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Hayatın belki de en keskin gerçeği bekleyişlerimizdir.
Gece sabahı, sabah geceyi; çocukken büyümeyi,
büyüdükçe küçülmeyi bekleriz. Hayallerimizin
gerçekleşmesini, hedeflerimizi, ilhamı, aşkı, huzuru,
mutluluğu bekleriz nefes aldığımız sürece. Hata
yapmamayı hatta belki de hata yapıp ders çıkarmayı
bekleriz. 

Biz böyle bekleyip dururken an'ımızı kaçırdığımızı fark
etmeyiz. Sonradan başlar "ah'lar, vah'lar". Hep
sonradan gelir aklımıza zamana çelme takmalar...

Ve şimdi Haziran gelmişse umut da göstermişse
kendini, "onur"lu yaşayışların, ayrımsız ve
ötekileştirmeden nefes almanın bahçesinde el ele
tutuşup yürüyeceğiz demektir. Sıcak bir yaz gününde,
bir fincan kahve eşliğinde Leyli Sanat yazarlarının
birbirinden güzel eserlerini okumanın tadını çıkararak,
bir olarak, birlik olarak...

Ön Söz

S E D A  B A Ş T A Ş
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Genel Yayın Yönetmeni



İsli bir surat, çılgın bir umut
Gözleri masmavi bir çocuk
Mazinin yakasında elleri
Geleceğe sırt dönmüş alev gibi
Kulaklarında akranlarının 
eşsiz iniltisi

Daha dili damağında,
Gözleri simsiyah bir çocuk
Ürkek bir güvercin gibi
Yalın ayak arşınlar sokakları, 
dudaklarında yüzyıla nida, bir tebessümle 

Üçüncü dünya ülkelerinden birinde
Teni kapkara bir çocuk
Bir deri bir ke...
Boğazından çalınan küçük bir ekmek 
Bir güruhun yutak borusundan düşüvermiş 

Daha gelmemiş dünyaya
Gözleri yemyeşil bir çocuk
Benden bir parça
Ve doğmayacak asla
Açıp da o yemyeşil gözlerini bakmayacak
acımasızlığa...
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Çocuk

S E R H A T  T Ü N E R
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Kaç yaşamdan geçip kaç ömür tükettim
El pençe kapına varmak için

Yıktım tüm tapınaklarımı
İlâhlarımı gömüp seni bekledim

Sensiz yetim büyümüştüm 
İbadetten muaftım
Tüm namazlarımı kazaya bırakıp seni 
bekledim

Çocukken oynadığım oyunları bıraktım
Sensiz herkesin başına bir belaydım
Tüm hayatımı yıkayıp seni bekledim

Muhtaçtım sana
Gündüzün geceye, 
İnsanın soluğa muhtaç olduğu gibi
Tüm kapılarımı kapatıp seni bekledim

Aldığın nefes kadar yakındım sana
Kayan kaymayan
Tüm yıldızlardan seni diledim
İmdat şişelerimi denize atıp seni bekledim

Ömrümün tüm kayıplarının
Telafisi say kendini
Yedi kapı dolaşıp seni dilendim
Sensiz düşlerimi öldürüp seni bekledim
Ben seni çok bekledim

A D E M  C A T U K

Hep Seni Bekledim
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Yaşama Dahil
Yine bir gün aldım kalemi elime.

Düşündüm uzun uzun ne yazacağımı,
Aklıma bir türlü gelmedi cümleler.
Sonra karanlık gökyüzüne baktım.

Elime kalemi aldığımda cümlelerim titredi.
Soğuğundan mıdır kaderin

Veya ayazından mı gözlerimin, bilemedim.
 Sonra koştum, durmadan koştum

Kâğıdın üzerinde koşar adım geçtim duygulardan
Yoruldum,

Sarıldım üşüyen cümlelerime,
Bitecekti elbet bu hüsran, bu keder.

Yıldızlı şiirler yazmak için,
Gelecekti o güzel günler.

S E H E R  A Ç I K G Ö Z



5  |  B E K L E Y İ Ş

M E L E K  A T A L A R  K I Z I L D A Ğ

Yıldızlı Kadınlar
Baktığım her yüzün gözlerinde devrik sancılar

Kesilmiş izleri yüzlerinde, donuk anlamları yıldızların
Dökülüyor tepeden yıldızlar topraklara

Topluyorum onları özenle çantama
Korkuyorum gecenin siyahından her bakan yüzde

Koşar adım, soluk soluğa yıldızlar peşimizde
Usulca yaklaşırken dolunay gecesi gök mateminde

Cılız, titrek haykırışlarda yaşarım bu şehirde
Bir ben mi görüyorum bu şehirde yıldızları düşüyor
Tutun kolları açıp yıldızları, ışık pencereme sızıyor

Odamda küçücük bir ışık yüzüme yansıyor
Kalbime yerleşiyor usulca, sessiz uykudayken karanlık

Karanlığın gizeminde sıra sıra yalnızlık
Yıldızlar saçılıyor odamın her yanına cama yansıyor flu

Sokak lambası daha edilgen uzunca yollar durumsuz
Kör noktalarda ne ateşler yanıyor kuytular sıcak
Çocuklar solgun, hasretler soluk kimsesizliğinde

Avuç içlerine al çocukları suskun gözlerinde
Ruhlar eziliyor yıldızlarla ellerimde

Siyah karanlıkların gülümseyen gölgesinde
Gözlerin feri çekilmiş soğuğun en gecesinde 

Oysa kadınlar sever yıldızları
Yıldız saçan mutluluklara kanar içselliğinde

Güzelleşir avuçlarında yıldızlarla umudu bekleyişte
Bütün karanlıkların ardında yıldızları toplar aydınlığa ışık mesafesinde 

Elleri bir yıldız kadınların, gözleri ise aydınlık zemheride.  



Düşündük ki onun en kral yeri şimdi 

Bir halkı, giymeye çalışmayan yeridir

İçi bir tartı gibi durup dururken alınmış ahların kemikleri iri

Gazetesisin. Ey Mim!

Konuşmadan yayınlanan

Sen de bir ölüyü yiyorsun yemek çarşafı 

Der gibi bu da burada üçüncü sayfada 

Kaplumbağaya taşınır

Kaplumbağa bir müddet daha içinde yaşar

Tüm daireleri toplayan artı, sarayda 

Düşünür ki okeyi dörde bölsün

Bizlerin halleri kiralık daireler gibi katil ve sivil 

Öldürmek bir en imar planı

Güneşin hayatındaki tüm ağaçların oksijen suyuyla

sararması

Bilmek gibi olmasın ama 

Bugün çelenk olan çiçekten oldu

En İmar Planı
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R E M Z İ Y E  Ç E L İ K
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Kaçak
Yüreğinin en ücra köşesinden
Acem'e açılan kapıyım 

Öyküyüm yitik
Kör klam'ın sesinden 
Korkusu, sevgisiyim 
Kar'a gömülenin 

İç sesinden duyar gibi 
Oysa ben hiç yoktum

Seninle yürümediğim bir sokak geçiyor içimden 

Ne ara geçti kaçağa gidenler 
Sese biçim hayat verenler
Sesimi çalmış biri 
Ah! 
Nasıl da yitirdim
Gülen sesimi
Sümbül'e sıkışmış
Ters laleler 

N U R T E N  D İ N Ç E R



yalnız adam mı 
yoksa adamın yalnızlığı mı?
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ve ansızın gözlerinin buğulandığını fark edersin,
nefesinin boğazına yakın bir yerlerde tıkandığını.

ne tam olarak alabilirsin o nefesi
ne de tam olarak bırakabilirsin.

hani sol tarafında bir şey sıkışır gibi olur 
sanki orada bir el vardır ve bütün gücüyle seni parmakları arasında eziyordur...

dudaklarını aralarsın, burnundan alamadığın nefesin
ağzından ciğerlerine ulaşmasını umarak

aslında bu her şeye rağmen ne kadar da yaşamak istediğinin kanıtıdır
ama sen

görmezden gelirsin.
 

gördüğün şey ise aslında ne kadar çaresiz olduğundur
bir filmde denk gelirsin kendine

ya da o filmin müziğinde,
belki aldığın bir öykü gazetesinin satırları arasında

belki de bir insanda,
evet belki de bir insanda vücut bulursun,

senin neredeyse tıpa tıp aynın olan bir insan.
seni filmle tanıştırdığı için, 

şu an bu satırları yazmana vesile olduğu için,
gerçekten de “sefil hayatını vişne bahçesine çevirdiği için”

sonsuz teşekkürler edersin kalbinin en derinlerinden. 
 

oysa sen kendini çok iyi bilirsin
ve

vücut bulduğunu hissettiğin kişiyi de aslında acısından tanırsın,
bu yüzdendir ki yüzü her daim gülsün,

gülsün ki çekik gözleri kaybolsun istersin,
hiç üzülmesin,

her daim umutla baksın hayata.
şayet birisi ya da bir şeyler terk edecekse onu,

bu; gözlerindeki hüzünler olsun istersin.
 



tutmak istersin her acısının elinden,
“derman olamamak yorar beni.” gelir aklının kıyılarına

bir şeyler olmalı yapabileceğim dersin.
ama bilirsin ki

o harabenin nasıl çiçekler açabileceğini en çok da onun görmesi gerektiğini.
sen biliyorsun çünkü

sen büyütmedin mi o koca harabende nice çiçeği?
o nice çiçeğe konmadı mı nice arılar?

sen bilirsin bunların da geçeceğini.
o henüz göremez bunu, 

"tutamamak acısının elinden yorar gönlünü"
 

sahi sevmekten başka ne yapabilirsin?
söylesene!

şarkıda kaybolurken ruhun,
ya da aslında kaybolan ruhunu bulmaya çalışırken zihnin

kirpiklerindeki tuzlu sular artıyor değil mi?
yahut  parmakların kalemin elinden tutuyor 

 ve dile geliyor gönlündeki tüm yaralar.
 

üzülme ya da ağlama demeyeceğim,
aksine

ağlayacaksan
 aynı gökyüzünün altında beraber ağlayalım diyeceğim.

 
bilirsin ya;

sen ve ben bir bitkinin iki farklı çiçeğiyiz 
benzer acılardan beslenmiş, yakın zamanlarda solmaya yüz tutmuş

fakat hala 
yeni filizler için gövdelerinde yerler barındıran.

 
hangi çiçek miyiz?

beyaz çiçekler yalan,
unut onları;

biz senle koparıldıktan sonra saniyeler içinde solmaya yüz tutan "gelincik"leriz. 
hassas, narin ve bir o kadar da kırmızı.

unutma;
her harabe, bir gün mutlaka gelincik bahçesine döner

bir gün mutlaka.
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M E R V E  A L T I N T A Ş



çatırdayan kadeh devrilmiş
hakikatin en yalın hâli masada
buruşuk mektup ağzımızdan dökülüyor
adanmışlıkların hapsine
hepsine…
yetemediklerimize kokular saçılıyor
dağın yamacındaki menekşeden
aynanın suyu boşanıyor
üryan bedenlerimize
irinlerimiz saydamlık akıtıyor
görünmezlik perdesi aralıklı
yen içinde kalmadı.

memelerimiz 
memelerimiz açıyor
çapalıyor hantal söylemleri
rüzgar tüylerimizi savurduğunda
mor bir ğ ile başlıyor tözlerimiz
yalıncak kalmışız,
sallanıyoruz içimize-
çırptık pıhtılaşmış benliklerimizi
urganla düğümlenmiş tortular döküldü
iç sedirimize
briketin oyuğuna uçuşan
gizden tutuşmuş tozlar 
fısıldıyor gerçeklik karinelerini 
söktüğümüz ne varsa
şeklini alıyoruz çarçabuk
sandalye ayaklarına dolanmış 
yırtılmışlıklarımız
heceliyoruz böğrümüzdeki dikenli sapı
büyükçe bir isyan yankılanıyor,

üzümsel ayinde mor bir ğ

yankılandı
atıllığımız soyundu
üryanlığımız yansımamıza dert
kavuştu damarlarımızda gezinen
tezler ve antitezler
avuçladık aynalarımızı
gözlerimiz köşegenlerin sahibi artık
kapatmak tanınmıyor
kalakaldırdı gerçekliğin sentezi
kalakaldıracak düsturumuzun boşlukları.

N U R  U S L U
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Türkiye'nin birçok LGBTIQ+ bireyi ya da aktivisti, sanatçısı, şairi, yazarı, ressamı var.
Destekleyeni, desteklemeyeni; savunanı, savunmayanı hatta oralı olmayanı bile var. Hepsine
saygı duyuyor ve içten içe anlıyoruz. Ama bazıları var ki fiilen ya da sözlü bir beyanı olmasa
bile varlığı insana umut ve hayata bağlanma gücü veriyor. Hem de ta en başından,
çocukluğunuzdan beri...
Malumunuz “Pride Ayı” denilen, Onur Haftası ile bezeli bir hak savunma, hak mücadelesi ve
haykırma günü olarak kutlanan bir dönem var. Güzelim haziran ayını kapsayan. Biz de o
günlerdeyiz ve ülkemizin en nadide isimlerinden birini hem de konumuz “bekleyiş” iken anmak
istiyorum.
Sabırla geçen, bekleyişi bitmeyen bir star o! Seyfi Dursunoğlu, nam-ı diğer Huysuz Virjin...
Canımız Huysuz’umuz...
Seyfi Bey hep beyefendi, hep çok özel ve bir karakterin mucidi. Bir cevher... Peki ya Huysuz?
Ona aşığız efendim. O tam bir deli, tam bir çatlak. İstanbul Beylerbeyi’nde başlayan bir
çocukluk, eğitim ve memuriyet. Beyoğlu Cihangir’de geçen bir orta yaş ve sonra keşfediliş. O
hikâyeyi Huysuz’u tanıyan, takip eden hatta seven çoğu kişi bilir. O nedenle anlatmayacağım.
Amacım anmak...
Evet keşfediliş ve bir ikon olma durumu! Kendi tabiri ile “Öyle bir şey yapmalıyım ki hem müzik
olsun hem komedi. Oyunculuk ve müzik de olmalı. Olmalı ki tükenmeyeyim ve hep olayım.”
dediği bir meslek. Kadın kılığında hicvi yüksek bir sahne, müstehcen konuşmalar ve kanto... Ve
karşınızda Huysuz Virjin...
Evet bu sanat tarafı, bir de eşcinsel aktivist durumu var ki dillere destan. Belki en ön saflarda
değil, belki destan destan açıklamaları yok. Ama tavır ve dili, duruşu ve edası ve yarattığı sanatı
ile tam bir Drag Queen. Hatta Türkiye’nin ilk Drag Queen’i...
Drag Queen, eğlence veya moda için genellikle abartılı feminen tavırlar ve toplumsal kadın
rolleri benimseyerek "kadın kıyafetleri" giyen kişi. Drag Queen kişilikler genellikle erkekler
tarafından yaratılır. Bu nedenledir ki Türkiye’nin Pride Yüzü’dür Seyfi Dursunoğlu. Yani gurur
vesilesidir. Sanatı ile de büründüğü tavrı ile de... Onu rol model alan milyonlar için de...
“Beni hiç unutmayın olur mu?” sözlerini gözyaşları ile dinlediğim canlı yayın hala gözümün
önünde, sesi hala kulaklarımdadır. Biz sanat sevdalıları ve sizi anlayan milyonlar olarak asla
unutmayacağız emin olun. Sanatınız, üretkenliğiniz, hizmetleriniz ve bu ülkenin gençlerine
armağan niteliğinde olan vefa örneğiniz ile hep zihinlerde ve gönüllerde kalacaksınız. Bir ikon
olarak da tarihe kazınacaksınız...
Ruhunuz şad olsun...
Sevgilerimle...

Türkiye'nin Pride Yüzü

İ B R A H İ M  A K G Ü N
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Anahtar
Bana sorsaydı bu lokantaya gelmezdim. Ama şehir dışından gelen misafirlerin isteklerine karşı
çıkmak yakışık almıyor, sunduğum diğer alternatiflere rağmen yine de kararları değişmiyorsa
onlara uymak farz. Rakımızın son kadehlerini tokuştururken,

“Sürprizi çok merak ettim.” diyor Deniz.

Gülümsüyorum. Çantamın içinden büyük boy bir zarf çıkarıp uzatıyorum. Yavaşça alıyor,
ışıltıyla gülümsüyor, sükunetle zarfın içindeki kâğıdı çıkarıyor. İşte tam şimdi, yüzünde ansızın
peyda olan tüm olanakları ve olasılıkları resmetmek için kasıklarımda tomurcuklanan müthiş
bir arzu duyuyorum. Gözlerinin beyazına, tüm kirpik diplerine, göz bebeklerine dokunabilirim
resmini yaparak “sürpriz’i gördüğü an”ı dondurabilirim. Hiçbir fotoğrafın dili yetmez bu lisana.
Çünkü resim, onlarca fotoğraf yan yana koyulsa bile yine de görülemeyecek detayların bir
bütün haline getirilmesidir. Bir insanın kendisine en yakın kopyası fotoğrafı değil, resmidir bu
yüzden. Ara Güler’in fotoğraflarını çekeceği insanlara yakın temas çabası da bundandı işte.
Eğer resim…

“Peki neden yarım bu?” diyor kâğıdı bana çevirerek. 

Deniz bana iki yüzü ile gülümsüyor şimdi, biri tam biri yarım. Bence yarım görünen yüzü
tastamam, tam görünen yüzü ise yarım. Ama bunu nasıl anlatırım?

“Yine de senden daha güzel.” diyorum gülümseyerek. 

“Ne zaman yaptın bu resmi?” 

B E K L E Y İ Ş  |  1 2



1 3  |  B E K L E Y İ Ş

“Biz ayrıldıktan hemen sonra.” diyorum. Gözlerimin ona olan açlığını hiçbir fotoğraf
doyurmayacaktı. Ben de kendim pişirip kendim yedim. Ya da belki azıcık aşım, kaygısız başım
demem lazım. Çünkü birlikte doymamızın mümkün olmadığı bir ilişkiydi bizimki, onun doyması
benim aç kalmam demekti. Onun korkmaması için ben geceleri dışarı çıkmamalı, tek başıma
yolculuk yapmamalı, onsuz tatile gitmemeliydim. O kadar da kibar ve şefkatliydi ki ona olan
sevgim ile kendimi gerçekleştirmek için yapmak istediklerim arasında sıkışıp kalmıştım. 

Deniz kalkıp montunu giyiyor ve manzaranın fotoğrafını çekmek için merdivenin başına
gidiyor. Enfes kızıllıkta bir dolunay gökte sabit ama yansıması, denizin üstüne sırtüstü uzanmış
hafif hafif sallanıyor. Müşterilerin pek çoğu da telefonlarını ellerine alıp kalkmış. Aniden,
uzaktaki masalardan birinde yalnız başına oturan birini görüyorum. Sahiden Oğuz mu? Yok
canım. Gerçekten mi? Evet canım. Oğuz. Ne zamandan beri burada? Niye burada? Bir de uzağa
oturmuş ki onu görmeyeyim. Saçmalığa bak. Gözleri bozuk olan kendisi oysa. Oradan beni
ancak silüet olarak görür. Fakat ben onu gayet iyi görebiliyorum. Sinirlendim bak. Neyse ki
daha önce görmedim. Şimdi giderayak görmem iyi oldu. Yoksa kasılıp kalırdım Deniz’le
içerken. Ne yapsam, ne yapsam? Nasıl geldi acaba? Arabayla mı, taksiyle mi? Büyük ihtimal
arabayla, çünkü ıkına ıkına başlattığı o gereksiz tartışmanın ardından arabanın anahtarını alıp
kapıyı da çarparak çıkmıştı evden. Oysa Deniz’e buraya arabayla geleceğimi, dönüşte de onu
otele bırakacağımı söylemiştim. Bak sen. Demek ki taksiye bindiğimde arabayla beni takip etti
Oğuz. Seni gidi gidi… Bak aklıma ne geldi: İyi ki montumu vestiyere bırakmışım. Umarım
tahminimde yanılmıyorumdur. Göreceğiz bakalım. Çantamdan, hep yanımda taşıdığım resim
kalemimi çıkarıp masadaki peçetenin üzerini çiziktirmeye başlıyorum. 

“Gidelim mi?” diyor Deniz, rulo haline getirdiği zarfı iç cebine yerleştirirken. 

Tabii. Ben de bitirdim zaten. Peçeteyi cebime koyup kalkıyorum. Kol kola girip yürüyoruz.
Deniz sigara içmek için lokantadan çıkıyor, ben montumu giyinmek için vestiyere gidiyorum.
Gözlerimle hızlı bir tarama yapıyorum. Neyse ki canlı renkleri tercih eder, giysilerini
diğerlerinin arasında bulmak kolaydır bu yüzden. İşte! Hemen de benimkinin yanına asmış
haspam. Hızlıca giyiniyorum. Parlak yeşil montunun cebinde de arabanın anahtarını
buluyorum beklediğim gibi. Ona defalarca söyledim, anahtarı cebinde bırakmak güvenli değil,
diye. Anahtarı alıp yerine peçeteyi bırakıyorum. 

Biraz acele etmek gerekecek. Dışarı çıkar çıkmaz sigarasını söndüren Deniz’i elimle çağırarak,
otoparkı gözden geçiriyorum hızlıca. İşte! Arabayı hiçbir zaman valeye vermez Oğuz, buna
rağmen kapıya en yakın yeri bulmaya çalışır hep. Çok üşüdüğümü söyleyip, neredeyse koşar
adımlarla arabaya gidiyorum, Deniz de arkamdan. Arabaya biner binmez, 

“Otelde bir kahve içeriz değil mi?” diyor. 



"Otelde kahve? Tabii içeriz." Arabayı çalıştırırken gülümsüyorum. Aniden soruyor:

“Sen ne çizdin o peçeteye az önce?” 

“Araba anahtarı” diyorum kahkahalarla.

“Anahtar mı?” diyor Deniz kahkahama katılarak, “Siz sanatçılara da akıl sır ermiyor.” 

Arabayı otoparktan hızla yola doğru sürerken, lokantadan pürtelaş çıkan birini görüyorum
dikiz aynasından. Elindekini yere fırlatıyor ve belli ki ağır küfürler ediyor. Duymasam da
bildiğim bu küfürler yüzünden, otele giden yol boyunca kahkahalarımı dizginlemem mümkün
olmuyor. 
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Tüm Suç Cavit'in
Cavit, 19 yaşında genç bir delikanlı.
Saçlarını savura savura girdi kapıdan içeriye, kasıp kavurdu görenleri yaktı, eritti.
Hayran bıraktı kendine çünkü ondan önce hiç kimse böylesine güçlü değildi.
Uzun boylu ve mevsimler boyu süregelen uzunluğa sahip.
Kimin evine girse onu görenler öyle etkileniyor ki nefesleri kesiliyor.
Kokusu öyle bir koku ki onu koklayan "bir daha başka bir koku duyamam" diyordu. Gerçekten
de duyamıyordu.
Eşi benzeri olmayan bu 19'luk genç dur durak bilmiyor, gezmeyi çok seviyor.
Üstelik çok paylaşımcı herkesle kendini paylaşıyor, bulaşıyor.
2020 yılında öyle bir zihinlere kazındı ki onu unutmak artık imkânsız.
Çok ünlü, herkes tanıyor, yediden yetmişe.
Çok da disiplinli eve saat kaçta girilip kaçta çıkılacağını biliyor. Biraz fazla karışıyor insanlara
dırdırcı teyze gibi, kimin sokağa çıkıp çıkmayacağına bile karışıyor, o karar veriyor.
Bir dönem, bir gün, bir çağ onunla başlıyor. Olmaz denileni olduruyor, bugüne kadar hiç
yaşanmamış şeyleri başarıyor.
Hiç kimse onu sevmiyor, istemiyor ama o ısrarla geldiği yere gitmek istemiyor, yolunu mu
kaybetti bilmiyor.
"Gideceğim" diyor. Yanında canları bulup alıp götürüyor ama gitmek yerine iyice baş köşeye
geçip oturuyor.
Bu 19'luk delikanlı çok başa bela çok!
Aslında sizler onu tanıyorsunuz, okurken tanımayanlar için tanıştırayım.
Cavit maskesini çıkarttı, yüzünü gösterdi. Maskesini çıkartırken herkes maskesini taktı.
İsmindeki 'a' düştü 'o' oldu.
Evet doğru onun adı Covit. :)
Bu kadar şeyin yaşanmasında tüm suç Cavit’in.
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Upuzaklardan Eğitim

Cavit olur da yakından eğitim mi olur? Pardon Covit.
Şaka gibi bir yıl oldu 2020 yılı, yetmedi 2021 yılını da peşinden sürükledi.
Yıllardır “Okullar tatil olsun Allah’ım!” diye dua eden çocuğun yıllar sonra duaları kabul oldu.
Öğretmenler bir tuş kadar uzak evlere, televizyondan konuk oldu ilk önce.
Herkesin ilk defa yaşadığı bu süreçte uzaktan eğitimin en komik hallerine, unutulmaz
anlarımıza şahit olduk. 
İlk gün, minikler televizyon karşısına geçti ve ekrandaki öğretmenin onları gördüğünü sanarak
parmak kaldırdı, bağırdı. Söz hakkı mı? Alamadı.
“Anne bu öğretmen beni duyuyor mu?” dedi.
İkinci gün, öğretmenin duymadığını ve görmediğini fark etti çocuk ve kaptı yastığını yorganını
geçti televizyon karşısına başladı uyumaya.
Üçüncü gün, çocuk sıkıldı artık sanal bir öğretmenden “Zaten bu benim sınıf öğretmenim de
değil ki.” dedi. Başladı oda içerisinde koşarak turlamaya. Çocuk önde, anne arkada koş babam
koş.
Geldi ikinci hafta veliler dedi “olmaz böyle.”
Bir zamanlar 1999 yılı depremlerinde Ahmet Mete Işıkara popülistleri gibi pandemide oldu Ziya
Selçuk favori. Girdi hayatına çocuğun Zoom.
İlk defa duydu çocuk bunu, başlarda bağlanamadı.
Tam girdi, sistem çöktü.
Tam girdi, sistem öğretmeni attı.
Tam girdi, süre bitti.
Tam girdi, mikrofonu açık unutmuş eyvah!
Çocuk dedi “Zom zoma girdim, öğretmenim böğöön canlı ders var mı?” 
Veli, öğretmen, öğrenci ve Zoom ilişkisi böyle giderken bir haber yayımlandı.
Okullar açılıyor. Çocuk için gidildi yeniden üniforma almaya, çünkü pandemide herkes en
olarak genişlemişti. Haftada iki gün başlandı okula gidilmeye. Tam iki hafta gitti çocuk, bir
haber yayınlandı hop okullar kapandı. Haydi tekrar uzaktan eğitime.
Geldi yine Zoom efendi girdi ekrandan evlere. Yıllardır “evladım kalk o bilgisayarın başından”
derken “evladım otur şu bilgisayarın başına” dedi anne. 
Sonra yine bir haber hop okullar açıldı. Sonra yine hop kapandı. Musluk misali aç, kapa, aç,
kapa. Sene sonu bir karnesi bile olmadı çocuğun.
Orta okul ve liseler mi?
YKS kalan gün sayısını sayar oldu. Konular Everest dağı gibi… 
ÖSYM sınavı oradan seslendi: “Alırım bir 180 TL’ciğini. Çevresi sorar: “ne okuyacaksın?” Ailenin
hedefi, hayalleri büyük, tabii “tıp okuyacak.” Gencin beyni “yeterli alan yok” dedi. 
Kolay değil çocuklar bile kabullenemezken bu durumu üniversitelerde durum daha komik bir
hâl aldı. Yurtlar boşaltıldı. Teyzeler, amcalar yurtlarda kalır oldu, öğrenciler evlerine patik
örmeye gitti adeta.



Bu işte bir terslik var derken yıllardır kaldıkları derslerin sınav tarihleri geldi çattı. Bir sınava
uzaktan beş kişi bağlandı. Yeri geldi yurt içi, yurt dışı, uzak doğudan, başka ülkelerden dolar
karşılığı sınava girecek kişilerle anlaşıldı. 
Kopya konusunun önüne geçmek için çeşitli yöntemler denendi. Sınavda kare kod uygulaması
denendi. Bazı üniversiteler kişiye özel sınav soruları hazırladı. Bazıları sorular için havuz
sistemi oluşturdu. Beş yüzü geçen soru havuz sistemi. “Çocukken havuz problemlerinden
korkar mıydı, yüzme biliyor mu, bu öğrenci boğulur mu?” diye hiç bakılmadı. 
Üniversite bir yöntem geliştirdi, öğrenci iki yöntem. Üniversite bir koruma yöntemi geliştirdi,
öğrenci Karadenizli misali iki yöntem. Derken uzaktan öğretimde alınan eğitim, yüz yüze
alınandan öteye bir alana vardı maalesef.
Doktora soruldu beynin bölgeleri, cevap verdi omurilik sarımsağı.
Stajlar oldu proje stajı, öğrenciler dedi ki “Biz artık ev öğrencisi olduk.”
Milli bayramlar uzaktan, diploma törenleri uzaktan, kutlamalar uzaktan…
Sonuç mu? Upuzaklardan bitmeyen eğitim öğretim yılına hoş geldiniz, niye boş geldiniz?
Orada bir okul var uzakta, gitmesek de görmesek de, o okul bizim okulumuzdur. 

E M İ N E  G Ü L E R
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Nubuk Ayakkabı
Sihirli bir el Keşiş Dağı'nın kekik ve reyhan kokusunu ovaya sermiş gibiydi. Caddenin iki yanına
dizilmiş dükkanların vitrin camları, ışıl ışıl yanan sokak lambalarının sarı ışığını kucaklayıp
önümüze seriyordu. Serin yaz akşamının keyfini daha uzun sürmek için eve gitmekte hiç de
acele etmiyoruz. Yılda bir iki kez gelen tiyatro seyrini kaçırmamak için günler öncesinden
biletleri alıp beklemek, oyunun isminden kafanızda senaryolar yazmak, o gece için giyeceğiniz
elbiseleri günler öncesinden seçmek, ütülemek hiç de yabana atılır bir heyecan değildir. 

Herkesin birbirine çok benzediği, aynı şeyleri aynı mekânda yaşanmış gibi bir duyguya
gömüldüğü, aynı mağazadan aynı eşyayı almanın çok da seçeneğinize kalmadığı yerlerdir
Anadolu kentleri. Belki de bu yüzden düğünlerde, festivallerde, bayramlarda birbirinin yüzüne
aşina olan insanlar giydiklerinize daha fazla dikkat eder. Belki de bu yüzden bir bayram, bir
düğün görmüş her elbise eskidir artık. Bayramlıktan gündeliğe dönmek; naftalin kokulu
dolaplara, müebbet hapislere gönderilmek her elbisenin bayram sonrası yazgısıdır. 

Tiyatronun kocaman kanatlı kapısının önünde ellerim cebimde bekliyorum. Gelip geçenlerin
şıklığını çaktırmadan izlerken onların da çevresini belli etmeden izlemesini yakalıyorum. En
çok da lacivert nubuk ayakkabılarımı görsünler istiyorum. Öğrenci halime bakarsanız hiç de
yabana atılmayacak bir bedel ödemiştim. Kadifemsi görünümü ve Erzincan gibi yağmurun,
çamurun, tozun eksik olmadığı bir şehirde pek giyilmemesi sebebi ile görenlerin hayranlık ve
şaşkınlıkla baktığı bir çift lacivert nubuk ayakkabı ile gezmek dikkat çekmeyecek gibi değil. 

Tiyatro dönüşü yolu uzatarak eve dönüyoruz. Oyunun bizde kalan her şeyini kırk yıllık
eleştirmen edasıyla konuşuyoruz. Gecenin neredeyse yarısına ulaşmak üzereyiz. Vitrin camları
koca caddenin en sadık müdavimleri gibi bekliyor aynı parlak ve canlılığı ile. Belli ki herkes
evine gidecek ve kimse uyumadan kapatamayacak gözlerini.
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Otobüs durağında dört beş öğrenci var. Son otobüsle Erzincan’ın başının üstünde tutuğu
üniversite yurtlarına gidecekler. Aralarında gürültülü ve birbirinin sözlerini keserek
konuşuyorlar. Durağın hemen yanında bir çocuk var. Durağın dışında bir şeyin üstüne
oturmuş, dizlerine koyduğu iki dirseğinin bittiği yerde siyaha boyanmış ellerini yanık esmer
yüzüne dayamış, gelene gidene bakıyor. Tanıdık birini bekliyor sanırsınız. Aramızda yirmi
metre var. Gece vakti dışarıda olan çocuğa bakıyorum. O da bana bakıyor. Yaklaştıkça küçük
yüzünün en güzel nakışları olan gözlerini görüyorum. Gözlerime diktiği gözleri Erzincan
ovasında uyumaya gelmiş, gökyüzünün binlerce yıldızını içine almış gibiydi. Kulağım eşimde,
yanından geçiyordum ki birden kalkıp önüme doğru geldi. “Boyayım mı amca?” Gecenin bu
saatinde, bu yaşta çocuk nasıl bir kısmet umuduyla oturmuş ki boya sandığının başına? Bunu
düşünerek şaşkınlıkla yüzüne bakıyorum. İki adım geri gidip yerden sandığını alıyor.
Üstünkörü yapılmış, iki uzun iki kısa tahtayla sandık halini almış ve içerisine boyalarını
koyduğu bir sandık. Sandığı tutan ellerine bakıyorum. Bu yaşta, bu saatte burada olmasını
gerektirecek zorunluluğu düşünüyorum. Annesi mi hasta yoksa babası mı? Ekmek mi alacak,
kışlık odun mu? Kardeşine ayakkabı mı alacak yoksa bir futbol topu mu? Birden pencere
önünde bekleyen anne oluyorum. Yüreğim bir serçe gibi pır pır, çaresizliği elimi ümüğümü
sıkmış bu küçük beden bu kilidi bile olmayan kapıdan girene kadar kocaman bedenimi
sokmuyorum yatağa… Ya da kimsenin beklemediği koca bir yalnız işte. Çocuk tekrarlıyor:
“Boyayım mı amca… Ayna gibi olmazsa para verme!” Ayakkabılarıma bakıyorum. Lacivert nubuk
yepyeni bir çift kundura, üstelik daha bir defa giydim. Erzincan'da Kızılay Çarşısı'nda eski bir
boyacı varmış, nubuk ayakkabıları bir tek o boyarmış yoksa ne kadifemsi hali kalırmış ne de o
kadife lacivert görüntüsü... Eline para verip savuşturma niyetindeyim. Elimi cebime atıp üç lira
çıkartıp uzattım. “Sağ ol… Al bunları boyamış say…” Çocuk gözlerini yüzümden ellerine çevirdi.
Ellerinin içinde bir kor ateş varmış gibi bekledi. Kapatmadı avucunu, sağ ol demedi, sevinmedi.
Gözlerini gözlerime dikti, gözlerindeki bütün yıldızlar kaymıştı. Elini bana doğru uzatıp: “Ben
dilenci değilim amca… İstemem sağ ol.” diyiverdi. Tam maçı kazanacakken birden sol kroşe
yemiş bir boksör gibi sallandım. “Olsun oğlum, sonra boyarsın… İçimden geldi, al şu parayı.”
Çocuk avucundaki kor parçasını biraz daha kaldırıp “Yok amca alamam. Sen ayakkabını
boyatmadın ki!” Az önce çocuğun elini yakan üç lira şimdi benim elimi yakıyordu. Başımı eğip
ayakkabılarıma baktım. Koyu lacivert, yepyeni bir çift nubuk ayakkabı. Olmaz boyatmam
boyatamam… Daha bir kez giydim. Sen bilirsin der gibi döndüm, yürümeye başladım. Çocuk
tekrar sandığını yere koyup çöktü üstüne. Dizlerine dayadığı kolları çenesinin altından
uyumamak için direnen başına destek olmaya devam ediyordu. Ayaklarım yere çivilenmiş
gibiydi… Hareket edemedim. Koca bir meydan savaşının orta yerinde kaldım sanki. Ayaklarım
dinlemedi beni. İnat etti, durdu olduğu yerde. Birden geri döndüm. Çocuğa doğru gidip
önünde durdum “Hadi boya bakalım.” Şaşırdı çocuk, hemen fırlayıp sandığı ayağımın altına
uzattı. Sonra boyaları çıkarıp yere dizdi. Ayakkabıma baktı, dokundu, elinin altındaki kadifemsi
yüzey şaşırttı çocuğu. Sonra tekrar yüzüme bakıp “Bu ne renk amca?” dedi. “Senin ne renk
boyan var?” dedim. “Sabah beyaz, kahverengi, siyah ve lacivertim vardı ama beyazla lacivert az 
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kalmıştı, bitti. Sadece siyah ve kahverengi kaldı… Bu ne renk?” “Bu siyah çocuk. Bunu siyaha
boya.”

Çocuğun saçlarına bakıyorum. Bu yaşta, bunca sorumluluğu böyle başı dik omuzlaması onu
gözümde büyütüyor. Küçük, yuvarlak boya kutusunun kapağını çevirerek açıyor, elini sandığın
özensiz kesilmiş penceresinden içeri sokup kepçesi düzleştirilmiş bir çay kaşığı çıkarıyor,
siyah boyayı alıp ayakkabının üzerine sürüyor, sonra her yanına…

Bir daha giymedim o ayakkabıyı. Umurumda da olmadı bozulması. Hiç dert etmedim ama
giymedim de. O küçük çocuğun o gece yıldızların ve sıra sıra dizilmiş dükkân vitrinlerinin
şahitliğinde boynuma astığı o erdemli duruşu sokaklarda çiğneyemezdim.
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Marcelo Barbosa ile
Indianara,

Pandemi ve
Hayat Üzerine

Bir Söyleşi

Prömiyerini 2019 yılında Cannes Film
Festivali’nde yapan Indianara, hayatını trans
bireylerin mücadelesine adayan aktivist
Indianara Siqueira’nın hikayesini; LGBTI+
bireylerin yaşadıkları güçlükler ve haklarının
tanınması için verdikleri mücadele ve
Brezilya’da yaklaşan seçimlerin halkı sokaklara
döktüğü gergin siyasal iklimle birlikte seyre
sunuyor. Filmin en önemli başarısı belki de
izleyiciyi harekete geçirip teşvik etmesinin
yanı sıra sadece dünyadaki eşitsizlikleri değil
verilen tüm emeğin ve süren mücadelenin
kırılgan ruhlara ve bedenlere etkisine de
bizleri tanık etmesi. Dayanışmaya, yan yana
yürümenin ve yaşayanları desteklemenin
önemine vurgu yapıyor belgesel. Marcelo
Barbosa ile Indianara’yı, pandemiyi ve
Brezilya’da olan biteni konuştuk.

Nasılsın? Karantina günleri nasıl geçiyor?

İyiyim, merkezden biraz izole bir evde
yaşıyorum ve açıkçası burası benim sığınağım.
Ama bu karantina sürecinde farklı aşamalardan
geçtim. Başlangıçta, normal gündelik hayatın 

izin vermediği şeylerle uğraşmaya zaman
bulmanın belli bir heyecanı vardı. Birçok insan
da çevrimiçi kurslar aldı veya küçük
değişiklerle kendi evinin bakımını yaptı.
Indianara filmine pandemi sırasında Brezilya'da
başladık ve bu bir şekilde beni kurtardı çünkü
zihnim buna odaklandı. İnternette çok sayıda
hayat hikayesi ve basında bir hareketlilik vardı.
Ama sonra her şey benim için çok ağırlaştı.
Yakın çevremden insanları kaybettim,
arkadaşlarımı kaybettim ve salgın kişisel olarak
beni çok etkiledi.

Salgın Brezilya’yı nasıl etkiledi?

Başlangıçta kısıtlayıcı önlemlere halkın büyük
bir ilgisi vardı. Herkes evde kaldı ve otantik bir
kolektif duygu vardı. Yardım edebilecek
kişilerin gıda ve maske bağışlarıyla insani
yardım alanında çalışan gruplara katkıları
çoğalarak arttı. Aşı geldiğinde de
korunacağımıza dair bir güven vardı, çünkü aşı
sistemimiz dünyanın en iyilerinden biri. Fakat
sonra hükümetimiz ticaretin kapatılmasına
karşı tavır aldı ve bir ay içinde iki sağlık bakanı 



görevden alındı. Tam bir kaos ortamı. ABD
etkisi altında Brezilya, Covid'in klorokin bazlı
tedavisine inandı. Yeniden seçilmeyi
hedefleyen Bolsonaro da işsizliğin yerel
yönetimleri erozyona uğratacağını ve ihtiyaç
sahiplerine mali yardımda bulunacağını iddia
etti. İnsanlara yapılan maddi yardım yetersizdi
ama bankalara çıkan ödenek oldukça fazlaydı.
Açıkçası pandemi ile her şey politize oldu ve
kutuplaştı. Bu durum Covid 19'a karşı herhangi
bir eylemi felç etti ve zarar verdi. Joe Biden'ın
seçilmesi de senaryoyu değiştirdi. Bolsonaro
siyasetinde açığa çıktı ve izole oldu. Fakat o
ana kadar yüz binlerce kişi öldü. Şimdi,
suçluları sorumlu tutmak için kurulan bir
Parlamento Komisyonu var ve Bolsonaro'yu saf
dışı bırakıyor. Anlaşmazlık içindeyiz.

Şimdi sana sormak istediklerim biraz elle
tutulmayan, derinlerde saklı sebepler,
hissiyatlar ve istekler. İlk olarak fotoğrafla
olan yolculuğunda sana ilham olan, bir nevi
an'ı film karesine hapsetme isteği veren
gerekçe neydi? Fotoğrafın ve sinemanın
sendeki büyüsünü, yansımasını ve
motivasyonu merak ediyorum. Ve bu amaçla
çıktığın yolda, geldiğin noktada yaşadığın
hissiyatı paylaşmanı istiyorum.

Diğerlerinden çok farklı mıyım bilmiyorum.
Merak ederim ve bana dokunan şeylerin peşine
düşerim. Aşırı yoğunlaşırım ve anılarda bir
anlam bulmak veya yaratmak için beni neyin
kışkırttığını algılamaya çalışırım. İlk olarak,
hareketi gösteren veya fikirlerin aktarım anını
temsil eden veya daha sonra var olana meydan
okuyan veya yeniye bir açılım olan, bir isyana
ya da imkansızın gerçekleştiğini gösteren her
şeye karşı derin bir sevgi duyma hali. Bütün
bunlar bana dokunuyor. Ben de dünyayı
değiştirmek isteyen insanlardan biriyim.
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Fotoğraf çekmeye 11 yaşında başladım. Bugün
herkesin bir cep telefonu var ama eskiden
böyle değildi. Tanık olduğum kareler, günlük
hayatımızda, ülkemde ve ayrıca kafamda
hareket eden güçleri ortaya koyuyor, bana
görünmezi gösteriyorlar. Bu ikinci bir seçim.
Ama sonunda her zaman bu anlayışın dışında
kalan bir şey vardır. Ve şu anda görüntülerde
beni ilgilendiren şey, tam olarak
tanımlayamadığım bir şey. Anlamadığım
şeylerle uğraşmak, her şeyi farklı görerek,
bilmediklerime sakin bir tavırla yaklaşmama
izin vererek ön yargılarımı yatıştırır.
Anlamadığım şeye, görüntülerin bende
bıraktığı gizeme karşı bir aşk geliştirmeye
başladım. Bu aşkı elbette ustaların
fotoğraflarında ve beğendiğim filmlerde de
çokça gördüm. Bu bende görüntü üretme isteği
uyandırdı. Sinemayla ilişkim kamera aracılığıyla
oluyor. Ama yavaş yavaş fotoğrafın bugün
sinemadan daha özgür hale geldiğini
düşünüyorum. Fotoğrafta, örneğin kurmacaya
karşı belgesel soruları daha ileri düzeydedir,
fotoğraf çok açıktır. Ben de böyle bir sinema
yapmak istiyorum. Benim ilgim şeylerin gizli
özü, gizemler ve belirsizlikler.

Tüm rollerinden sıyrıldığında Marcelo
kimdir? Neye sevinir, neye üzülür, onu ne
heyecanlandırır, derdi nedir, neyin
peşindedir?

Rollerimden gerçekten sıyrılır mıyım
bilmiyorum (Gülümsüyor). Sakin ve iyi bir ruh
hali içinde uyanırım. Sohbet etmeyi, iletişim
kurmayı severim. Şarkı söylemek ve gitar
çalmaktan keyif alırım. Brezilya'da her zaman
birileriyle birlikte müzik yapma fırsatı bulunur.
Pandemi sırasında kaybettiğimiz insanlar
sebebiyle hayli üzüldüm fakat beni heyecanlan-



dıran şeyler güzel sohbetler, seyahatler ve her
zaman hüsrana uğrayan Brezilya'da işlerin bir
noktada değişebileceği ihtimali. Bunun dışında
kendime vakit ayırmayı, koşmayı hep
sevmişimdir. Artık çevremdeki insanlara daha
iyi davranmayı, onları daha çok dinlemeyi ve
paylaşımda bulunmayı, sevdiklerimle güzel
şeylerin tadını çıkarma fırsatlarını
kaçırmayacak kadar akıllı olmayı hedefliyorum.

Indianara ile bir eylemde karşılaştınız. Peki
bu belgesel nasıl ortaya çıktı? Bu hikayeyi
insanlara anlatmak istemenizin ana
motivasyonu neydi?

Evet, Indianara'yla protestoda tanıştık.
Esasında elimde kamerayla görüntü almaya
gitmiştim. Aude Chevalier-Beaumel ve ben
Indianara’nın asil bir davayı savunan ve
olaylara tarihsel bir bakış açısına sahip çok
güçlü bir karakter olduğunu biliyorduk. Aude,
önceki filmi için onunla bir röportaj
yaptığından onu zaten biraz tanıyordu. Ve onu
çetesiyle birlikte gittiği ideolojik partilerden
tanıyordum, bazılarına da katıldım. Onca
karnavalın ortasında var olan üst düzey siyasi
tartışmalarda verdikleri mücadeleden çok
etkilendim. Yani bir hazırlık yoktu aslında.

Ana motivasyon, bir kadın kahramanın
profiline tam olarak uymamasıydı ve tüm
kusurları ortaya çıktı. Kararsızdı. Ayrıca,
şimdikinden çok farklı bir aktivist neslini
temsil ettiği için bol mizah vardı ve
provokasyonu bir sanat haline getiriyordu.
Geçmiş yıllardan eşsiz bir bilgi birikimi
getiriyordu ve Aude'nin dediği gibi bir vücut
müzesi vardı. Onu filme almanın aciliyetini
gördük. Kendimizi etkili bir şekilde nasıl
konumlandırabileceğimize dair zor anlar yaşı-

yoruz. Film, bu zamanlara verebildiğimiz bir
cevaptı.

Çekimler esnasında hikayenin seyrini
değiştiren hadiseler deyince aklına neler
geliyor?

Brezilya'da herkesin doğru olabileceğinden
şüphe duyduğu günlük olaylar yaşıyoruz.
Toplumsal çalkantılar herhangi bir senaristin
gözünü korkutmak için yeterlidir. Tüm
tehlikeler bizi kuşatır ama durup
beklemeyeceğiz. Yani kader harika bir ortaktır
burada. Biz onu böyle gördük, Indianara'nın
kendisi de durumu böyle gördü ve bu da
karşılaştığımız her cehenneme inişle baş
etmemizde bize fayda sağladı. Elbette,
başlangıçta daha fazla hak için verilen bir
mücadelenin, sonunda kazanılan bir hayatta
kalma mücadelesine dönüştüğünü
görebiliyoruz, çünkü yasalar artık kendi başına
korumayı garanti etmiyor. Filmin ve bu
anlamda Brezilya'nın büyük dönüm noktası, Rio
de Janeiro'da meclis üyesi Marielle Franco'nun
öldürülmesiydi. Suç, milislere mensup polis
memurları ve Cumhurbaşkanı'nın komşuları
tarafından işlendi. O andan itibaren geri dönüş
yoktu. Zaten apaçık olan şiddet artık
hükümetin de bir imzası. Brezilya, iki yıl içinde,
olimpiyatlara ev sahipliği yapmaktan mutluluk
duyan, yönetim sorunları olan bir ülkeden,
kaosun hüküm sürdüğü faşist eğilimlere sahip
bir ülkeye dönüştü. Aslında her şey radikalleşti
ve açık hale geldi. Sorunlarımız birçok kişinin
gözünden saklandı.
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Filmin görüntü yönetmenliğini de yaptın.
Görüntü yönetmenliği oyuncuya ve aksiyona
en yakın kişi. Buradan hareketle, kameranın
ardında nefes alan, bizi ana tanık eden sende
uyanan hisler nasıldı?

Röportajsız bir film olmasına rağmen, Aude ve
ben bunun gözlemsel bir film olduğundan
bahsetmekten kaçınıyoruz. Çünkü sette
konuşmasak da sürekli müdahalemizi
görüyoruz. Sadece kurgu seçiminde de değil,
her şeyi değiştiren insanlara yakın oluşumuzla
da ilgili. Karakterlerle birlikte titreşebildik ve
bu yüzden birkaç kez Marielle'nin ölümünde
olduğu gibi kameranın arkasında ağladım.
Diğer zamanlarda Indianara ve kocası Maurício
ile gülüyordum. Ayrıca barlarda çok fazla
çekim vardı ve yaptığım çekimlerin en az
%30'unda alkollüydüm.

Indianara da çok güzel ve yüzünü bu kadar
uzun süre çekerken insan büyülenebilir. Onu
sadece kaydetmek istemediğimi fark ettim,
tüm engelleri kaldırmak istedim. Neredeyse
tüm sahneler elimde kamera ve ondan yarım
metre uzaktaydım. Bir an onun hareketlerini
takip etmekten vazgeçtim ve yapacağı her şeyi
tahmin etmeye karar verdim. Tam bir empati
teslimi içinde, onunla nefes almak istedim,
Indianara olmak istedim. Sinemada diğer kişi
olabilirsiniz.

Filmin yapımcılığını da üstlendiniz. Bu ilk
tercih miydi yoksa şartlar mı bunu
gerektirdi? Brezilya sinemayı destekleme
konusunda nasıl bir politika izliyor?

Aude ve ben yapımcılarız ve filme dair her
kararı birlikte verip her masrafı aramızda
paylaştık. Bizi destekleyecek kimse yoktu, tüm
çekimler sadece bizim tarafımızdan finanse
edildi. Nihai estetik format hakkında hiçbir 

fikrimiz olmadığı için bu filmin ne olacağını
keşfetmek için bu şekilde üretime başladık. Bu
yüzden, Brezilya'da çok sayıda bulunan, ancak
hazırlıklı olmadığımız bir bürokrasi talep eden
kamu kararnamelerinde fon aramadık. Bu
yüzden çekimleri kendi kaynaklarımızla
yapmak çok zordu. Çeşitli zamanlarda
başaramayacağımızı düşündük ya da bunu
neden yaptığımızı kendimize hatırlatmak
zorunda kaldık. Sonunda, tüm düzenleme ve
bitirme işlemlerini daha rahat yapmamızı
sağlayan bir TV kanalından destek aldık.
Prodüksiyonun sonuna doğru, kamu
finansmanı tükendi ve bugün ülkedeki tüm
sinematografik üretim felç oldu. Ulusal Sinema
Ajansı müdahaleye uğradı ve artık sinemayı
teşvik eden bir politika yok. İnternet
sağlayıcılarından kanunen toplanan ve tüm
Brezilya Sineması'nı kışkırtan para, bugün
kimsenin erişemeyeceği bir hesapta
donduruldu ve hükümet durumu bu şekilde
tutmak için her şeyi yapıyor.

Senaryoyu yazma aşaması nasıldı?

İlk önce karşılaştığımız her şeye kucak açtık.
Aude, Afrika'dan bir tür Brezilya dövüş sanatı
olan capoeirayı uyguluyor ve ben her zaman
fiziksel aktiviteleri sevmişimdir. Yani kelimenin
tam anlamıyla çok atletik bir filmdi. Ağırlıklar
taşıyarak çok yürüdük. Zaten kamera açıkken
araştırmamızı yapmak için bu eğilimden
yararlandık. Birkaç ay sonra elimizdeki
materyali editörümüzle düzenlemeye çalıştık
fakat yaşadığımız büyük bir hüsrandı.
Editörümüz yaptığımız işte bir film göremedi.
O an, yazmaya ve projeyi yeniden düşünmeye
başladığımız andı. Senaryonun ve bir bütün
olarak projenin ilk taslağını yaptık. Aradığımız
ve ihtiyacımız olan her şeyi gözden geçirdik ve 
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artık ilgilendiğimiz her şeyi kaydetmek için
değil, anlatımızı toparlamak için dakik
fikirlerle çekime geri döndük. Başkan Jair
Bolsonaro'nun seçilmesi, çekimleri bitirmek
için beklediğimiz döngünün sonuydu. Ancak
filmde son sahne, aslında seçimden önce
gerçekleşen bir inşaat halindeki binanın
işgalidir. Her şeye rağmen mutlu sona
ulaşamayacağımızı biliyorduk fakat binanın
işgali bize mücadelenin bitmediği ve yeniden
başlama fikrini verdi. Üstelik o kadar inanılmaz
bir yer ki, harabe 200 yıllık bir saray. Burası,
Indianara ve çetesinin ancak günlük hayatın
normal kurallarının dışında bir durumda bir
şansları olabileceği fikrini verdi. Sarayın bizim
için temsil ettiği şey, muhteşem bir yer ve
doğru zaman, oldukça etkileyici fakat
tamamen harabe.

Filmi izlediğimde bütün ekibin bu işe
inandığı yönünde bir hissiyata kapıldım.
Birlikten doğan bir sinerji. Kamera önü ve
arkasında durumlar nasıldı çekimler
esnasında?

Sette tüm ekip sadece ben ve Aude'den
ibaretti. İki yıllık çekim boyunca ses ve
kamerayı hiç kapatmadık. Tabii ki, iki yıl
boyunca her gün çekim yapmadık. Indianara'yı
göremediğimiz aylar oldu. Ama bahsettiğin
birliği sağlamak için Indianara'nın çetesine
katılmamız gerekiyordu. Onunla içtik, evine
gittik, siyasi gündemi tartıştık ve hepsinden
önemlisi birlikte takıldık. Günlük hayatta ev
sakinleriyle aramızda pek bir fark olmadığını
söyleyebilirim. Ama evet, kurgu ve finalden
sonra tüm profesyoneller filme çok kişisel ve
duygusal bir şekilde dahil oldular.
Kendiliğinden oluşan bir ruh taahhüdü. Herkes
bu filmin aciliyet, tarihsel kayıt ve şiirle dolu

olduğunu anladı.

İzleyiciden gelen tepkileri merak ediyorum.
Nasıl bir geribildirim aldınız?

Cannes Film Festivali'nin ACID bölümündeki
prömiyeri oldukça dikkat çekiciydi. İnsanların
Brezilya’da yaşananlar hakkında bir fikri
olmadığını ve hikayenin gücünü kaybedeceğini
düşündük. Aksine, Cannes'daki tartışmaya
katılan, seanslardan birinde ağlayan çevirmen
de dahil olmak üzere tüm gösterimlerde çok
fazla duygu vardı. Sonra Fransa'daki
prömiyerde ve dünyadaki diğer birçok
festivalde de aynı şey yaşandı. Her zaman çok
sıcak karşılandık. Genel olarak Fransa ve
Avrupa basını da sansasyonel makaleler ve
incelemeler yayınladı.

Brezilya'da film, pandemi nedeniyle ve ayrıca
hükümet, filmleri desteklemek için kapıları
zaten kapattığı için sinemalara gitmedi. Ama
hem festivallerde hem de ülkemizdeki yayın
kanallarında, izleyen insanlardan sembolik
kritik destek ve dokunaklı yorumlar aldık.
Büyük kitlelere erişemedik çünkü dağıtımcılar
genellikle temel maliyetleri garanti altına
almak için devlet yatırımı olmayan film
yayınlarına yatırım yapmazlar.

Brezilya’da bir sansür kurulu var mı? Varsa
bu kurulun müdahaleleri ne ölçüde?
Indianara bu durumdan etkilendi mi?
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Bütün durum çok çabuk değişti. Hükümetin
Film Otoritesi'ne müdahalesinden sonra
sadece yapımlar durmakla kalmadı,
profesyoneller olanlardan sebep korku
duymaya başladı. İlk başta, yerli yönetmenler
ve yapımcılar mevcut hükümetle bir diyalogun
hala mümkün olacağını düşündüler ancak bu
asla gerçekleşmedi. Bunun olabileceğine hiç
inanmadım ama sanatçıların durumu anlaması
zaman aldı. Şu anda Brezilya'da geçmişte
olduğu gibi bir sansür kurumu yok, ancak
insanlar inanılmaz bir şekilde hükümetten
önce kendilerini sansürlüyorlar. Bu filmle,
karakterimizin her gün yaşadığı durumu bizim
de yaşayacağımızı biliyorduk. Brezilya'daki Rio
Festivali gibi çok önemli festivaller bizi geri
çevirdi ve buradaki geleneksel basın bize fazla
yer vermedi. Şimdi bu korkunun bir kısmı
isyana dönüşüyor. Bakalım nasıl bitecek.

Etkilendiğin, sana ilham veren insanlar var
mıdır? Kimlerdir?

Maysles kardeşlerin Amerikan filmi Gray
Gardens ve 60'ların Brezilyalı devrimci
yönetmeni Glauber Rocha'nın filmleri hakkında
çok düşündüm. Bilinçaltımda yer eden ve fakat
şimdi sana söyleyemeyeceğim o kadar çok
başka etki var ki. Ama Aude ve ben bunu fazla
ciddiye almıyoruz. Bazen bir şeyin sinemada
daha önce gördüğümüz bir şeye benzediğini,
Indianara'nın şarkı söylediği sahnenin bana
Chantal Ackerman'ın bir şeyini hatırlattığını ya
da Marielle'nin uyanma sekansının bana David
Lean'in daha önce kullanmış olduğu bir şeyi
hatırlattığını fark ettim. Ancak seçimlerimizi
yapmadan önce bunların hiçbiri aklımızda
yoktu.

Kahramanlarım var mı bilmiyorum. Hayatta
duruşlarına ve şarkı sözlerine hayran olduğum
birkaç Brezilyalı şarkıcı var. Caetano Veloso ve
Luiz Melodia gibi insanlar. Gençken, futbolcu
Sócrates'e ve demokrasinin geri dönüşünü
isterken sahip olduğu güler yüzlü ve
mücadeleci tavrına karşı büyük bir hayranlığım
vardı. Belki o bir kahramandır.

Yeni bir projen var mı?

Hayran olduğum insanların hayatlarının
belgesel kayıtlarını kendi hayallerinin
hikayesiyle karıştıran bir dizi hikaye üretmeyi
planlıyorum. Yani bilinçdışı hakkında da bir
belgesel olacak. İki yıl sokakların ıssızlığında
kaldıktan sonra, şimdi de güncel sorulara
hayali cevaplar arıyorum. Kim bilir, belki
rüyalar uyanık olduğumuzda algılamadığımız
şeyleri getirir?
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