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Editörlerden

Kuşlar, yeni bilenen kalemler; balıklar, doğurulmayı bekleyen şiirler... İşte, bahar
bizim için bunu ifade ediyor. Sözcüklerin arkasında bir cennet bahçesi var. Senden
istediğimiz ise bu bahçeyi keşfetmen.

Bir önceki sayımızda, yazdıklarımızı “öykü, şiir, eleştiri” olarak ayırmaktan
vazgeçmiştik. Yani sınırları ortadan kaldırmıştık. Sınırların ortadan kalkmasıyla
kalemlerimizin özgürleştiğini fark ettik. Belirli kalıplara uydurulmaya çalışılan her
şeyin, budanan ağaçlar gibi olduğunu anladık.

Güneşin, çocuk seslerinin, “yeşil”in artmasıyla birlikte çıkardığımız yeni sayımızın,
yüzünde gülücükler açmasını umuyor, keyifli okumalar diliyoruz. İyi yolculuklar!

Kendi yolunu bulman ümidi ile...

Ne demiş Yahya Kemal:
“Çıktığın yolda, bugün, yelken açık, yapyalnız,
Gözlerin arkaya çevrilmeyerek, pervasız,
Yürü! Hür maviliğin bittiği son hadde kadar!

İnsan, alemde hayal ettiği müddetçe yaşar.”

Sena Nur Tuç
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RUZİGAR
Enes Ayberk Korkut

Uğramayalı kervan geçmez olmuş bu handan
Anlaşılan geçmeyecek de
Ekmek kana bulanmadan
Oysa bak şu sabi’e daha el kadar,
Hemencecik kızarıverir yanakları soğuktan
Hepten öksüz kaldı
Anası sütten kesildiğinden beri
Harp nedir bilmeyen bebeye
Nasıl açıklarız kara ölümün vakit seçmediğini
Uzatmak, önüne sunmak isterim
Varımı yoğumu, yoksulluğumu
Bilirim içimdeki ateş ısıtamaz
Karbeyazı içine gömülmüş
İrili ufaklı cansız parmakları
O vakit Ferahfeza’nın hükmü başlar ve
Mey dolar müntehir bir garibin bardağından içerlice.
Yaşam birdenbire sıradanlaşır muallimin gözünde:
“Atıveririm kendimi, ne olacak
Kaybedecek mülküm yok
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Beş para etmez canımdan başka”
Hayalhanemde onulmaz bir yaradır zaman
Sahici bir ölümdür, mazide yaşamak.

Fotoğraf: Erkin Aşcı
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Çırılçıplak, anaç, fena kadınsın be zaman
Sana karşı herkes çürük
Herkesler yavan
Gün doğar ve sen yüreğinde taşırsın avuçlar dolusu sümbülteberi
Ne diye taşırsın bunca sümbülteberi
Bilmez misin ilk sokak lambası yandığında külleri savrulur güzel olan her şeyin
Beton şehrin kulelerinden aşağı
Bir ruzigardır ki savurur o külleri
Okşadığı her teni
Çürütmeden bırakmayan
Çıplak ve dövülmüş taşlar yuvarlanır Kilimanjaro’nun eteklerine
Ve ben istikrah ile uzatırım ellerimi
Nasıl oluyorsa birdenbire
Taşlar dolar ipek astarlı ceplerime
Elbet bir gün dayanamayacak ceplerim
Taşların ağırlığına
O gün yalnız
Yeni yetme çiçekler fışkıracak ceplerime doluşan topraktan
Zaman duracak
Kalan herkes gidecek
Yaşasaydı o sabi de sürerdi toprağı
Kervanlar ufukta gözükür, taşlar tekrardan yuvarlanıverirdi.
Ama bu toprak kara, ama bu toprak çirkin.
Yalnız kendine saklıyor günahsızları
Onun da çiçekleri yeşerirdi ceplerinde
Size bakmıştım diye seslendi muallim
Beş para etmez canından gayri kaybedecek mülkü olmayan,
Her gece rüyasında
Atıverir kendini yamaçlardan
Berdevam
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Evet, size bakmıştım
Kilimanjaro’nun taşları hususunda
Yuvarlanıyorlar durmaksızın
Beni de alaşağı ediyorlar uykularımda
Pardon efendiler,
Kabahatimizi mazur görün
Destursuz girdik içeriye
Destursuz girdik amma
Selam getirdim atlıkarıncalardan
Şimdilerde boyalıdır atlarının yüzleri
Ne etsin garibanlar
Ekmek parasının peşi sıra
Sonsuzluğa koşarlar panayırlarda
İzahı güç bir izafiyet mevcuttur zamanda
Her zaman lütufkâr bir şekilde çalmaz kapını
Kanlı elleriyle tutar, yakalar ensenden.
Bırakmaz.
Ta ki kayboluşun orta yerine sürükleyene kadar
Sözü edilen yerde
Hayat gibi bir hayat kadını
Ay ışığı altında bekler
Kana bulanmış dudaklarından
Ağız dolusu pis kelimeler tükürerek
Neredeyse hayat kadar güzel
Neredeyse hayat kadar çirkin
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İzafi olduğu kadar ulvidir de zaman.
Ve bu,
Yarını bel’olmaz bir padişahın
Vura döğe kazandığı boyalı yüceliği değil,
Hiçliğin ortasında
Sanki yokmuşçasına
Durmaksızın var olmaktır

Fotoğraf: Şeyma Kaya
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Zaman isterse eğer,
Güneş batıdan doğar
Japon balıkları başı sonu olmayan kristal bardaklarda yüzerdi
Yahut kimsenin uğramadığı hanlarda
Yatardı taze çocuk ölüleri.
Gelin efendiler,
Gelin
Yeter ki
Kan ekmeğe karışmadan gelin!

e
B
O
Y
U
T
6

Mayıs 2018

ESKİZ
Sevgi Selin Okçu

Kırca akşamüstlerine bürünmüş oyalı karanlığı bilincimin
Su gibi dökülen dantellere sinmiş âşıklığı işler ağır ağır
Üstünkörü dinletilerin kara suları bağlamış yorgun ellerimi
Alaca şafaklar gibi akar kederli bakışlarım derinlerinden
Ve ben ki haftalardır hiç ölmemişim, ölemem
Saplanmışım yine sarhoş bir ölümsüzlük gibi kaba sabalığına yaşamın
Kimi anlarda hain çakılara saplanarak teselli gibi
Birkaç kundaklanmış sessizlik boyunca derin bir nefes alırcasına
Anlattıklarım sustuklarımdandır belki, ki inanmaz dinleyen
Ancak ağlamadığım da olur benim bulutlu havalarda ara sıra.
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Fotoğraf: Erkin Aşcı
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ÖLÜ ADAMA SORGU
Sena Nur Tuç

hiç acı yapışır mı
bir kadının soluk bileklerine
yeniden dirilir mi
kırmızı karanfiller
yaralı çocukların
badem gözlerinde
bir gün bağışlanır mı
tüm kötülükler
ve mutluluktan ağlar mı insanlar
mor sümbüllerin yerini
yeşil denizler alır mı, gökler alır mı!
S Ö Y L E S E N E.
söylesene sevgili orcus,
bir gün
yaşanır mı
bu
günahkâr dünyada?

8

e
B
O
Y
U
T
Fotoğraf: Şeyma Kaya

Mayıs 2018

BEKLEME, GELMEYECEKLER
Ecem Sungur

Sabırla beklediğin o tarihi,
Fark etmeden ötelediğin hayallerini,
Sesini düşlediğin kişileri,
Hayattan beklentini,
Bekleme, gelmeyecekler.
Hayatın anlamsızlığını,
Evrendeki yalnızlığını,
İşindeki huzursuzluğu,
İçindeki mutsuzluğu,
Anlatma, dinlemeyecekler.
Yaşamda kim dinliyor ki diğerini?
Diyalog dediğin her daim tek taraflı değil mi?
Bu, beklenen cevabı söyleme sanatı,
Ayrılık, farklı bir yanıt gelince uzaklaşan dostun ulaşılmazlığı.
Eğer senin için günler tekrardan ibaretse
Ne fark eder o zaman Sisyphus gibi
Aynı taşı taşımak zirveye.
Dağın tepesine her eriştiğinde
Zaferlerin, bezginliğe dönüşümünün kaçınılmazlığı

aa

Umutlanma, değişmeyecekler.
Ancak sen geldiğinde,
dinlediğinde,
umursadığında
ve değiştiğinde
...gelecekler.

Resimlendiren: Ecem Sungur
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DENEMELER
Duru Taşçı

İyileşmek isteyen zehirli ruhlar, panzehri bulmak için çoğunlukla yalnızlığı
tercih eder. Çünkü sorunu hep kafalarında çözmek isterler, yalnızlık onların
ilacıdır. Başka hayatları yaşayan başka insanlar belki de dünyanın öbür ucunda
sevgiye doymuş ve mutlu mesut yaşarken ruhları kana bulanmış olan insanların
çoğu zaman ağlayacakları bir omza bile ihtiyaç duymadıkları bir yaşam biçimidir
bu. Öyle olmasının zorunlu olduğu, seçeneksiz kaldıkları, aslında başka bir hayat
yaşamak isterken şartların el vermemesinden değildir bu. Kendileri öyle
istedikleri için yaşadıklarıdır. Acıtmaz. Bir ölüm, bir kaza, bir terk, bir çift
acımasız sözle acıyacak yanları kalmamıştır çünkü. Bedenleri soğuğu hissetmez.
İçlerindeki yangın onları yakıp küle çevirmiştir çünkü. Ağızlarını bir açsalar oluk
oluk kan akar aslında ama her şey olup biterken ruhlarının zehriyle kirlenmiş bir
camın arkasından sadece izlerler, kayıtsızca...

§
Kendini hiçbir şey için üzme. Hiçbir yolda düştün diye üzülme. Bir yerlere giderken başımıza
birçok şey gelebilir, yollar bizi yorabilir, hava bizi üşütebilir hatta terletebilir, ayağımıza taşlar
takılabilir, böcekler bizi ısırabilir, rüzgâr bizi geri itebilir. Âşık olabiliriz hatta terk edilebiliriz.
İnsanlar bizi güldürebilir, ağlatabilir. Birileri bizi mutlu edebilir ya da üzebilir. Bazen yürür bazen
koşar bazen de dizlerimizin üstüne yığılıp kalabiliriz. Bir yere gitmeye karar veririz, yola çıkarız
ama o yolun sonuna bazen ulaşamayabiliriz. Ama bunun bir önemi var mı ki? Çünkü yol bizim
onun sonuna kadar ulaşabilmemiz için yaptığımız her şeye şahit. Yollar bizim üstlerinden
geçerken çektiğimiz acılara, döktüğümüz göz yaşlarına şahit. Varsın ulaşamasın ayaklarımız o
yolun sonuna. O yollarda düşmek bile güzel.
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SİHAM-I KAZA
Sena Nur Tuç

sizler
dolu kâğıdı boş sanarsınız
gökkuşağını siyaha boyarsınız
ruhları bombalarsınız
düşünen ağızları kaparsınız

sizler
şairlere, sözcükleri yasaklarsınız
açık kulakları tıkarsınız
lacivert gözlükler takar
(ve görme-me-ye zorlarsınız)

BİZLER Kİ
yok’u “VAR” yapan
çeyrek ekmeği bin parçaya bölen
(ve gram pişman olmayanlarız)

BİZLER Kİ
olmayan boya kalemleriyle duvarlara
-isyanları- kazıyan
bir türlü kesilemeyen o koca çınarın
kökleriyiz.
(sizin üflemeyle yıkılacak bedenlerinize inat)
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CAMBAZIN DÜŞÜŞÜ VE
YÜKSELİŞİ
Eda Naz Gökdemir
(sakın kıpırdama, ellerini, ayaklarını
oynatma, oynama sakın, bir adım dahi
atma, düşme sakın ayağın kaymasın.
sakın.)
Fal taşı gibi açılmış gözler gökyüzüne
çevrilmişti. Orada, evlerin damlarının,
elektrik direklerinin, sokak
lambalarının, renkli karnaval süslerinin
yani başında göze görünmez incelikte
bir ip asılıydı. Bu ipi görünür kılan
incecik bedenine yapışmış gösteri
kıyafeti içinde tir tir titreyen cambazdı.
Tüyleri diken diken olmuş bir kedi gibi
kamburunu çıkarmış, alnında biriken ter
damlacıklarını silmek için dahi elini
oynatmaktan korkar olmuştu. Zeminde
şaşkın bakınan kalabalıktan, evlerin
bacalarından çıkan dumanlardan dahi
uzaktı. Bir başınaydı. Yakın olduğu tek
şey gecenin karanlığında belli belirsiz
hareket eden bulutlardı.
Kulaklarının uğultusu arasında dönme
dolabın tiz sesli neşeli müziğini, başıboş
insan yığınının ağzından çıkan hayret
nidalarını, şeker satıcılarının
yakarışlarını, şehrin uzak bir yerinden
gelen ambulans seslerini duyabiliyordu.
Hepsi aynı gürültünün içinde bir
olmuştu. Işıklar, sesler ve hareketler bir
buğu hâlini almıştı. Onları netleştirmek
için bir çaba sarf etmiyordu. İpin altında
süregelen keşmekeş onu
ilgilendirmiyordu artık.

Tüm dikkatini, gayretini, vücudunda
kalan son gücünü tek bir şeye vermişti:
düşmemek. Düşmemek için gerekirse bir
bebek gibi ağlar, yardım dilenirdi. Diz
çökebilseydi eğer ince ipin üzerinde, hiç
tereddüt etmeden çökerdi. Oysa diz
çökmekle düşmenin aynı şey olduğuna
inanırdı, titremekle yere çakılmak
aynıydı. İkisinde de çiğneniyordu.
Kalabalığın bakışları, yer çekimi, zemin
tarafından çiğneniyordu.
(yere bakma. yukarı da bakma. evlerin
damlarına bakma. görme sakın. titreyen
bacaklarını görme.)
Oysa yere bakmamasıyla zemin hiçbir
yere gitmiyordu. Nasıl olmuştu da daha
önceden fark etmemişti bu kadar
yüksekte olduğunu? Er ya da geç bir gün
düşecek olmanın kaçınılmazlığını nasıl
tartamamıştı? En küçük rüzgâr bir
yaprakmış gibi savurabilirdi şimdi onu
oysa en küçük ter damlası ne kadar
ağırdı yüzünde. Düşse yaprak gibi
süzülmezdi.Kurşun gibi yere çakılırdı.
Ağır bir şeyler olduğu kesindi içinde,
daha önce orada olmayan bir şey:
Şüphe. Bedeninin her yanını saran
korku, ışık ve ses uğultusu tek bir
yankıya dönüştü aniden: kaldırımda
duyulan mokasen ayakkabıların sesi ve
ardından bir soru:
- Ya düşersen cambaz?

§
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İp yoktu henüz ortalıkta, şehre yeni
gelen karnaval kurulmamıştı. Kılık
değiştirmiş cambaz meydanda
yürüyordu. Normal bir insandı şimdi,
herkes gibi göklerde değil de
kaldırımda yürüyen. Dışarıdan
anlaşılmadığına inanıyordu bunun.
Hava sıcaktı. Şehrin altından
girip üstünden çıkmış, bacaklarını
açarken sonunda kendini denize bakan
bu küçük alanda bulmuştu. Etrafta
çiçek satıcıları, gezinen yaşlı adamlar,
sevişen sevgililer, bir o yana bir
bu yana koşturarak güvercinleri
korkutan çocuklar vardı. Ayakları
zonkluyordu ama bu iyiye işaretti.
Ertesi güne daha
hafifleşeceklerdi. Sert taşlardan sonra
ipin kumaşı kendine getirecekti onları.
Tatlı bir yorgunlukla banka çöktü.
Neden sonra yaşlı bir adamın
yanına yaklaştığını fark etti. Adamın
eski zaman beyefendilerine özgü şık
bir takım elbisesi, paltosu, şapkası
vardı. Kibarca yanına oturdu. Cambaz
kaçamak bakışlarla adamı süzüyor,
anlamaya çalışıyordu kendince. Yaşlı
adam ise gözlerini dikmiş denize
bakıyordu. Tam yanındaki yabancıyı
umursamamaya başlamıştı ki
beklenmedik bir soruyla irkildi
cambaz:
“Yanılmıyorsam siz karnavalla
geldiniz, öyle değil mi?”
Yaşlı adamın kendinden
beklenmeyecek gürlükte bir sesi vardı.
Yaşla gelen o çatallaşma, kısılma,
büzülme yoktu ses tonunda. Böyle bir
kesinlikle konuşan kişilerin soruları
mutlaka cevap isterdi:

- Öyle, gerçekten de.
Sorular henüz bitmemişti:
- Cambazsınız siz, değil mi?
Evet, diye kısık sesle cevaplayan
cambaz merak etmekten
alıkoyamıyordu kendini. Soru sormaya
alışkın olduğu her hâlinden belli olan
bir adama nasıl soru soracağını
tartıyordu. Risk almak gerekti:
- Nereden anladınız cambaz olduğumu?
Göğüsten gelen bir gülüş duymuştu
cambaz, sonra da yaşlı adamın
kendisine dönünce kaldırdığı kalın
siyah kaşlarını görmüştü. Huzursuz
edici bir şeyler olduğu kesindi bu
gülüşte, şüpheli bir şeyler.
- Bu da sorulacak soru mu? Her
hâlinizden belli. Ayaklarınız yere
basmıyor sizin.
Cambaz bunu duyunca içinde ayak
tabanlarına bakmaya dair bastırılamaz
bir istek duymuştu. İster istemez gurur
da duymuştu. O kadar belliydi demek
herkes gibi olmadığı. Zemine
alışık olmadığı gün gibi ortadaydı.
Şüphelenmekte hata etmişti adamdan.
Rahat bir kahkaha attı.
- Ben de herkes gibi yürüdüğümü
sanırdım! Ne kadar da dikkatlisiniz!
Yaşlı adam bunun üzerine arkasını ağır
ağır dönüp çevresindeki insanlara
bakarken konuşmuştu:
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- Yok canım, siz basbayağı havada
yürüyorsunuz.
Kulağa bir iltifat gibi gelen hoş
laflardan sonra ise buyurgan işaret
parmağını bükmüş, cambaza
yaklaşması için işaret vermişti.
Fısıldarken bile sesi gürdü:
- Ben dikkatliyim dikkatli olmasına
ama siz pek bir dikkatsizsiniz.
Kaldırımda yürürken bile düşecek gibi
oluyorsunuz. Aman ha, bir yerinize bir
şey olmasın sakın!
Cambaz ses tonundaki bu ani değişim
ile sarsılmıştı. Belki de ses tonunda
hiçbir değişiklik olmamıştı ya da
cambazın kendisiydi kendi anlamını
yükleyen olan bitene. Şimdi adamın
sesi adeta tehdit eder gibi çıkıyordu.
Eski romanlarda olurdu böyle şeyler.
Birbirini çekemeyen gösteri adamları
birbirlerinin cambazlarını,
hokkabazlarını, sihirbazlarını
korkutup yıldırmaya çalışırlardı.
Cambaz ister istemez irkilmiş olmalı ki
yaşlı adamın yatıştırıcı sesi duyuldu:
- Sakın olun, ben sadece sizi uyarmaya
çalışıyorum. Daha buraya gelirken
ayağınız bir kaldırım taşına takıldı,
köşeyi dönerken küçük parmağınızı
duvara çarptınız. Hiçbirini fark
etmemiş gibisiniz. İpte nasıl
yürüyeceksiniz, sakın başınıza bir iş
gelmesin?
Cambaz soluğunun kesildiğini hissetti.
Gerçekten de böylesine savruk muydu
yürüyüşü, ayakları o

kadar kolay mı dolanıyordu birbirine?
Karşısındaki adamın bilgiç, olgun,
sakin gözlerine baktı. Bu gözler
kandırmaz, yalan söylemezdi. İnkâr
etme isteği içindeydi cambaz. Kendini
azarlanan küçük bir çocuk gibi
hissediyordu:
- Başıma bir iş gelmesi derken?
- Misal, siz ipte yürürken bir kuş geçse
yakından, dikkatiniz dağılsa. Ya da
biraz daha sert esse rüzgâr?
Cambaz korkuyordu:
- Siz lafı nereye getirmeye
çalışıyorsunuz?
- Ya düşersen, cambaz? Ya bu sefer
düşersen?
Cambaz yutkundu. Adımları kendi
kendine harekete geçip onu yaşlı
adamdan ve bankından uzağa
götürmüştü. Önünü görmeden
yürüyor, aceleciliğinde tökezlediği her
an gözünün önüne yaşlı adamın
kendinden emin yüzü geliyordu.
Birazcık durulunca tüm
bunların saçmalıktan başka bir şey
olmadığını düşündü. Sokaktaki bir
delinin lafları onu niçin böylesine
ürkütmüştü? Ertesi gün için
kostümünü giyerken iyice alay
ediyordu, hem kendisi hem de yaşlı
adam ile. Kaç yıllık cambazdı, hiç mi
aklına gelmemişti düşmek?
Unutmuştu bile o ilk ani, açıklanamaz
tepkisini, korkusunu. Şüphesini
unutmuştu. İpe tırmandı. Ve
şüphe yeniden bir zincir gibi boynuna,
ayaklarına, vücuduna dolandı.
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Öyle tir tir titrer hâlde ne kadar
zamandır ipin tepesinde olduğunu
bilmiyordu. Yarım saat mi geçmişti,
bir saat mi? Niye aşağıdaki alık alık
bakan, aptal kalabalık dağılmıyordu?
Her bir bakışla zincirler daha da sıkı
dolanıyordu ayaklarına. Ayakları sahi.
Bir an boş bulunup ayaklarına doğru
bakınca uzaklaşan zemini,
bulanıklaşan yanar dönerli ışıkları,
aynı anda hem küçülür hem büyürmüş
gibi görünen insan kalabalığını gördü.
İçinde bir o yana bir bu yana devrilen
ağır kütle onu aniden çömeltti.
Düşecekti. Şüphesiz düşecekti. (hayır
öyle düşünme. düşmeyeceksin
diyorum sana. şu zamana kadar hiç
düşmedin ki. niye düşesin şimdi.
hiçbir sebep yok düşmen için) Tüm
tekrarlar faydasızdı, mantığın yararı
yoktu. Daha önce hiç düşmemiş
olduğu gerçeği her an düşebilecek
olma olasılığını daha da arttırıyordu.
Ufacık olmayı diledi. Vücudunun bu
kadar hantal, ayaklarının bu kadar
geniş olduğunu daha önce hiç fark
etmemişti. Hiç harcı değilmiş onun
ipte yürümek, yükseklerde salınacak
kadar hafif değilmiş meğer.
Her yutkunması, her ter damlası, her
bastırılamaz titreme onu daha da
ağırlaştırıyordu. Zeminden uzak
yürümek isteyenlerin daha dikkatli
olması gerekirmiş. Kendine acımayla
doldu içi. Üstüne bir de ağlarsa
gözyaşları kesin yere yapıştırırdı onu.
Niye aşağıdakiler bir
şeyler yapmıyorlardı? Hoşlarına
gidiyordu belki de. İmkânsızı
yaptığına inandıkları, özendikleri bu
adamı korkudan titrerken görmek

keyiflerine keyif katıyordu.
Kalabalıkta her baş, yere basan her
adım aynı hortlağın parçası hâline
gelmişti gözünde. Yerdeki kımıl kımıl
şey yaşlı adamın gözlerinin
parçasıydı. Girdaptı, gazaptı zemin.
aten hep öyle olmuştu. Ya hiç yer
yoktu orada ona ya da yerin yedi kat
dibindeydi yeri. Girdap döne döne
açıldı. Kalabalığın ortasında bir ceset
için yer açıldı. Çakılan bir uçak için
değil, kaldırıma yapışacak olan bir
sinek için. Patlamalar, alevler, ışıklar
olmayacaktı. Ses dahi çıkmayacaktı.
Vızıltı belki.
(ya düşersen ya düşersen ya aslında
tek yaptığın hep ama hep düşmek
olmuşsa her seferinde düşmüşsen
farkına varmadan şimdi çakılacaksan
yere zamanın dolmuşsa ya da
zamanın aslında hiç olmamışsa nasıl
oldu da inandın kendine?)
Yaşlı adamın sesini duyuyordu kendi
ölümünün vızıltısında. Kalabalığa
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dalıyordu yaşlı adam sonra gür
sesiyle fısıldıyordu önüne gelene:

Cambaz düştü.
Ama yere çakılmadı.

-

Ya
Ya
Ya
Ya

kırılırsan?
yapamazsan?
sevemezsen, ya sevilemezsen?
ait değilsen?

Cambaz girdaba dönüşen kalabalığın
içinde takım elbiseli yaşlı adamı
yeniden gördüğünü sandı. Unuttu bir
an nerede olduğunu. Öfke içinde
işaret parmağını suçlamak üzere
uzattı. Bu küçücük hareket pamuk
ipliğine bağlı dikkatini çözüverdi.
Denge yoktu, şüphe vardı.

Yükseldi.
Zemine varmadan çok önce ölmüştü.
Artık yerde yatan bedenin, o bedende
çürüyen şüphenin önemi yoktu.
Titremiyor, terlemiyor, ağlamıyordu.
Cambazın eski yürüyüşleri, ipin
üzerinde ayakları hiç dolanmadan bir
ileri bir geri yürümeye devam
ediyordu.
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BİR GECE
Başak Ataman

İşimden atılmış, kapıdan zorla
çıkarılmıştım. Kafam uçsuz bucaksız
düşüncelerle dolu. Bir sokakta
duruyorum. Etraf karanlık. Işık yok.
Birkaç saat öncesine değin
hatırladığım pek bir şey yok.
Patronumun bağırışı, uğradığım şok,
yüzüme vurulan kapı. Sonra
buradayım. Biraz ilerliyorum,
vücudum yorgun, gözlerim yarı
görüyor. Bir an, gömleğimden gelen,
burnumu yakan bir koku alıyorum.
Duruyorum, kokuyu almaya devam
ediyorum. Buram buram alkol kokusu.
Elimi cebime sokuyorum, bir kuruş
yok. Parçalar kafamda birleşmeye
başlıyor, ne yaptığımı anlıyorum.
Elimle kafama vuruyorum, kendime
bir çift kötü laf, yoluma devam
ediyorum. Birkaç sokak geçtikten
sonra çevremdeki insanları fark
ediyorum. Adımlarım yavaşlıyor.
Herkesin bana bakışları tuhaf, tüm
gözler bende. Kafamı öbür yana
çeviriyorum. Bizim ev. Sonradan fark
ediyorum ki burası bizim sokak. Her
gün yürüdüğüm yol, bakkal, berber,
manav, kasap ve birkaç sokak
ötesinde iş yerim. Evimize bakıyorum.
Işıklar kapalı. Hayat yok. Elimi öbür

cebime sokuyorum, telefonumu
çıkarıyorum. Son aramalar, listem
eşimin ismiyle dolu. Kulağımda eşimin
sesi çınlıyor. Yüksek tonda, bağırıyor,
hem de bana. Yaşanan olayları
hatırlamaya başlıyorum. Eşimle
kavgam, çocuğumun ağlama sesi,
kafamı sallıyorum. Bu düşüncelerin
zihnimden silinmesini istiyorum.
Tekrar evimize bakıyorum. Artık orası
benim evim değil. Evden atıldım, tıpkı
işten atıldığım gibi. Aklıma kızımın
yüzü geliyor, özlüyorum. Sonra kızımın
yerini işten atılma anım alıyor, eşimle
kavgamız, tekrar kızımın yüzü. Böyle
tekrar ediyor. Bunlara bir son vermek
istiyorum. İlerliyorum, adımlarım
gittikçe hızlanıyor, hızlandıkça ben de
yoruluyorum. En son duruyorum.
Bugün yaşadığım tüm olaylar
gözümün önünde canlanıyor.
Bağırıyorum, bağırıyorum,
bağırıyorum. Martılar uçuşuyor. Fakat
gözümden gelen bir damla gözyaşı,
öfkemi bastırıyor. Bir an için hayat
duruyor.
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Bir an önce içinde bulunduğum duruma son
vermek istiyor eski işime, evime dönmek
istiyorum. Önümden bir kedi geçiyor,
bacaklarıma sürünüyor, miyavlıyor. Ben de
ağır vücudumla eğilip sırtını okşuyorum. Belli
ki hoşnut kalmış, yatıyor yere. Azıcık daha
okşayıp kalkıyorum. Burnuma denizin yosun
kokusu geliyor. İskeleye yaklaşıyorum,
martılar hâlâ balık avlama umuduyla denizin
yüzeyine yakın uçuşuyorlar. Yüzüme güzel bir
eesinti geliyor, gülümsüyorum. Evet,
gülümsüyorum. Tüm sorunlarımı unutmuş bir
şekilde gülümsüyorum. Gökyüzüne bakıyorum.
Yıldızlar da bana gülümsüyor. İçinde
bulunduğum durumdan memnunum. İçimden
kahkaha atmak geliyor. Yüksek sesle
başlıyorum gülmeye. Biraz bekliyorum. Beni
uyaran yok. Yürüyorum, koşuyorum. Kıracak
vazom, zarar verecek eşyam yok. Tüm dünya
benim. Koşarken

bağırıyorum da. Uyuyan kimse yok, rahatsız edeceğim
kimse de. İstediğim sesi çıkarabilirim, istediğim gibi
hareket edebilirim. Ne gelen müşteri var ne de sözlerimle
memnun edeceğim bir patron. Zaman ilerledikçe birkaç
saat önce elimden giden eski hayatımın yapaylığını
anlıyorum. Artık daha gerçeğim. Ben, daha “ben’’ im.
Her gün selam vermek zorunda kaldığım, adını bile
bilmediğim insanlar yok yanımda. Yalnızım, ama
mutluyum. İskelenin ucuna doğru koşuyorum. Denizin
hemen üstündeyim. Önüme bakıyorum, sonu olmayan
denizi kucaklıyorum gözlerimle. Ağzımı açıp
bağırıyorum. Bağırdıkça özgürlüğümün farkına
varıyorum. Tam her şey bitti, hiçbir şeyim kalmadı
derken hayatın sonsuz güzelliğiyle karşılaşıp bir an
zengin oluyorum. Bir kez daha bağırıyorum, ben bu
hayatı seviyorum.
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TUĞLALAR / İSTANBUL
Fatma Melike Koca

İSTANBUL
Hırçın dalgalarla birleşen yağmur
sesi, martıların neşesi ve telaş
içinde hayatını yaşayan insanların
gürültüsü, bir müzik gibi sanki.
Şurada duran balon satıcısı neden
sabahın erken saatlerinde sokakta?
İstanbul'da gün ne kadar erken
başlıyormuş, diye düşünmeme
sebep olan onca insan peki?
Elindeki balonlardan birini
gökyüzüne hediye etmek zorunda
kalan baloncu mu daha iyi
tanımlardı bana İstanbul’u, yoksa
balon almak için annesinin
pantolonunu çekiştiren o çocuk mu?
Yepyeni bir şehre ilk adımlarını
atışında yanında sana destek olacak
birileri mi gereklidir? Yoksa
İstanbul’u kendi başına keşfetmek
daha mı keyiflidir? Her şeyi ilk kez
kendin deneyimlemek; denizin
kokusunu, kavurucu güneşin
teninde bıraktığı hissi, kalabalığın
tadını. Ne var bu İstanbul’da? Niçin
herkes, İstanbul’un beni, ben daha
farkına bile varamadan
sahipleneceğini söylüyor?
Manzarası mı çekiyor insanları?
Yoksa kendine has kokusu mu?
Merak etme İstanbul.
Ezberleyeceğim senin şarkını!
Dilimden düşmeyecek müziğin!
Bütün herkese kucak açtığın gibi
bana da açacaksın bir gün.

Fotoğraf: Fatma Melike Koca
TUĞLALAR
Ne kadar güzel görünüyor her şey(!). O
kocaman betonlar, bitmeksizin yoldan geçen
arabalar. Her yerde tuğlalar. Güneşin batışını
izlemeyi engelleyen tuğlalar. İnsanları içine
hapsedip, yapayalnız bırakan tuğlalar.
Hayatım kaçıyor da yakalamaya gücüm
kalmamış. Tıkanmışım.

e
B
O
Y
U
T
Fotoğraf: Şeyma Kaya
19

20

Resimlendiren: Ecem Sungur

Mayıs 2018

THE SOCIAL NETWORK
ÜZERİNE
“The Social Network”, son dönemlerde
yabancı basını epey meşgul eden Facebook
ve kişisel verilerin sızdırılması ile ilgili dava
bahane edilerek yeniden izlenmesi gereken
bir film. “Bahane edilerek” tanımı bu
duruma uygun düşen ifade çünkü film
Facebook'un kuruluş hikâyesi ve iç
dinamiklerini ele almasına rağmen üzerinde
durduğu temalar ve vermek istediği mesaj
bir sosyal medya ağının çıkış öyküsünden de
öte.
“The Social Network”, dinamik ve kendine
özgü diyalog yapısı ile sinema dünyasına
adını kazımış senarist Aaron Sorkin ve
“Fight Club”, “Seven” gibi modern sinemanın
kült eserlerini kendine özgü karanlık,
robotik çekim teknikleri aracılığıyla
oluşturmuş yönetmen David Fincher’ın
birlikte ortaya koyduğu, Ben Mezrich’in
“The Accidental Billionaires” kitabından
uyarlanan 2010 yapımı sinema filmidir.
Film, ünlü yazılımcı Mark Zuckerberg ve
arkadaşlarının Facebook’un kuruluş süreci
boyunca yaşadıkları çatışmaları konu
edinmektedir. Filmin başlığı günümüzde
alışıldık bir şekilde kullanılan “Sosyal
Medya” tabirinden ziyade “Sosyal Ağ”
olarak belirlenmiştir çünkü hikâyenin
akışını ve izleyicilere verilmek istenen
mesajı şekillendiren olay örgüsü, Mark’ın
sosyal ilişkilerinin değişimi çerçevesinde
ilerlemektedir. Eserde verilmek istenen ana
mesaj teknolojinin insan hayatı üzerindeki
etkisi üzerine kurulmamış, arkadaşlık ve
çıkar ilişkileri temelinde sunulmuştur.

Kutay Koç

Birçok analiz ve değerlendirmeye konu
olmuş açılış sahnesi, Mark’ın karakterini
incelemek adına büyük bir fırsat. Film
başlar başlamaz Sorkin’in kendine has tarzı
doğrultusunda, kendimizi Mark ve sevgilisi
Erica arasında geçen bir sohbetin ortasında
buluyoruz. Mark’ın tipik bir sohbette
rastlayamayacağınız seri konu değişimleri
ve kendi başarıları üzerine yaptığı narsist
yorumlar, sahnenin gerilimini artırmakla
beraber izleyicinin zihninde ana karakter
için bir profil oluşturmaya yetiyor. Seyirci,
sosyal olarak uyumsuz bir karakter ile baş
başa olduğunun farkına varıyor. Bu yorum,
kalabalık içerisinde çekilen sahnelerde dahi
kameranın odağının yalnızca Mark’a
odaklanması ve konuştuğu kimi
karakterlerle yüz yüze bir hizada
bulunamaması ile sinematografik
perspektifte destekleniyor. Harvard’da
öğrenci birliklerinin hazırladığı partilerde
kadınlar objeleştirilmekte, eğlence aracına
dönüştürülmektedir. Mark bu ortamda
kendine bir yer edenemediği için okulun
sosyal çevresinden uzaklaşmak
istemektedir. Tepkisini facemash.com adlı,
kampüsteki kızların birbiriyle
karşılaştırıldığı bir site kurarak verir. Mark
sitesinin yazılımı üzerine uğraşırken araya
partilerden kızların makyaj yaptığı,
süslendikleri ve daha sonrasında masaların
üzerinde soyundukları kareler girmektedir.
Mark’ın etik olmayan bu eylemi, sosyal
düzene karşı bir tepkidir. Bu nedenle Mark,
çevresindeki yozlaşmış toplumsal ilişkilerin
ortaya çıkardığı trajik bir karakterdir.
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Mark’ın çatıştığı karakterlerden biri Winklevoss
kardeşlerdir. Mark’a, “Harvard Connection” adı
verilen bir sosyal platform kurma teklifi ile gelen
bu ikili, seyirciye ilişkilerdeki dürüstlüğü ve fikri
mülkiyet kavramını sorgulatacaktır. Kürek
takımının popüler elemanları olan bu ikili
girişimlerinde Mark’ı bir araç olarak kullanmayı
hedeflemektedir. Mark ise onların fikrini
geliştirecek ve kardeşlerden bağını kopararak
Facebook’u kuracaktır. Tepkilerini Mark’ı dava
ederek gösteren bu ikili, filmin sonunda davanın
gizliliği koşulunda tazminat almaya razı
olacaklardır. Başta “fikri hırsızlık” gerçekleştirmiş
olarak gözüken Mark, dava sırasında kurduğu bir
cümle ile seyircinin bakış açısını değiştirecektir:
“Eğer Facebook’un kurucuları olsaydınız,
Facebook’u kurmuş olurdunuz.” Mark yaptığını
hırsızlık olarak nitelemeyi reddetmiş, asıl
girişimciliği Facebook fikrini geliştirerek ve hayata
geçirerek kendisinin gerçekleştirdiğini
savunmuştur. Film, seyircilere girişimcilik ve iş
ilişkileri konusunda ışık tutmuş, fikirlerini
gerçekleştirecek azmi bulamayan bireylerin “fikri
mülkiyet” adına bir hak iddia edemeyecekleri
mesajını vermiştir. Ayrıca sinematografik
çerçeveden incelemek gerekirse bir hikâye anlatım
aracı olan kamera, dava sırasındaki gerginliği ve
farklı fikirlerin birden fazla noktadan ele alınarak
çatıştırılmasını sahne boyunca klasikleşmiş
karşılıklı kareler yerine onlarca farklı kamera açısı
kullanarak ele almıştır.
Son olarak ele alınması gereken en önemli çatışma,
Mark ve şirketin CFO’su ayrıca “en iyi arkadaşı”
olan Eduardo Saver’in arasında gerçekleşmektedir.

22

Filmin doğrusal bir düzlemde
ilerlemeyen, bu nedenle sıra sıra
davadan kesitleri veren akışı, Eduardo
ve Mark’ın çatışmasının nedenlerini
aydınlatmaktadır. Eduardo Mark’a daha
önceden farklı bir sitenin yazılımında
kullandığı önemli bir algoritmayı
öğreterek ve maddi destek sağlayarak
Facebook’un kurucu ortaklarından biri
olmuştur. Siteye reklam konulması,
Kaliforniya’ya yerleşme, Sean Parker’ın
ekibe katılması gibi birçok konuda
çatışmalarına ve Eduardo’nun
hisselerinin azaltılmasıyla beraber dava
sürecinin başlamasına rağmen Mark ve
Eduardo arasındaki gerilimi oluşturan
asıl kavramlar iş hayatının dışındadır.
Kadınlarla ilişkilerinin daha iyi olması
ve öğrenci birliklerinden davetler
almasıyla daha üstün bir sosyal
cazibeye sahip olan Eduardo, Mark’ın
ego tatminini engelleyecek bir engel
hâline gelmiştir. En başından beri
amacı, kendini diğer insanlardan daha
öne çıkarmak olan Mark, alınacak her
türlü kararda Eduardo’yu veto edip
kendi fikirlerini uygulamaya
sokmaktadır. Çünkü Mark’ın amacı
Eduardo ile Facebook’u kurmak değil,
Facebook’un kurucusu olmaktır. Bu etik
çatışma üzerinden verilmek istenen
mesaj, çıkar ilişkileri üzerine kurulu
arkadaşlıkların zayıf temeller üzerine
kurulu olduğu ve bu çıkarlar (özellikle
iş hayatı çerçevesinde)
kesişmediklerinde de arkadaşlığın
çökeceğidir.
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Filmin sonuna geldiğimizde Mark’ın çatışmalarla dolu bu sürecin sonunda hangi durumda
olduğunu, dava sonrasında bilgisayar başında otururken görüyoruz. Arkada paradan daha
önemli şeyler olduğundan bahseden, The Beatles’tan “Baby You’re A Rich Man” şarkısı
çalarken Mark’ın ilk sahnede gördüğümüz sevgilisi Erica’ya Facebook üzerinden arkadaşlık
isteği attığını ve kabul edip etmediğini görmek için sayfayı yenilediğini görüyoruz. Bu
sırada biyografik filmlerin bir vazgeçilmezi olan, filmde bahsedilen karakterlerin şu an ne
durumda olduklarını açıklayan yazıları görüyoruz. Eduardo’ya ve Winklevoss kardeşlere
tazminat ödendiğini öğrendikten sonra ekranda son bir yazı belirir. “Mark Zuckerberg
dünyanın en genç milyarderidir.” Bu son cümle ve Mark’ın şu an içinde bulunduğu durumun
tezatlığı filmin temel mesajlarından birini öne çıkarmaktadır. Mark bir milyarder olmuş
olmasına rağmen elde etmek istediği sosyal konuma gelememiştir. İş dünyasındaki başarısı
yalnızlığını çözememiştir. Bu nedenle sayfayı umutsuzca yenilemektedir. Çünkü para, bu
filmde mutluluğu ve arkadaşlığı satın alamamıştır. İş dünyasının gerektirdikleri, “en iyi
arkadaş” gibi bir tanıma yer bırakmamaktadır. Filmin tanıtım posterinde de söylediği gibi
“Birkaç düşman edinmeden beş yüz milyon arkadaşa sahip olamazsınız.”

The Social Network Film Posteri
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