız
şehirlerin ihtiyaçları ve bireysel bir dokunuşla başlayan devrimsel hareketler olur, ne dersiniz?
Evet, söylemesi kolay. Hem de çok. Eminim, bir noktada harekete geçmek de zor gelmeyecek.
Çıplaklıktan, devrimden ve dünyadan bahsetmişken; sürdürülebilir tekstilin harcanan tonlarca
suyu sakladıkları fakat kullandıkları plastiklerin geri dönüşmesine çektikleri dikkatle öne
çıkardıkları göz boyayan reklamlar, mağazaların asgari ücretin neredeyse beşte biri fiyatına
sattığı giysiler, üzerine bilgisi olmayan ama fikrini beyan etmekte geri durmayan toplumun
yersiz baskıları var bir de. Hem fiziken hem de sergilediğim davranışlar bazında ve daha
sayamadığım sebepler sonucunda çıplaklığa çekiliyorum. Dünyanın, çağdaş psikolojinin
insanları etiketlemediği, her birinin eşsizliğine vurgu yaptığı parçasına taşınmak istiyorum.
Jeremy gibilere hadlerini bildirmek istiyorum. Sophie’ye artık zıkkımlanmamasını ve kendine
yapılmasını istemediği şeylere dur diyebilecek ayıklığa gelmesi gerektiğini anlatmak istiyorum.
Filmde bahsi geçen kehanetlerin kendini doğrulaması gibi bizlerin de kendini gerçekleştiren

B A Ş K A L D I R I  |  1 8



güzel, iç açıcı kehanetlerde bulunmamızı istiyorum. Yürüyelim istiyorum. Tıpkı Mona, Allie,
Johnny gibi. Literatüre flanöz kelimesini kazandıran, yazar Lauren Elkin’den karakterlerimizin de
hoşuna gideceğini düşündüğüm bir alıntı: “Bırakın yürüyeyim. Bırakın kendi hızımda ilerleyeyim.
Bırakın hayatın içimde ve etrafımda dolaşmasını hissedeyim. Bana heyecanlı olaylar verin. Bana
beklenmedik dönemeçleriyle köşe başları verin. Bana tekinsiz kiliseler, güzel vitrinler ve
uzanabileceğim parklar verin.” Sanırım flanör kavramı Yusuf Atılgan’ın C’si ile girdi hayatıma. Ve
sonra Walter Benjamin’in Pasajlar’ında gördüm, tanıdım ve sevdim o aylakları. Hiçbir telaşa
kapılmadan, zamansal ve mekansal özgürlüğe sahip, etrafında koşuşturanlardan farklı olarak,
güzel bir şey gördüğünde ona dilediği kadar bakarak, onu inceleyerek ve görme konusunda derin
bir anlayış geliştirerek yaşayan bu insanlara hayranlık duyuyorum. Misafirliklerin sonlanması
gerektiği yerde, kapı ağzında sohbet etmeye benzedi bu deneme. Anlatması tatlıydı. Peki, bahsi
geçen filmlerde en çok duyduğumuz sorulardan biriyle bitireyim: Bu gece nerede uyuyacaksın?
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Bir Fikir Bir Başkaldırıştır
Eski bir direniş hikayesinin ışığında başlayan hikayemiz
temelinde klasik bir film anlatısında ilerliyor olsa da asıl anlatmak
istediği bundan daha fazlasıdır. 
Çoğu kişinin izlediği ya da adını duyduğu V For Vandetta, 2005
yılında Matrix filmlerinde yardımcı yönetmenlik yapmış James
McTeigue yönetmenliğinde ortaya çıkmış distopik bir filmdir.
Çekildiği tarihin zamanına yakın bir zamanda geçen film,
İngiltere’nin distopyasını ele almaktadır. Geçmişten filmin
zamanına kadar bir zaman dilimi içerisinde var olan bir amacı,
fikri gerçekleştirmek amacıyla yola çıkmış bir adamın ve ailesini
bir fikir yüzünden kaybeden bir kadının hikayesini anlatmaktadır.
Film ismiyle ve V harfinin bir kılıçla çizilmesinden dolayı eskiye
ait kahramanlardan Zorro’yu akla getirmektedir. Halkı savunan,
güçsüzün, iyinin yanında olan Zorro, aynı zamanda romantik ve
aşık bir kahramandır. Bu özellikleri ile V karakteriyle benzerlik
göstermektedirler. Bunun yanında filmde adı geçen ve V için
adeta bir idol olan Monte Kristo Kontu filmde gösterilen bir
başka kahramandır. V, Zorro’dan çok kendini Monte Kristo Kontu
ile özdeşleştirerek hayatına bu şekilde yön vermektedir. Bunların
yanında yaşadığı yerde sahip olduğu birçok tarihi eserle, geçmişe
olan sevgisi V’yi geçmişten gelen bir kahraman olarak
betimlemektedir.
V bir kahraman gibi güçlü, cesur, korkusuz ve halkın yanında olsa
da o bir ötekidir. Giysisi bir kahraman kostümü olarak
düşünülebilir ancak V kimdir? Bir ismi, bir görünümü var mıdır?
Tüm bunlara ihtiyacı var mıdır? Geçmişe tutkun devrimci bir
kahraman, günümüzün kahramanı. Her filmde bir kahramana
ihtiyaç duyar mıyız? Belki de kahraman herkestir.



Tatlı bir kadın sesiyle başlayan film, bize bunun bir kadının hikayesi olduğunu anlatmaktadır
belki de. Bu bir erkeğin değil de bir kadının hikayesidir.
Kadın anlatıcı filmlerde sıklıkla karşımıza çıkan bir durum değildir, genelde erkekler bu işi
üstlenir. Film ilk sahnesiyle ve sesiyle ötekilerin filmi olduğunu ortaya koymaktadır aslında.
Birçok ötekinin hikayesini görürüz filmde. Eşcinsel tercihe sahip bir kadının aşk hikayesini
dinleriz. Sırf birbirlerini sevdikleri için cezalandırılan iki erkeği. Farklı fikirlere sahip
insanların, sisteme, devlete başkaldıran insanların hikayesini görürüz. 
V’nin sahip olduğu kostüm ötekinin görünümüdür. Kimliksizleştirilen ötekinin. Evey başta
yardıma muhtaç savunmasız çekici bir kadındır, olması gerektiği gibi! V onun saçlarını kazır.
Ona kimlik veren her şeyini elinden alır. Kadınsılığını, güzelliğini onu bir kalıba sokan her
şeyi... Kimliksizleşen Evey; korkusuz, güçlü ve cesur bir hale gelmiştir. V de zamanında aynı
yollardan geçerek şu an olduğu kişi haline gelmiştir. 
Filmde bireylerin V’nin kostümleriyle kimliksizleştirilip tek birey haline gelmeleri, onların
birlik halinde olup bir fikir için ‘başkaldırma’ları sonucunu doğurmuştur. Herkes birbirinden
ayırt edilmeksizin insandır ve eşit şartlar altında yaşama hakkına sahiptirler. Kimse üstün,
kimse aşağıda değildir. 
Sahip olduğumuz her fikir zihnimizde yeşeren yeni bir devrimin habercisi olabilir. Bir filiz, bir
fikir neler meydana getirir?
Unutmayalım ki her büyük devrim bir fikirle başlamıştır. Ve bu fikre sahip çıkan binlerce
insanla bir devrim haline gelmiştir. 
“Bu maskenin altında etten ve kemikten bir beden yok. Sadece fikir var. Ve fikirlere kurşun

işlemez.”
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Bir Ölümsüzlük Arayışı:
All That Jazz

Spoiler içerir. :)

Yaşamın kaynağı nedir? Nasıl yaşarız? Yaşamanın anlamını nerede buluruz? Yaşam nedir? Peki
ne zaman ölürüz? Ölmek nedir? Ölüm nedir? Yaşam ile ölüm arasındaki bu yol nasıl şekillenir?
Kolay akmayan, farklı sorunlarla, çelişkilerle, olma kaygısıyla gidilen bir yol olarak
tanımlanabilir mi? Bu yol nasıl biter? Nerede biter? Ne zaman artık bu yolda devam edemeyiz
ve bizim için yaşam denen bu alan artık başka bir şeye dönüşür? 
Filmi izlerken bu sorular canlandı zihnimin içinde. Film boyunca yaşam ve ölüm ikilemini
sorgulayıp durdum. Joe’nun yaşam ve ölüm arasındaki yolunun bir kısmına şahitlik ettim kendi
koltuğumdan. Onun zorlandığı yerleri görürken kendi yaralarımla bağ kurdum, onun
kaygılarını izlerken kendi kaygılarımın yansıdığı duvara bakakaldım bir süre. "All That Jazz"

bunları anlatmaya çalışan bir film benim dünyamda. Kaygılarımıza bizi yaklaştıran bir yanı
mevcut. En çok da ölüm kaygımıza.
Peki bunu nasıl yapıyor? Karşınızda otobiyografik bir müzikal var. Yönetmen Bob Fosse kendi
yaşam öyküsünden esinlenerek gerçekleştirdiği bu filmde adeta ölümünü kurgusal bir
düzlemde bizlere aktarıyor. Bunu yaparken nasıl yaşadığını ve yaşarken hissettiği kaygıları da
bize gösteriyor. Ölüm ve yaşam arasındaki bu yolda kat ettiği adımları seyirciyle buluşturuyor.
Ölüme giden bu yolda yaşamın ana kaynağı olan kalbini bizlere açıyor. Bunu gerçekten yapıyor.
Kalp ameliyatını detaylı bir şekilde ekranda izleme cesareti gösteriyoruz. Yaşamın işareti olan
kalp atışlarının nasıl dönüştüğünü, giderek durmaya çalıştığını görüyoruz. Kalp artık
yapamayacağını bizlere önce fısıldıyor sonra haykırıyor. Bu haykırışla birlikte Joe başta
kabullenmekte zorlandığı ölümü kabullenerek varlığını tamamlamak için bilmediğimiz başka
bir evrene gidiyor. Farklı bir forma bürünüyor.
All That Jazz, Joe’nun yaşamından kesitler sunan ve onun ölümle olan karşılaşmasını nasıl
deneyimlediğini bizlere aktaran bir yapıt. Yönetmenin kendi yaşamından kesitler taşıyan bu
yapıt, kendi ölümünü en iyi performansla sunmanın derdini taşıyan bir insanın renklerini
anlatıyor bizlere. Bu yönüyle zor olduğunu, görünenden çok daha fazlasını barındırdığını
belirtmek isterim. Düşünün kalbiniz artık size eskisi gibi devam edemeyeceğini söylüyor ve
bunu hissettiriyor. Hem de daha yapacak çok şeyiniz varken bu çağrıyı alıyorsunuz. Tepkiniz
ne olurdu? Joe bunu kabullenmeyerek yoluna devam ederken sonrasında ölümünü bir
performans olarak nasıl inşa ettiğini görüyoruz. Kalp ameliyatı sırasında yarı baygınken tüm
hayatını gözler önüne seren bir performans izliyoruz. Yönetmen Bob Fosse burada kendi
ölümünün performatif halini bizlere aktarıyor. Ölümünün portresini bizlere çiziyor.
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Peki Joe nasıl biri? Kendisi ünlü bir kareograf, aynı zamanda stand-up gösterisinin filmini
kurgulamakla uğraşıyor. İşine takıntılı biri. Çok çalışıyor, çok içiyor, çok yoruluyor. Özel hayatı
da hareketli. Aldattığı eşinden ayrılmış ve 12 yaşında bir kızları var. Eski eşi de hep yanında. Bir
sevgilisi var ancak onu da aldatarak yoluna devam ediyor. Güne ilaçlarla başlıyor. Her gün
aynanın karşısına geçerek “Gösteri Zamanı” diyor ve evden böyle çıkıyor. İşinde yaratıcı ve
başarılı biri, aynı zamanda da oldukça hareketli. Kalbi ona bir gün yavaşlaması gerektiğini
söyleyene kadar tüm bunlardan şikâyeti yok. Hatta kalp krizi geçirdikten sonra da buna devam
ediyor. Kalbinin yavaşla sesine kulak vermek yerine ölümle ve onunla inatlaşırcasına
yaptıklarına, işine sıkı sıkıya tutunuyor. Son ana kadar inatla yaşamına ve alışkanlıklarına
olduğu haliyle devam ediyor. Çünkü ölümü reddediyor. Bu kaygıyı kendinden uzaklaştırmak
ona daha anlamlı geliyor. Vazgeçmek yerine tutunmak ve kabullenmek yerine inkâr etmek
bildiği haliyle yaşamanın tek yolu oluyor.
Filmin tamamında Joe bir melekle hayatı hakkında konuşuyor. Meleğin sorularına cevap
veriyor. Ona yaşamından bahsediyor. Bu meleğin aslında ölümün kendisi olduğunu anlıyoruz.
Tatlı ve sempatik bir melek. Joe yaşamını bir film şeridi gibi tekrardan değerlendiriyor bu
bölümlerde. İçsel hesaplaşmalarını, kendiyle olan yüzleşmesini görüyoruz.
Ölüm beş adımda gelir repliğini film boyunca duyuyoruz: inkar, kızgınlık, pazarlık, depresyon
ve kabullenme. Joe’nun filmini yapmaya çalıştığı stand-up gösterisinin bir bölümü. Böyle bir
kısmın sürekli karşımıza çıkması çok manidar. Joe hem bu gösteriyle uğraşıyor hem de bu 
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aşamaları kendi yaşamında yaşamaya başlıyor, tecrübe ediyor. Belki de gösterinin film haline
bir türlü gelememesinin ya da gösteriyi beğenmeyerek üzerinde sürekli oynamasının nedeni de
budur: ölümü de kabullenmeyerek geciktirmeye çalışmak.
Filmde beni çok etkileyen sahnelerden birinde Joe’ya arkadaşı şöyle diyor:
“Senin içini görebiliyorum Gideon. Her şeyin kökeninde ne var biliyor musun? Özel biri değil
de sıradan insan olma korkusu.”
Bu replik bize Joe ile ilgili çok şey anlatıyor. Sıradan olma korkusu yaşayan insanlar neler
yapar? Bu korku ya da aslında kaygı onların bir şeyleri kabul etmesini engeller ve sınırları
zorlayarak daha farklı, daha görünür, daha yaratıcı olmaları konusunda kendilerini
zorlamalarına neden olur. Joe da bu kaygıyla bir şekilde baş etmeye çalışıyor. Belki de
ölümsüzlüktü onu sıradanlıktan kurtaracak olan şey. Bu ölümsüzlüğü de ölümünü performansa
dönüştürerek buldu. Bu sayede hem korktuğu sıradanlıktan kurtulacaktı hem de kaçmasına
rağmen bu yarışta başarılı olamayacağını sonunda kabul ettiği ölümle barıştıracaktı. Ki bunu
başardı Joe. 
Joe filmin bir yerinde şöyle bir cümle kuruyor: “Bazen yalanın nerede bittiğini ve gerçeğin
başladığını bilemiyorum.” Tıpkı yaşamın nerede bittiğini ve ölümün başlayacağını
bilemeyeceğimiz gibi. Kaygılarımızla eylemlerimiz arasındaki o bağ gibi ya da özgürleşmenin
nerede başladığının farkında olmadığımız anlar gibi. 
Yaşam şimdi ve burada. Tüm kaygılarımızla, korkularımızla şu an yanımızda bizimle. Ölüm de
yaşama dair bir an. Belki şu ana kadar sadece karşılaşarak varlığını hissettiğimiz bir kavram.
Hayatımız bir performans aslında. Her an kendi sahnemizdeyiz. Kendi yaşamlarımızın mimarı
olarak devam ediyoruz. Kendi senaryomuzda yönetmen biziz. Bu filmi böyle bir açıdan da
değerlendirmek istiyorum. Ölümünü bile yaşama entegre ederek bu kurguya dahil eden bir
yönetmen bizlere belki de bir ışık yakıyor. Bu ışığın aydınlattığı alanda kendi hikayelerimizle
biz de kendi sahnemizde oynuyoruz.
Tüm zorluklarına rağmen yaşama...
Yaşamaya...
Dahil oluyoruz. 
Tüm kaygılarımıza rağmen.

Kaynakça:
https://www.nytimes.com/1979/12/20/archives/the-screen-roy-scheider-stars-in-all-
that-jazzpeter-pan-syndrome.html 
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Beanpole
-Tekrar çocuk yapabilir miyiz?
-Neden?
-Hamile değilim.
-Neden çocuk istiyorsun?
-Masha’nın efendisi olmak istiyorum.

Merhaba sevgili okurlar, bu ay sizi Beanpole (Uzun Kız) filmiyle tanıştırmak istiyorum. Bu sizin
için nasıl bir tanışıklık olacak emin değilim. Benim için tüyler ürperten, iki saat on dokuz
dakika boyunca diken üstünde olduğum bir serüven oldu. Serüven kelimesini burada
kullanmak ne kadar doğru emin olamıyorum. Filmin çekildiği ana ve mekâna gitmek bir tür
serüven gibi gözükebilir fakat asıl serüven filmdeki karakterlerin duygu ve hislerini paylaşmak,
onların bakış açısına dahil olmak olmalı bence. Fakat şunu söyleyebilirim ki bu film bunu
yapmamıza izin vermiyor. Karakterlerin neler yapacağını kestiremiyor, zaman zaman da
yaptıklarını anlayamıyoruz. İşte bu noktada Beanpole filmi sanatsal açıdan farklı bir yeri
yakalıyor. Eskilerin ağır felsefi uzaklaştırmalarını barındırmadan yine de dahil olamamamıza
neden oluyor. En çarpıcı konulardan savaşı işleyen filmde, savaşın bir eylem olarak
anlamsızlığını karakterlerin üstüne yığılmış şekilde görüyoruz.
Teorik kısım olmadan olmaz diyerek filme başlamak istiyorum. Beanpole, Kantemir Balagov’un
ikinci uzun metraj filmi. Balagov, Svetlana Aleksiyeviç’in "Kadın Yok Savaşın Yüzünde" isimli
kitabından esinlenerek bu filmi çekiyor. Araştırmalarıma dayanarak kitap bize, savaşmış
kadınların ruh hallerini, adından da anlaşılacağı üzere savaş deyince akla gelen erkek
cinsiyetini kırarak kadınların da olduğunu anlatıyor. Savaşan kadınların hatırasını canlı
tutmaya çalışıyor. Kesinlikle okumaya değer bir kitap olduğunu düşünüyorum.
Yönetmenimize dönersek genç bir yönetmen ile tanışmak, eskilerin otoritesini yıkmak adına
gerçekten heyecan verici. Bu genç oluşu bence filmde de görmek mümkün çünkü benim için
bu film, izlediğim en iyi savaş sonrası film kategorisinde yer alıyor. Hala çözemediğim yerleri
mevcut ve bende bıraktığı rahatsız edici hisle aklımı kurcalamaya devam ediyor. Özellikle 
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Sovyet döneminden beri diğer ülkelere yansıyan edebiyatı, sineması, klişeleri ve kişileriyle
Rusya, yeni birine bulaşamayacağımızın tedirginliğini yaşarken bu tanışmada yenilikçi fakat
yine kaçamadığımız bir şey var. Film, 2. Dünya Savaşı sonrası Rusya'sını anlatıyor. Bu konunun
önemi ve hissiyatı, yaşattığı travmalar hala bizim için çözülmemiş acılar olarak kalıyor. Film
üzerinden bunları detaylandırmaya devam edebiliriz. 
Filmde ilk önce Sırık (Türkçe çevirisi bu şekilde yapılıyor) ile tanışıyoruz. (Fasulye kökeninden
gelen sırık kelimesi de dillerin ne kadar eğlenceli olduğunu bize gösteriyor.) Sırık; savaşta
görev alıp daha sonra filmde geçen tabirle çürüğe düşen, bu yüzden cepheden alınıp
hastanede görevlendirilen, herkesin sevdiği bir karakter. Kendisi ile tanışıklığımız ilk başlarda
epey yüzeysel oluyor. Sırık üzerine kısaca bunları ekleyip diğer karakterimize geçmek
istiyorum. Diğer ana karakterimiz Masha, Sırık’ın yoldaşı. Birlikte aynı yerde savaşmışlar ve
Masha görevi bitince arkadaşının yanına dönüyor. Masha’yı deli dolu, hislerini göstermekte
zorlanan, her an sahnenin bir yerinden çıkıp bizi farklı bir ana götürebilecek bir karakter
olarak tanımlamak mümkün.
Savaşın insanlığa, insan olmaya dair tüm bağları yıktığı; bizi isteksiz, bencil kılan duygularla
sardığı gerçeğiyle yüzleşiyoruz hatta Svetlana Aleksiyeviç’in kitabından bir alıntı yaparsak:
“İnsan yüzünün yontulması uzun zaman alır. Ruh ağır ağır şeklini kazanır onda. Oysa savaş

kendi insan suretini hızlı bir şekilde yaratıyor. Kendi portrelerini çiziyor…”* İşte savaş bu.
Fakat böyle bir atmosferin içince Masha ile Sırık’ı bağlayan üç tane döngü var. Birincisi
yoldaşlık, ikincisi cinsellik ve diğeri annelik. Yoldaşlık çünkü birlikte savaşı yaşadılar, cinsellik
çünkü aralarında bir türlü soyut halden somuta geçemeyen bir çekim görüyoruz, bunu somut
olarak göremesek de yansıtılan renklerden yeşilin ve kırmızının tonundan çıkarmak mümkün.
Annelik ise Masha’nın küçük oğluydu ve Sırık’ın hastalığı yüzünden öldü. Bu ölüm sahnesini
izlediğiniz an hiç tahmin edemeyeceğiniz, çok basitleştirilmiş bir ölüm sahnesi ile
karşılaşabilirsiniz. Bu da bir kez daha yönetmenin yaratıcılığını gösteriyor. En çok ölüme sahip
olunan yüzyılda böylesi bir ölüm… 
Peki bu bağları zamanla bağdaştırmak nasıl olur? Yoldaşlık savaşı yani geçmişi, cinsellik içinde
bulunulan tüm anları, annelik ise geleceği yansıtıyor. Biz seyirciler de bu üç temsilin
yansımaları içinde gidip geliyoruz. Ne geçmişten kurtulabiliyoruz ne geleceği yaratabiliyoruz.
Belki de en üzücüsü şimdiyi isteklerimizle yaşayamıyoruz.
Olaylar ilerledikçe zaman zaman Masha’ya kızıyoruz. Çünkü Masha’nın arkadaşından istediğini
zalimce görüyoruz fakat Sırık bizimle aynı düşünmüyor, arkadaşının isteğini yerine getirmek
için kendini feda ediyor. Bu film için soyut kavramları analiz etmek zor ve hepsi karışık bağlar
içerisinde. Sırık’ın kendini fedası istediğini gerçekleştirebilmesi için de bir yol oluyor aynı
zamanda. Belki de ilk defa Sırık’ı cesur olarak gördüğümüz an bu sahne oluyor. (Doktor ile
doktorun evinde yaptığı konuşma.)
Savaş herkesi kökünden etkilese de otoriteler sarsılmıyor ve çoğu zaman farklı şekiller alarak
daha da güçleniyor. Masha bolluğu, yemeği, kurtuluşu gördüğü anda başka bir kadın tarafından
frenleniyor. Bu sahnede kadının kadına düşmanlığı ile değil sınıf düşmanlığı ile yüzleşiyoruz.
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Mashaile ile Masha’nın birlikte olduğu kişinin annesi aynı yemek masasında yer alıyor. Bu
yemek masasının başında geçen sohbetlerin içler acısı yanı, iletişimin, kelimelerin mide
bulandırıcı etkisi bizi bu sahneden iyice uzaklaştırıyor. Bu sahne aynı zamanda Masha ile ilk
yakın temasımızın kurulduğu an oluyor çünkü Masha hislerini ve haykırışlarını masaya
yatırıyor. Masanın bolluğunu alt üst ediyor. 
Masha’nın birlikte olduğu adam hakkında da bir şeyler söylemek mümkün, o savaşın masal
kısmı. Savaş görmemiş, kendi dünyasında yaşıyor. Belki de bu yüzden Masha onun için bir
gerçekliği temsil ediyor. Belki de onun için savaş görememek büyük bir yıpranmışlık hali.
Film için söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar, gerisini sizlerin yorumuna bırakıyorum. İyi
seyirler.

*https://www.soylentidergi.com/savasin-cinsiyet-esitsizligi-uzerine-bir-kitap-kadin-yok-
savasin-yuzunde/

D U Y G U  K A Y A
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Genel Yayın Yönetmeni
 

Seda BAŞTAŞ
 

Tasarım & Son Okuma
 

Ufuk KADIZ
 

Donanım
 

Utku KADIZ
 

Katkı sağlayan tüm yazarlara teşekkürler...
 

E-dergi içerisinde yer alan sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, dergi
içindeki hiçbir doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar
izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı
yapılamaz, internet üzerinde veya her ne şekilde olursa olsun
yayınlanamaz ve kullanılamaz.
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