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Selam Olsun Sana Sert Sessiz Dergi Okuyucusu, 

Yalnız bir yolculuk bu sürdürdüğümüz, kendi yolumuzda yalnız giden insanlarız. Yağmurlu bir günde, tenha bir 
köprünün üzerinde yürüyor gibiyiz. İç sesimizle çatışarak, arzularımızı hayata kırdırarak geçiriyoruz günlerimizi, 
hayallerimiz eşlik ediyor bizlere. Sansürlerle kısıtlanıyor dış dünyamız, yüksek sesle hayal kuramıyoruz. İşte böyle 

bir atmosferde sana Sert Sessiz Dergi’yi sunuyoruz. Koltuğunu altına sıkıştır bizi, yolculuğunu paylaşmamıza izin 
ver; sesimizi beraber çıkartalım, gür bir sesle haykıralım hayallerimizi; sisteme boyun eğmeyelim. Sayfalarımız 

sana daima açık, fikrin ne olursa olsun ki bizim fikirlerimizle uyuşmayabilir; sözün ne olursa olsun ki bizim söz-
lerimize benzemeyebilir; ne olursa olsun söylenmeye değer olsun; senin de sesin olmaktan gurur duyacağımızdan 

emin olmalısın. 

Sert Sessiz Dergi’yi matbu olarak edinmek istediğinizi belirten e-postalar atıyorsunuz. Buradan toplu bir açık-
lama yapmayı uygun gördük, basılarak maddi endişeler içine girmeyi, içeriğimizi şekillendirirken matbu hale 

geçmenin getirdiği samimiyetsizliği yaşamak istemiyoruz. Bandrol alabilmek uğruna, sansürlenmeyi; isteklerimi-
zi dile getirmekten men edilmeyi, gerektiğinde rahat rahat küfür edebilmekten vazgeçmeyi istemiyoruz. Bu yüzden 
yakın gelecekte basılı hayata geçmek gibi bir planımız yok. Ama sevgili okuyucumuz, sen istersen yine de bir çıkar 

yol buluruz senin için.

Şubat sayımızda bol öykülü, denemeli bir sayı hazırladık sana. İlkbahar uzaklardan göz kırparken, son bir seda 
sayılabilir bu sayı sana kışın son günlerinden. Şiirlerimizle, öykülerimizle iç dünyana girebilmeyi; belki biraz da 
sana seni anlatmaya çalıştık.Bir iki ay öncesinden planlanan ancak bazı aksaklıklardan dolayı ancak yapabildi-

ğimiz Gibi Yapanlar röportajıyla da genç tiyatroculara kulak verdik. Tüm Türkiye’nin ilgi gösterdiği Uluslararası 
İstanbul Film Festivali’nin yaklaştığı bu günlerde kısa film festivallerinin de sezonu açtığını göz önüne alarak sana 

kısa filmlerle ilgili bir inceleme de sunuyoruz. 

Seni yeni sayımızla baş başa bırakırken, iyi okumalar dilerim. 

Görüşmek üzere.

Ahmet Meriç Çavuşoğlu
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Her Şey Esner Hayatta!

Her şey esner hayatta!
Her şey kaybeder zamanla katılığını!

Asla değişmeyeceği sanılan kanunlar, hiç bozulmayacağı 
düşünülen hesaplar, hiç çiğnenmeyeceği sanılan kurallar, 
aksi iddia dahi edilemeyecek kanaatler, dünyaya nizam 
verecek fikirler, önce ney se sonra da o olacağını zanne-
den insan lar, hayatın kendisi, günlerin uzunluğu, za-
manın kısalığı, çevrenin katılığı, Nuh deyip peygamber 
demeyenlerin hayatla sürdürdükleri inatlaşmalar, guru-
run akıl üzerindeki işgali, hırsın ateşi, koru, kör mantı-
ğın direnci, iddialı sözlerin şiddeti, zihinsel hurafelerin 
müddeti, adaletsizli ğin hürriyeti, yani insan ruhunun 
genişli ği, yani insanın kendisi, yani hayatın ken disi, gü-
neşin üzerine doğduğu sabahlar, uzandığı dağlar, ovalar, 
kendi halinde ak makta olan ırmaklar, üstlerinde kümele-
nen bulutlar, yağmur taneleri ve kar tane leri, dünyayı 
renkten renge sokan mevsimler, durmadan kendini  tü-
ketmekte olan takvimler, insana benzemeyen diğer can-
lılar, hayvanlar, bitkiler, yani çiçekler, yani ağaçlar, yani 
bir canlı gibi limanlarla konuşan deniz, yani martılar ve 
balıkçı lar, yani  tayfunlar ve dönenceler, yani depremler 
ve iç geçirmeler, yani rüzgarı kesilmiş gibi dinginleşen 
yalnızlıkları in sanların,  ve  konuşmaları kendileriyle, 
sessizce ve durmadan konuşmaları ken dileriyle, yalnızca 
kendileriyle, yalnızca gölgeleriyle, bir başkasına aitmiş 
gibi ge len kendi cümleleriyle, kelimeleriyle, sessizlikle-
riyle, bir rüzgar gülü gibi dönerek uyduruk bir rüzgar 
rivayetiyle, tendeki zamansız bir sıcaklık rivayetiyle, ku-
lakta çınlayan çok eski sözlerin rivayetiyle, bir rivayetle, 
bir masalla, uzun bir hikayeyle, keskin bir şiirle, yakıcı 
bir türküyle, ya da bir şarkıyla, şehrin başka hiç kimsenin 
gözüne çarpmayan mutena bir köşesiyle, sonra bir başka 
köşesiyle, sonra o köşe den çıkıp gelen bir hatırayla, habis 
bir ur gibi vücudu zerrelerine kadar sızlatan bir hatıray-
la, bir titremeyle, bir üşümeyle, bir korkmayla, canın 
bedenden yavaş yavaş çekilmesiyle, yaşamaya dair bütün 
heves lerin  yavaş yavaş ruhtan  çekilmesiyle, varlığın 
kendi çıplak sınırlarına kadar ge rilemesi, çekilmesiyle, 
hayatın ölmesiyle, ani sayılamayacak şekilde ölmesiyle, 
ama yine de beklenmedik şekilde ölmesiyle, acının sanki 
hiç sonu gelmeyecekmiş gibi hayatın bütün çekmecele-
rini doldurmasıyla, kasıp kavurmasıyla, saçıp savurma-
sıyla, yani hayatın sıradan yangınlarıyla, insanın olağan 
sancılarıyla, yani hayatın kendisiyle, yani insanın kendi-
siyle, yaşa ması sürgit kendisiyle, yükselmesi ve al çalması 
ruhunun gelgitleriyle, iç karan lıklarının esrarı ve giziyle, 
eskimenin son suz endişesiyle, sonsuz endişesiyle, ellerin 
tutmaktan gevşemesiyle, duyguların boş lukta 

üşümesiyle, her şeyin dudaklarda acı ve karanlık bir 
tebessüme dönüşmesiyle, sevincin gözlerde çürüme-
siyle, duy guların sahipsiz kalarak yerlere düşme siyle, 
her şeyin zamanla değiştiği düşün cesiyle, hayatın kendi 
içinde esnediği dü şüncesiyle, katılıkların yumuşadığı ve 
dağlanmayan hiçbir yara kalmadığı ge rekçesiyle, ya da 
kelepçesiyle, bilekçesiyle, unutmayı arzeden kocaman 
insanlık dilekçesiyle...

Ne kadar az geliyorum bütün bunları değiştirmeye!

Dünyayı dönüşünden vazgeçirmeye!

Zaman her şeyi değiştiriyormuş hayat ta!

Her şey kaybediyormuş katılığını za manla!

Esnek olmayan bir yer yok mu peki?

Kalp mesela?

O katı değil ama, esnemiyor da… 

Sadece kırılıyor!

Zamanın içinde...

Kalp olmamaya zorlandığında!
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Kabuksuz

kırmızı’nın bir ton açığı’na;

 
ağır kapı, mum dibi gölgesi
aralığından mı sızıyor rüzgar 
ne ki derdi söndürmeye niyetli
mi bu esen, ben ses sanmıştım kendisini
boğazıma kaçmış dünden kalma bir inci ve
midyenin kabuklu yeri gibi dilleri geçmişin
kapandıkça kapanıyor kapı kendi üstüne
nefes mi söndüren mumu 
nefessizliği mi kapı ardı yalnız kalan odanın
göremeden kapanıyor işte kalıyor bir başınalığı
ağır kapı, mum dibi gölgesi

gözlerimin altındaki torbalara gömüyorum 
ve açmaya niyetim bakmaya isteğim yok
sansınlar diye uzak düştüm biliyorum
hepimiz ki bir merdiven boşluğu aradık
karanlık ve dar geçitlerden 
sürtündük diye mi geçtik yoksa 
hepimiz biraz ince miydik, nedendi 
diye sormadan döktük torbanın içindekileri

sevmen için
geçmen için
kazanman için diye

değil bu yollar der gibi kulağıma eğilen ses 
dizginlerini ele geçirdi sırtında koşan terlerin
kuruttuk biz suları, dökülmeden hiçbir nehir hiçbir denize

titreyen bir tüy, ılık bir nefes
uzak değildi başta oysa, kesilmeden aralıktan sızan nefes

musluğum pas tutmaz da ne şimdi 
akıyor deliğin sonu kendine gider gibi 
boşalması doldurmak demektir 
gün eksilir, gün eklenir ya öyle
eksilen gün de ömründen eklenen de
der gibi kulağıma eğilen ses
ellerime begonya tohumları bırakıyor 
açsa açsa ne sığar insan avucuna
herkes sonsuz bahçeler düşlüyor

bu olsa olsa dağılmasıdır sisin, görmüyorsun
ki sen ellerimden akan o bal rengi 
kıvamsız ve kıvrımsız, dolanmadan boşalan
suları emmeden bilmelisin tadını
yutkunmak tadını kaçırmaktır lokmanın, bilmiyorsun
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ağır kapı, mum dibi gölgesi
yok, hayır, geçiyor olmalı kapımdan 
bir kadın, elinde begonyalar açan 
düşünde bahçeler kurutmuş
soluksuz ve duraksız koşmuş diye mi 
geçmiş geniş yollardan
bitirmiş sokaklarını, göremeden 
kaçmış ve gitmiş içinde uyuduğu odalardan
zihnindeki elindekiyle bir değilmiş
gibi bakakalmış göz altı torbalarından dağılanlara
toplasa toplasa yalnızlık ardı parçalanma
ki bu üremek olmalı, doğurmak mı 
nedir rahminde biten gözlerin 
bir kıpırdanma ki boşalamıyor son gününde bile

ağır ağır kapanıyor kapı
nefesi olmalı rüzgarın, ses değil
olsa olsa uğultu, begonyalar dağılır
uçsa uçsa solgunluk kalıyor gittiği yere
gölgesi yok mumun, kapanıyor kapı
karanlık, karanlıkta gölge olmaz
nefesi diniyor ışığın

ötekileşiyoruz giderek dar geçitlerde
yollar genişti bilemedik kaçmayı dilerken
üstüne bir bardak su boşalmış kırmızı 
gibi dağılır günlerin, biterken

      benim tüm derdim ağır kapıyla
      açılmayı bilmeden kapandı kendi duvarına

ah, değişir rengi suda boğulmuş kırmızının tonu
hepimiz beyaz geldik, açık dönelim diye bu ağlamalar
kalsa kalsa iki çift söz: ağır kapı, yanık koku
bundandı düş(ün)meden harcaman
iki kelimeyi bir yaraya getirdim, oku:
zaman.
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Gözlerinde

gözlerinde gördüğüm
kasımpatı mı?
yoksa üşenmeden
şaka mı yapıyorsun bugün bana;
çiçekleri gözlerinle taklit edip?

demek ki doğruymuş
büyümezmiş aynalar
en çok sevdiği hikayeyi anlatacak birisi olmayınca



Şiir

8

Bilge Dürüst

S
E
R
T

S
E
S
S
İ
Z
 
D
E
R
G
İ

Ş
U
B
A
T

2
0
0
9

Derin Bir Nefes Alsam

lyon'da sokakları kapatmışlar bugün;
mavi pelerinlerle takım elbisesizler,
bisikletimin pedalı senin isimsizliğinde sesler salgıladığı için
sanırım içimdeki;
doyurmayı unuttuğum meleklere.

yasaklanmış koşmak saône çevresinde çalındığı için tanrının saati,
unutturulmuş bildiğimiz şiirler bilmediğimiz evsizlere parfüm satan
kaldırım işçileri tarafından,
yasaklanmış inanmak aşkımıza, sevgimize, düşlerimize, sallana sallana
yürümemize tohum melekleriyle,
gülmemize işte; güzel günlerimize içtiğimizde.

ve gare de lyon-part-dieu önünde buluşamıyormuşuz artık.
çünkü konuşamıyormuşuz konuşamadığımız ama bildiğimiz dilleri; adını
ezberlemeyi maarifimizden,
usumuzun mamasından saymayı unuttuğumuz için.

baksana, aslında ne diyecektim:
ben galiba artık küf kokan istanbul sokaklarını,
sensizliği üzerine kaymak,
bir de yalnız ağlamalarımı özlemişim...

not: ağlayamıyormuşuz da ha gırtlaktan çıkarmadıkça mızmızlanmamızı.
sana yazdığım son şiirim ya; söylemek istedim.
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Dil Altındaki Kelimeler

“Sana minnettarım. Bana,  tek başıma olsaydım asla 
kıramayacağım bir hayal edindirdin.”  

Odanın ortasında duruyoruz.  Herkes ses çıkarmamaya 
özen gösteriyor.  Kâğıtlar etrafta, dağınık sayılmaz, bazı-
ları buruşturulmuş.  Koyu yeşil perdeleri var.  Aynı der-
gide yaklaşık üç senedir çalışıyor olmamıza rağmen ilk 
kez geliyordum evine.  Aslında hastalandığı günden bu 
yana onu birkaç kez ziyaret etmek istemiştim, olmadı. 
Sanırım bu işler hep böyleydi. Yani bilirsin, her şairin, 
yazarın, müzisyenin ve ressamın tüm eserlerinin üstüne 
ölümünden sonra üşüşülürdü.  İnsanlar akbaba mideleri-
ni o durumda bile doyurmaya çalışıyorlar. Hep yaptığı-
mız gibi: İşimizde, aşklarımızda, sahip olduğumuz her 
ne varsa onda yaptığımız gibi. Ölü taklidi yaptığında 
koklayıp koklayıp kurbanını bırakanlardan, ondan 
vazgeçenlerden değildik biz. Ölülere karşı hep bir 
merakımız vardı. Canlı olan her ne ise onu yaşamımızda 
tutmakta zorlanıyorduk. Her sanatçı biraz da ölmek için 
yaşar bu yüzden.               

“Bir sandal ters dönmüş olmalı zihninde. Suları ılık 
belleğinde boğulabilirsin her an. Düşünmeden… Yor-
madan… Yazık, insan hiçbir zaman öğrenemeyecek son 
nefesini hangi su damlasının kestiğini. “ 
               
 Şairlerin de mahrem yerleri  vardı belki de, üstünü ört-
tükleri. Hiç yayımlanmamış şiirleri hiç yayımlanmamak-
la kalmalıydı.  Belki “ dilinin altı tıka basa dolu. Susmak 
biriktirmek demektir ondan olsa. Ağzında zamansız bir 
sardunya açıyor. Dudakların sımsıkı kapalı. Hiçbir keli-
meyi salmayacaksın diye dışarı, nefessiz kalıyor sardun-
ya. Bir sen biliyorsun, bir de ağzın. Dilinin altı sözcük 
dolu. Çenen hiç durmadan titriyor, açma, Kapat! Solsun 
bir sardunya daha.”  dediğinden mi, nedendir bilmem, 
tüm kâğıtları yatağın altına tıkasım geliyor.  
               
 Hava kararmış. Yeşil kadife perdeleri çeksem mi, çekme-
sem mi bilemedim. Odada soyunacak bir kadın yok, 
karşı pencerede bekleyen bir adam olsa bile. İçindeki 
ölmüşse oda da ölüyordu işte, eşyalar, “bir dalgınlıktan 
gelen düşünceler”,  köşeye yığılmış kitaplar ve albümler, 
dünden kalma dibine kahve çökmüş fincan… 
                
Duvarda duran “ bodrum katından arakladığı sopayla 
terbiye ettiği gülüşü” nün kızardığından mı   “bana ait 
olan her ne varsa giderek bizim oluyor” der gibi baktığı, 
belki yakındığından mı, nedendir, toparlandım.              
                

“Bir kapıyı kapatıyoruz içimizde/ İnan hiçbirimiz aklı-
mızdan geçirmemiştik/Gittiğimiz yerde özleneceğimi-
zi”  diye yazmış kimliğine. Her gün, bir önceki kimliğini 
olay yerinde düşürdüğünü unutan biriydi. “İçine sığmaz-
lığı” bundandı belki de. 
                
Hemen her şiir yazan öldükten sonra şairdir oysa. 
“Geyikler ayaklarını suya daldırıyor.  Bir buğdayda iklim 
sıkıntısı. Maya bekler, artık ekmektir. Yenir ve biter. 
Ötesini arama dedi bana. Boş verdim sorgulamayı. O 
vakit suya sıkıntı düştü. İçiyorum.”
                
Kırılmış bir bardaktan içer gibi içti suyu.  Suyun tadı 
vardır oysa, dilimizin altında saklarız.
  
                                                                                                                             
“Sana kırıldım. 

           İçimden siyah atlar geçti. Hiçbirini tutamadın.
                                                                                                              
Çarpıştık kendimle.
                                                                                                                                             
Suya sıkıntı düştü, 
                            içime konuk, 
                     kağıda sözcük atlarla oturup içtik afiyetle.

Her şiiri yazan kalemin mürekkebi dil altındaki 
                                                                 hokkadan kalma.”
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Menekşe İstasyonu 

Biz yaralı taylardık. Geceden saklayacak hiçbir şeyi-
miz yoktu. Biri gelip elimizde avucumuzda olanı talan 
etmemişti henüz ve biz de bundan fazlasını istemiyor-
duk. Menekşe İstasyonu’nda denize dalıp birbirimizi 
bekliyorduk saatlerce. Bazen gelen olmuyordu, bazen 
birbirimize saat bildirmeden buluşuveriyorduk.

Oysa kirli duvarındaki yazılarını, sessizliğini, var olan 
iki bankın yalnızlığını, önünde boylu boyunca uzanan 
denizi ve arka fondaki gecekonduların sahiciliğini hesa-
ba katarsanız, bu istasyonun nelere kadir olabileceğini 
hemen kestirebilirdiniz. 

Şehrin en kirli denizinin üzerinde uzanır Menekşe İstas-
yonu. Akşamüstü trenle geçerken o kirli deniz pırıl pırıl 
parlar, elmas taşlar döker gözlerine insanın. Şehrin mer-
kezinde bütün gününüz tükenmiştir. Nereye gittiğinizi, 
nereden geldiğinizi, evinizin neresi olduğunu bilmez-
ken, hayat gözlerinizde alev yansımaları, kucağınızda 
durmaksızın dönen bir boşluk peydahlamışsa ve siz 
yirmi yılı aynı hat üzerinde tüketmişseniz, iki nokta ara-
sındaki en kısa yoldasınızdır ve o yol mutlaka Menekşe 
İstasyonu’ndan geçer. Geçip gidenlerdir karşılığınız… 
Kısa menzillerde uzun hikayeler büyütenlerdensinizdir 
işte. Hepsi bu. On beş dakikada bir tren kalkar kalbini-
zin tarifeli yollarında. On beş dakikalar on beş asır gibi 
yaşanır ve siz en sonunda hiçbir yere giden bir vagonun 
içinde sancı büyüten bir yaralı kalbe bürünürsünüz. Bir 
jeton parasına hayatlar satın alırsınız. Turnikeler jeton-
ları yutar. Deneme, yanılma ve itiraz… Biraz teslimiyet, 
biraz acziyet ve en sonunda bu kez bir yenisini almak 
yerine, jetonunuzu kurtarmak için yanıp tutuşmaya 
başlarsanız. Yalan mı söylüyorum? Menekşe’ye sorun.

Bir keresinde elimde bir demet papatyayla saatlerce 
oturup O’nu beklemiştim. Akşamüstü saat beş civarı ge-
lecekti. İlkyazdı. Deniz bu kez bizim için elmas saçacak, 
oynaşmaları kirli duvara vuracak, ben papatyaları O’nun 
kucağına dökecektim. Trenden inip arkamdan gözlerini 
kapadığında tanıyamamış numarası yapıp sevindire-
cektim çocuk yanını. Çünkü O’ndan başka gözlerimi 
kapayıp “Ben kimim?” diye soracak kimsem yoktu ve O 
bunu bilmiyordu.

Saatler geçti, vagonlar geçti.

Papatyalar solmaya başladı. Sanki kalabalık bir kaldı-
rıma düşmüşler gibi… Sanki bu küçük, aptal burjuva 
alışkanlığı bile bize fazlaydı. Ne olurdu? Hayat bir kez 

de kanayan yerlerimizi sınamayı bırakıp O’na bu şapşal 
soruyu sordursaydı, ben de “Kimsin sen?” deyip şaşırsay-
dım. Papatyalar yüzyıllardır gördükleri her şeyi unutup 
çıldırsalardı –Çünkü ben o zamanlar çiçeklerin yüzyıllık 
bir ruh taşıdığına inanırdım- Menekşe İstasyonu’na 
akşam güneşi vururken ellerini tutsaydım. Okulu kırdı-
ğımız günlerden biri daha böyle geçip gitseydi.

Tren düdüğü çaldı.

Vagonların çığlıklarını bilir misiniz?

Rayları yarıp kalbini deşer insanın. Hareket vaktidir. Bir 
şeyler yaklaşır, bir şeyler uzaklaşır. Gidenler kalanları, 
bekleyenler çürüyenleri kollamaya başlar. Son sigaralar 
içilip izmaritleri raylara tükürülür. Hayatın düdüğü hep 
içimizde çalar.

İşte bekçi düdüğü yine kirli duvarlarda çınlıyordu ve o 
bir türlü gelmiyordu. İstasyona yanaşan trenlerin içine 
tek tek bakıyordum. Fakat bu da boş bir çabaydı. Çünkü 
orası Bakırköy ya da Yeşilköy gibi insanların trenden 
akın ettikleri istasyonlardan değildi. Eli yüzü düzgün 
hayatlar yaşayan insanlar, Menekşe’de inmezlerdi. İnen 
birkaç kişi ise sokaklarda eğreti duran, yüzleri, zihinleri 
kırık adamlardı. Olduklarından daha gerçek ve daha 
güzel olamazlardı. Ben hepsini severdim. Menekşe 
İstasyonu’nu, paramparça hayatları, seni beklemeyi… 
Hepsinin içindeydim ve hepsi içimdeydi. Günün 
birinde gelmeyişlerini de sevmek zorunda kalacağımı 
bilmiyordum.

Dedim ya, hiç saate bakıp randevulaşmazdık. İç sesi-
mizi dinleyerek birbirimizi bulabiliyorduk ve bu koca 
şehirde birbirimizi bulabileceğimiz tek yer Menekşe 
İstasyonu’ydu. Bazen hayatın yakamızı bırakmadığı 
zamanlar gelir ve birimiz mutlaka ekilen taraf olurduk. 
O iki yalnız banka sorun, çok iyi bilirler. Birbirimize 
kızmazdık. Ne de olsa aynı sularda boğuluyorduk ve 
eninde sonunda buluyorduk birbirimizi.

Fakat o gün, benim bekleyişlerimin, O’nun gelmeyiş-
lerinin ilk günüymüş. O günden sonra günlerce gittim 
oraya. Bekledim, trenler geçti. Kalbimi raylara yatırıp 
büyüdüm sonra. O hiç gelmedi. Bakışlarını çağıran sesi, 
dünyayı büyüten elleri, rüzgarda dalgalanan saçları bir 
daha hiç görünmedi.

Biz, bize sorulmadan büyüdük. Büyümek zorundaydık 
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çünkü. Hayat bize çiçekli 
vadiler, ışıklı kapılar vaat 
etmiyordu. Etse bile, ışıklı 
kapıların eşiğinde ölebi-
lirdik biz. Ömründe ilk 
defa kirli suyu değiştirilen 
akvaryum balıklarıydık. 
Herkesin kullanmaya 
alışık olduğu temiz sular 
cehennem kapılarında 
dökülüyordu bize. O’na 
sadece bir kez papatya 
aldım ve ardından her şey 
silindi.

Yıllar geçti. Hayatın bizi 
sürüklediği yerden çıka-
mayışlarımızla ömrümü-
zün yarısını tüketmiştik. 
Ortalama yetmiş yıllık bir 
insan ömrü düşünün. On 
beş yılı yazdır, on beş yılı 
kış. Geriye kalan kırk yıl 
sonbahardır. İnsan yap-
raklar gibi ağır ağır çürür.
(Üstelik hiç sonbahar 
görmeyeceğini sananların 
arasında) 

Uzun bir zaman sonra 
tesadüfen haber aldım 
ondan. Çürümenin or-
tasında. Yıllarını yurtdı-
şında geçirmek zorunda 
kalan bir kaçaktı artık. 
Ortak bir tanıdığımızın 
aracılığıyla haberleştik. 
Yarın ilkyazın ilk günü. 
Saat beş gibi Menekşe 
İstasyonu’nda buluşacağız.

Bu kez ellerimde papatya-
lar olmayacak.

Işık Mater



Deneme

12

Eray Devrim Duman

S
E
R
T

S
E
S
S
İ
Z
 
D
E
R
G
İ

Ş
U
B
A
T

2
0
0
9

Kendini Kelime Cambazı Sanan Biri

Beni ve sizi bir şekilde kapana kısılmış hissettiren hayat 
değil kendi seçimlerimiz ve  bu seçimleri yaparken 
nelerden vazgeçtiğimizin farkında olmamamız. Ve bir 
yer var, oradan sonra dönemiyor insan, dönemeyiz, 
dönemezsiniz. 
 
Kendini kelime cambazı sanan birinin böyle bir duruma 
düşmesi gerçekten üzücü ama hayat insanı istemediği 
yere tak diye koymayı biliyor işte. Ne kadar çabalarsan 
çabala, bazı şeylerden kaçamıyorsun, bazı sihirli keli-
melerden; sorumluluk, gelecek, zaman, can sıkıntısı, 
yaşamak vesaire vesaire. Bir yerde, bir şekilde yıkılıyor 
bir duvar üzerine; altından kalkamayacağın ya da hiç 
üzerinden atlamak dahi istemediğin bir duvar. İnsanlar 
seni bununla baş ettiğin zaman önemsemeye, saymaya, 
düşünmeye başlıyor. Bu son derece yanlış.

O duvarların altında da yaşayan insanlar var ve birinin 
bunu başarılı insanlara anlatması lazım sanırım. Sadece 
yaşamanın ne demek olduğunu, salıvermiş, umursamaz, 
duygusuz bir şekilde yaşamanın ne demek olduğunu an-
latmalı birileri. Yalnızlığın; özellikle yalnızlığın. Paylaş-
tıkça iyice bok çukuruna dönen çatısız evimizin manası; 
tasvir edilmeli. 
 
Sanmayın ki ben şuan bunu yapacağım, bir şeyleri bir 
yerlerden alıp kafanıza, düşünceleriniz arasına sıkıştır-
maya çalışacağım ya da bu konu üzerinde dönüp dolaşıp 
bunu bir yere bağlayacağım. Açıkçası kendimi güçsüz 
hissediyorum; son zamanlarda hiç hissetmediğim kadar 
güçsüz hem de. Düşlerimin üstü manasızlıkla boyan-
mış gibi; kaçışlarla! Benden kaçan, hayatımdan kaçan 
insanlarla duvar örüyorum geleceğin boktan çehresine. 
Konuşamıyorum da biliyor musunuz? Yazamıyordum 
hatta; ta ki yüzleşene kadar kendimle. İçinden çıkmaya 
(nedense) çalıştığım benliğimle.  
 
Bir yerlerde birileri yaşamanın ne demek olduğunu bili-
yor olmalı, bir yerlerde bir şeyler, birileri yaşıyor olmalı 
diye ummayı bıraktım artık. Hepimiz basit birer işçi 
karıncadan öte değiliz. İhtiyacın olan için yap! Bir şeyler 
yap! Kendini kanıtla! Statü sahibi, isim sahibi, kariyer 
sahibi ol! Bir şeyler yap, sevdiğini kanıtlamak için bir 
şeyler, sürekli, durmadan. Sen yap onlar tüketsin. Hiçbir 
şey kalmasın geleceğe yaptıklarından! Tüketilsinler! 
Ne yaparsan yap bir şekilde birileri yenisini istesin ve 
yap yap yap yap! Ta ki ölene kadar yap! Senin yaşamaya 
hakkın yok. Nefes aldığını hissetmeye ve bundan zevk 
almaya hakkın yok. Gökyüzünün güzelliğine şiirler 

yazmaya, şarap içip her şeyi bir kalemde siktir etmeye 
hakkın yok! Yapacaksın! Eşşek gibi yapacaksın! Ailen 
yaptı çünkü, dostların yapıyor çünkü, düşmanların bile 
yapıyor! Sen de yapacaksın. Yaşamayacaksın yapmadan 
ve yapsan da yaşadığını fark etmeden ölüp gideceksin! 
Hepimiz basit birer işçi karıncadan öte değiliz! Hiçbiri-
miz... 
 
Birileri bir yerleri yakıyor ama umursama mekaniz-
mamız çöp bidonlarının dibinde son sigarasını içiyor 
sanırım. Hiç ama hiç kimse kılını kıpırdatmayı tercih 
etmeyecek artık, biliyorum. Kimse mecburiyetlerin, mo-
dern köleliğin önüne geçip gerçekten istediği şeyleri yap-
maya çalışmayacak, biliyorum. Bize vurdukları prangalar 
kesinlikle kurtulunacak cinsten değil. Modern köleler! 
Öldürmeye, tüketmeye programlanmış milyarlarca irili 
ufaklı orospu çocuğuyuz biz. Parayı, toplumu, devleti, 
yaşamımızdaki her boku kendimiz önüne geçirmiş 
zavallılarız. Hiçbir zaman özgür olmadık, hissedeme-
dik bile bilincimiz yerindeyken bunu. Hiç kaçamadık, 
saklanamadık ve suratımıza vuran Nisan rüzgarı sandık 
yaşarken; afyonu iyi yerimizden yediğimizden. Algıla-
madık neyin nereye oturduğunu yaşadığımız zamanda. 
Taptık, yaptık, yıktık, yine yaptık. Nerede özgürlük var, 
nerede bir damla umut var, söndürmek için elimizden 
geleni ardımıza koymadık. Günahkar kölelerimiz hepi-
miz, iradesini kölelikten kurtulmak için kullanamayacak 
kadar aciz; siktiğimin robotlarıyız. 
 
Bir şeylerle yüzleşmek bazen can sıkıyor biliyorum. Hep 
özendiğiniz, düşlediğiniz hikaye karakterleri bile sizden 
daha özgür ama siz özgür değilsiniz. Tabi ki benden de! 
Dibindeyim kanaatsizliğin, sunulanı yapmaktan artık 
neyin ne olduğunu, ne tarafta olduğumu bile bilmez 
haldeyim. Bulanıyor düşüncelerim, kararlarım, yazılar 
bile yeri geldiğinde. Her şey bu koca keşmekeşin ardında 
kayboluyor. Kaçmak istiyorum. 

Kaçacak yer olmayan şu koca Halkalı Çöplüğü'nü 
bırakmak istiyorum artık. Yapmak istemiyorum, seçmek 
zorunda kalmak ve bu seçimlerin benim özgürlüğüm 
olduğuna inanmak istemiyorum. Kendim olmak istiyo-
rum. Sadece kendim. Alabildiğince özgür; sikindirik bir 
işçi karınca yerine beyhude bir bok böceği gibi. 

Ama kaçamam. 

Yapamam. Siz de yapamazsınız. Kimse yapamaz. 
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Ömrünüz boyunca çalışacaksınız, sizin seçmediğiniz seçeneklere oy verip, hayatınızı imkanların dahilinde yönlen-
direceksiniz. Tüketeceksiniz, çöp tenekesine girmiş kör bir kedi gibi önünüze geleni midenize indirmek için darma 
duman edeceksiniz. Ezeceksiniz birbirinizi, birbirinizden üstün olmak için, daha güzel arabayla, daha büyük evle, 
daha iyi emeklilik sözleşmeleriyle muhattap olmak için.  
 
SATACAKSINIZ GENÇLİĞİNİZİ YAŞLILIĞINIZDA GÜVENCE, PASLANMAYAN KELEPÇELER, 
GÜVENLİ BİR KAFES VE ÖMÜR BOYU YETECEK ÖĞÜNLER KARŞILIĞINDA! SATACAKSINIZ SİZ 
DE BENİM GİBİ!

VE GÜN GELECEK BELKİ DE ÖZGÜRLÜĞÜ YALNIZCA KAĞITLARA KARALADIĞINIZ KELİME-
LERDE ARAYACAKSINIZ!  
 
Yalnız bir şair gibi... 
 

Fotoğraf: Bülent Çallı
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Yaktım 
 
 
koca bir hayale sattım susuzluğumu bu gece 

içimdekiler 
içimde olmaktan sıkıldığını 
üşüdüklerini 
pikap değiştirip hayal bozumu yapmaktan 
oyuncağı olmamış bir çocuk gibi bıktıklarını  
söyledikleri için 
bağıra bağıra mehtaba doğru 
yalınayak dolunayın arifesinde 
 
çıktım beynimin loblarına defalarca söylediğim kelimelerde 
ve patlamış atmosferin 
söndürdüm fitilini
göz boyamaya alışık 
porno delikli yaşam katmanını alıp yanıma 

o kırmızı giyiyordu ben siyah 
o şarkı söylüyordu 
ben küfür ediyordum parçalanmaya inancıma 
suskun geçecek hayatın 

 
yaktım içinden çıkıp
ne kadar dolu olursa olsun 
istediğim gibi aydınlatamadığım evimi 
 
yaktım içinden çıkıp
gözlerimin önünde ölen  
susuzluğa direnmekten 
dudakları papa'nın taşaklarına dönmüş hayallerimi 
 
içinden çıkıp yaktım gençliğimi 
ısınsın diye ruhsuzluğum 
kah gülüp kah ağlayıp 
izlerken içimdeki 
yangınsızlığı 
 
 
ve içinden çıkıp yaktım yorganı 
ne çıkarsa çıksın diye 

küçük oyuncakların kurduğu
eşitlik hayallerinde!
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İç’ten İç’e Saldırı

üstelik şimdi hiçbiri yoktu
dininde dua, dilinde nem, ininde kuyu
ıslak dediğin bir dil sürtmesi
şimdi teninin her yerinde kuru-
yorum
düşlerimi
tutamadım!

yalnızca bakıyorlar 
kırık cam ardından el sallamaya çalışırken
kesiyorlar bileklerini, uğurlamak böyledir işte
ben ağzımda kelimeler büyütüyorum dünyaya
olsa olsa ruh teati bu kargaşa
    içinde delilik
    içinde pişmanlık
    içinde yenilgi
    geçiyor günün
dilimle biliyorum her sözcüğü
duyurmadan kulaklarına
büyüyor ağzımın içinde bir buruk bahçe
neyi sularsam kurur ve dökülür kendi dibine
ki benim susmalarım da bundan
susamalarım da

ağzımın içinde bir büyük sahne
hayat olsa olsa pandomim
anlamaya mı çalıştık anlatmaya mı bilemedim
bazı zamanlar gelir, güzel sesin
tellerinden geçemez boğazının
dudaklarımız sınırıdır söyleyeceklerimizin
susuyorum…

şimdi neresinden kavrasak bileğimizin
ve belleğimizin
gördüklerimiz mi cevapları bilmediklerimizin
gülüyorum!
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O Adam

Solgun ve kirli yüzünde tertemiz gözyaşı kanalları vardı. Önüne kattığı bir teneke kutuyu tekmeleyerek, hiç de ace-
lesi olmayan adımlarla yürüdü sokak boyu. Durduğum yer beni görmesini engelliyor gibiydi. Zira farkıma varmamış 
görünüyordu. Belki de umurunda değildim. Öyle ya da böyle; araştıran, derinlemesine süzen bakışlarım onu hiç 
rahatsız etmemişe benziyordu.

Gözleri çok düşünceliydi. O kadar dalgındı ki; bas bas bağıran seyyar satıcının tezgâhını deviriyordu neredeyse. Sa-
tıcının ona “Ne yaptın birader?” gibilerinden bir şeyler söylediğine eminim. O ise sadece başını biraz kaldırıp özür 
dileyen gözlerle baktı adama bir-iki saniye ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Dış dünya umurunda bile 
değildi. Tüm benliği nedenini tahmin edemediğim bir hüznün tutsağıydı belli ki. O kadar üzgündü ki; hüznünü 
açığa çıkarabilse, bütün dünya ebediyen yağmur bulutlarının esaretinde kalacaktı sanki. Ve hiçbir şey bu hüzne galip 
gelemez gibi görünüyordu.

Geçip gitti sokaktan. Gördüğüm son sahne, onu ebedi karamsarlığından biraz olsun uzaklaştıran teneke kutunun 
da bir yağmur mazgalının kırık parmaklıklarından düşerek terk etmesiydi genç adamı. Ve o an gözlerinde şahlanan 
umutsuzluğu gördüm. İçinde süregelen savaşta, umudun son askeri bizim sokakta yenilmiş, düşmüştü. Ve zalim 
umutsuzluk ordusu zaferini bizim sokakta ilan ediyor, kutluyordu.

Geçip gitti sokaktan. Ardından esen rüzgâr, tozlarla birlikte o adamın anılarını da sürükledi yokuş aşağı. O andan 
aklımda sadece bir merak duygusu kaldı: “Acaba ne derdi vardı zavallının?” Pencereyi kapattım, perdeyi çekerek 
içeri girdim ve televizyonda Deniz Akkaya’nın sanat için soyunmasını seyrettim...
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Ve Ateş Üşüyordu İçimde

Diyarbakır ceza evinde kaldıkları hücrede kendilerini 
yakmışlardı dört Kürt genci. 

Dört Gencecik beden kömürleşmiş kafa kafaya vermiş 
ve parmaklarıyla sımsıkı sarılı olarak bulunmuşlardı, 
hücrelerinin demir parmaklıklarına… Yapılan işkencele-
rin haddi hesabı yoktu.
 
80 Askeri darbesini takiben, 1981 Yılı sonlarında başla-
yan “İtirafçılık” çağrısı, açmaktaydı işkencenin yolunu. 
 
İtirafçılar herhangi bir kötü muamele görmüyor, ayrı ko-
ğuşlarda yatıyor, televizyon izleyerek, radyo dinleyerek, 
saz çalarak, spor yaparak vakit geçiriyorlardı. Onlara 
sunulan bu ayrımcı konfor, ülke genelinde itirafçıların 
sayılarının artmasına neden olmuştu. 
 
Diğer mahkûmlar ise, ihbar edilen ya da güvenlik güç-
lerinde tutuklanalar, akıl almaz işkencelere tabi tutulu-
yorlardı.
 
Tüm koğuşlarda mutlaka birkaç muhbir ve gözetleme 
delikleri bulunmaktaydı. İşkence yöntemleri, 

—“Bunları yapan varlık bir insan olabilir mi?” sorusunu 
silemiyordu hafızalardan. “İnsan insana bunları nasıl 
yapar?
 
Elektrik verme, sigara söndürme, çırılçıplak bedenle-
ri tazyikli soğuk suyla ıslatma, tabut içinde dikine ve 
gözleri bağlı vaziyette haftalarca tutulma, falaka türün-
den işkenceler bile günlük, sıradan cezalar olarak ele 
alınacak derecede orta şiddetteydi.
 
Bazen aniden sürgüler açılıyor, ceza evinin beton avlusu-
nun orta yerindeki kapak çıkartılıyor ve mahallenin la-
ğımının bulunduğu çukurda yatırılıyorlardı mahkûmlar, 
günlerce gecelerce… 

Kendi idrar ve dışkılarının içerisinde… Kendi pislikleriy-
le ısınıyorlardı o lağım suyunun içerisinde.  
Onlar insandılar. İnsan olduklarını unuttular.
 
Birbirleriyle değil konuşmak, selamlaşmak; göz göze gel-
meleri bile yasaktı. Bir hemşehrisine tebessüm ettiği için 
5 cm.lik bir çivi çakmışlardı avucuna içlerinden birinin. 
Ağızlarına soktukları copları çevirerek söküyorlardı 
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dişlerini, ağızları da yırtılıyordu bir yandan.
 
Babaya oğlun önünde, oğla babanın gözü önünde yapılı-
yordu en aşağılayıcı işkenceler. Bir başka oğul babasının 
gözlerinin önünde öldürüldü hunharca. 
 
Yaşam sürdükçe hafızalardan silinemeyecek sahnelerdi 
bunlar elbet.
 
Bu gibi durumlarda sahte raporlar düzenleniyor ve “Eği-
tim Zayiatı” deniliyordu adına askeri prosedürde.
 
—“Düştü ve kafasını çarpıp öldü!” 
—“Bağırsak zehirlenmesinden hayatını kaybetti!” 
—“Kalbi durmuş uykusunda!” 
—“Firar etti sanıyorduk ama meğerse tuvalette kendi-
sini asmış, çoraplarını birbirine bağlayarak…” türünden 
gülünesi açıklamalarla kapatılıyordu dosyalar. 
 
Boyu 1.90 olan bir gencin kendini tuvalette asması, 
mantık çerçevesinde ne kadar açıklanabilirse elbet…
 
Zulmün ardı arkası kesilmiyordu. Bazı mahkûmlar ise 
çoktan ölü olduklarına inandırmışlardı kendilerini. Bir 
mezar olduğuna inanmışlardı hücrelerinin. Bir daha asla 
canlı dünyaya karışamayacaklarına dair, tüm ümitsiz-
likleriyle inanmışlardı bulundukları yerin bir tür mezar 
olduğuna... 
 
Canlı kaldıklarına inanabilmek gerçekten güçtü. Zaman 
ve mekân olgusu karmakarışık olmuştu zihinlerinde. 
İçerde yaşadıkları vahşetten kurtulabilme ihtimalleri 
hemen hemen yok gibiydi. 
Karar verdiler “Dört”ler.

Bu ihanet girdabında boğulmadan,  
Şahsımızda davamız son bulmadan,  
Ve geriye dönüşler virus gibi çoğalmadan,  
Canımızla bu ihanet çarkına dur demeliyiz!  
Onur bayraklarını göğsümüze dikmeliyiz! 
Kawa'nın örsüne koyup davamızı,  
Yüreklerimizi körüklenen ateşlere sürmeliyiz!  
Bu zindanda yolumuz aydınlıktır artık  
Üç kibriti dörtle çarpıp bu gece,  
Bütün şehitlere konuk gitmeliyiz!
 
Bu işkencelere ve itirafçılara karşı yapılacak bir eylemdi.
 
Dış dünya başka türlü öğrenemeyecekti, içerde olanları.

Taze yaşamlarını özgürlük adına, insanlık adına suna-
caklardı.
 
Ceza evi idaresi tarafından boya ve tiner verilmişti, 
Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz sözleriyle donatsınlar 
hücrelerinin duvarlarını diye… Yazsınlar, okusunlar 
diye, her gözlerini bilinmez bir boşluğa diktiklerinde. 
Okusunlar ve adam olsunlar! Akılları başlarına gelsin. 
Burada patron kim? İyice bellesinler.
 
Sabah 03.00’te gök gürültüsüne benzer bir patlama 
duyulduğunda, tüm mahkûmlar panik içinde yatakla-
rından fırladılar.
 
Elektrik mühendisiydi “Dört”’lerden Ferhat Kortay. 

Yaşamını demir parmaklıklar ardında yaşamaya adamış 
bir mühendis, nasıl da ironikti.
 
Mahmut Zengin, Nemci Önen ve Eşref Anlık bir de. 
 
Kararlı bir suskunluk içinde, mahkûmlar yataklarında 
habersizce uyurken tutuşturuverdiler o genç ve asi be-
denlerini verilen boya ve tinerlerle.

Tutuşan ateş. 
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Dra 

 
Kör gözlerin ele verecek mühürlü ellerini. Bağıracaksın 
kafanı arkaya atıp boynunu ışığa teğet geçirerek:
 
-Draaaa...
 
Hiçbir yıkıntının zerresi titremeyecek 20000 db bağı-
rışına. Düğüm düğüm oturacak hepsinin birer kopyası 
sakince boğazına.
 
—Dra?
 
Kaçmayacaksın, beyaz saçların kaçamayacak bu sefer 
şimşeklerden. Yüksek, daha yüksek bağıracaksın.
 
—Sevgilim, neredesin?
 
Kimse karşılık vermeyecek bu soruna. Kadınlığından 
utanacaksın. Sesin kısılacak, hayıflanacak kendine. 

Uzun, beyaz eteklerin sevgilinin yerdeki uzun saçlarına 
sürtünecek, sen dönüp bakmayacaksın. Güzel adamın 
saçlarının her dalgasında sevinç fısıldayacak etek uçların, 
sen kendi koca sesinden duyamayacaksın.
 
—Dra, geri döndüm sevgilim, neredesin?
 
Yağmur damlaları beklemeyeceksin kırış kırış suratına. 
Camlardan deniz yansımaları dilenmeyeceksin. Kibirin-
den hiç aşşağıya bakmadın sen, yukarıya konuşacaksın.
 
—Sevgilim, üzülme. İyi kalacağız.
 
El ayaların terleyecek kaçış kaçış. Kanlı eteklerine sile-
ceksin. Zamanı gelip ellerine bakınca ancak anlayacak-
sın. Yere göndereceksin bakışlarını:
 
Hiç bir şey affedilmemiş, senin gibi bir bencil hariç... 

Hiç kimse sağ bırakılmamış, senin gibi bir çirkin hariç... 
Karnı doymamış çocuklar, hüzünlü kadınlar ve adamlar, 
hepsi oradalar. Yıllar geçmiş, rutubet çökmüş, kimse 
çürümemiş. Yıkılan duvarların tozlarını yutmuş, beyaz 
ve sakin suratlar.
 
—Dra?
 
Zorba dudaklarında çıkar çıkmaz, inanmaktan uzağa 
atacak sesin kendini; güçlü olmadığından hemen kaybo-
lacak. Bakışlarının düştüğü yerden öfkeler süzülecek. 

Koşar gibi yapacaksın, yerdeki bütün kafaları yumuşak 
topraklara benzete benzete.
 
Adamın uzun beyaz saçlarına dokunacaksın, dalga dal-
ga. Ağır kafasını kollarına alacak koklayamaya yanaşma-
yacaksın. Elini onun suratına koyup kıyaslar yapacaksın: 
Hangisi daha beyaz, hangisi daha yıpranmış. Kurtlu 
gözlerini açmaya varmayacak kibar ellerin.
 
Hiç kimse affedilmemiş, bir sen kalmışsın. BENCİL.
 
—BENCİL... Gökten gelecek bu nefret, yeri kendine 
yanaştıracak. Orospu korkundan ağlayacak, sendeleye-
ceksin.
 
İnce belini yoklayıp bir hançer bulacaksın. Fazla sarsma-
dan keseceksin sevgilinin saçlarını. Koşacaksın, bu sefer 
kafalara basmadan koşacaksın. Gereğince uzaklaştığını 
düşündüğünde hançeri yerdekilere fırlatıp; saçları, kur-
deleli bileğinle göğe kaldıracaksın.

—Kaç para eder bu? Kaç yıl eder? Beni al, onları geri 
ver.
 
Nefesin dönüp şaşkınlığını sunacak sana. Sen de inan-
mayacaksın bu dualarına. 
 
Ve inanılmayan hiçbir dua kabul görmez derler.
 
Ve tanrı neredeyse kördür ve geri kalan şanslılar ölümle 
mükâfatlandırılanlar...
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Gibi Yapanlar Röportajı

Öncelikle bize Gibi Yapanlar Tiyatro Grubu’ndan 
bahsedebilir misiniz?

Gibi Yapanlar 2005 yılında Drama Kulübü adı altında 
Marmara Üniversitesi içinde kuruldu. Fakat Marmara 
Üniversitesi’nden maddi ya da manevi hiç destek göre-
medik, üstelik engellendik. Yaptığımız ilk oyun Karma 
Kabare’ydi, politik öğeler de taşıyan, çeşitli taşlamalar 
barındıran oyunumuz, karşıt siyasi grupların çeşitli 
sabotajlarına uğradı. Bu oyun turneye de gitti, gittiği her 
yerde karşıt grupların tepkisiyle karşılaştı fakat tiyatroyu 
çok sahiplendiğimiz için devam etmekten vazgeçmedik. 
Bir sözümüz vardı ve o oyunla sözümüzü söylüyorduk 
aslında.

Biz devam ettik, devam ederken tiyatronun desteklen-
mediğini de öğrendik. O zaman da artık kendi başımı-
zın çaresine bakmamız gerektiğini fark ettik. Biz ödül 
alıyoruz, bu ödül hemen üniversitenin oluyor, fakat 
ödülü kazanma aşamasında hiçbir destek yok. Biz de 
o halde üniversiteye hiç bağlanmayalım, kendi işimizi 
yapalım dedik. 2005 yılında Üniversitenin dışına açıldık

, iyi tepkiler almaya başladık, güzel işler ortaya koyduk 
ve bu tepkilerin devamı da geldi.
Daha sonra bir isim gerekti ve Gibi Yapanlar ismini 
koyduk grubumuza, bu süreçte profesyonelliğe geçiş 
yaşadık. Bugün Gibi Yapanlar Tiyatrosu adıyla devam 
ediyoruz.

Kurulduğu yıl olan 2005’den bu yana Gibi Yapanlar 
Tiyatrosu neler yaptı?

Bizi her zaman rahatsız eden bir şeyler vardır ve bizim 
bu konuda söyleyecek bir sözümüz vardır, ona göre 
oyun seçeriz ona göre oynarız. Karma Kabare’den sonra 
Hayaller ve Gerçekler’i oynadık. Daha çok psikolojik 
ögeler taşıyan bir oyundu bu da. Üniversite gencinin 
rastgele yaşamını ele aldık, kendine olan güvensizli-
ğini, üniversitede öğrenim gören bir insan için kendi 
geleceğinin önemsizliğini ele aldık, tiyatro yoluyla da 
çözüm yolumuzu ortaya koyduk. Hayaller ve Gerçekler 
oyunu ile vazgeçişin tersine döndürülebileceğini, hangi 
yaşta olursa olsun her insanın yeniden başlayabileceğini 
gösterdik.
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Her sene bir sözümüz olsun istedik biz. Bir sene politik 
oyun yaptık, bu sene absürt bir oyun olan Dikkat Köpek 
Var’ı yaptık, savaş karşıtı bir oyun olan Sınır’ı yaptık. 
Her sene bir şeyler koyuyoruz ortaya. Ama her zaman 
bizi rahatsız eden şeyleri sene başında konuşuyoruz 
sonra bir arayışa giriyoruz onu anlatacak oyunları bulu-
yoruz ya da yazıyoruz.

Peki, Gibi yapanlar isminin fikri nereden çıktı?
Şehir Tiyatrosunda eğitim görürken yapılan ilk tiyatro 
tanımı buydu, gibi yapmak.

Bugüne kadar hangi oyunlar sahneye kondu?
Karma Kabare(2005), Salak Oğlum(2006), Birlik-
ten Sevgi Doğar(2006 – Çocuk Oyunu), Hayaller 
ve Gerçekler(2007), Orman Perileri Kötü Adama 
Karşı(2007 – Çocuk Oyunu), Karar Veremeyen 
Kız(2007), Herbie Trafik Canavarına Karşı(2008 – 
Çocuk Oyunu), Bitki Adam ve Bitki Efsaneleri(2008 
– Çocuk Oyunu) oyunlarını oynadık. Bitki Adam ve 
Bitki Efsaneleri Türkiye’nin en büyük çocuk festivali 
olan MiniFest’te oynadı, çocuklar mitoloji ile erkenden 
tanışsın diye her sene bu festivale bir mitolojik oyun 
yapıyoruz.

Mitolojiyle çocukları birleştirirken zorluk yaşamıyor 
musunuz?

Tabii ki bir miktar zorluk çektiğimiz yerler oluyor. Yani 
Zeus’u nasıl anlatabilirim ben olduğu gibi o çocuğa? 
Bitki Adam ve Bitki Efsaneleri’nde Defne Ağacı mesela, 
Tanrı bir kıza Defne Ağacı’nın yanında tecavüz ediyor 
ve kız da Defne Ağacı’na dönüşüyor. Ben bunu çocuğa 
nasıl anlatabilirim? Biri çok seviyormuş diğeri sevmiyor-
muş, bu nedenle sevmeyen ağaca dönüşmüş dedik. Fakat 
bir şekilde çocuklar tanışıyor mitolojiyle ve seviyorlar 
bizim gördüğümüz kadarıyla. 

Peki oyunların metinleri nasıl ortaya çıkıyor? Grup 
hep birlikte mi yazıyor? Ya da metin yerine doğaçlama 
bir tiyatroculuk anlayışınız mı var?

Karma Kabare’yi birlikte yazdık. Oturduk konuları 
belirledik, bir oyun yazarlığı atölyesi açtık, herkes belir-
lediğimiz konuları kendince yazdı, sonra bütün konular 
doğaçlandı, son olarak ben hepsini toparladım ve bir 
oyun çıkardım. Herkesin her konuda katkısı vardır 
burada.

Mesela Orman Perileri uzun süre doğaçlama oynandı, 
sonradan metin haline getirildi. Çünkü kâğıttan ezber-
leyip çocuklara sunduğunuz zaman çok mekanik kalıyor 
fakat doğaçlama yoluyla konuyu bir söze büründürdü-
ğünüzde istediğiniz kadar katabilirsiniz çocuğu oyunun 
içine. Kalıp ve ezber olmadığı için çocuk o samimiyeti 
görebiliyor ve inanıyor.

Bizim temelimizde de doğaçlama vardır. Oyun bir kalıp-
ta yazılmışsa, o kalıptan gidilmez konu anlaşılır, metin 
üzerinden gidilerek doğaçlanır ve bazen bir sayfalık 
oyun dört sayfaya çıkar. Çok güzel bir metindir, fakat 
yazar o kadar düşünmüştür. Biz yazarın üstüne ne düşü-
nebiliriz bunu sorgularız. Konu bütünlüğünü, yazarın 
görüşünü ve vermek istediğini bozmadan katabildiğimiz 
kadarını üstüne koyarız ve böyle oynarız.

Mesela Tayfun Orhon’un Bir Kavanoz Kahkaha’sı; muh-
teşem bir oyun, fakat finalini uygun bulmadık ve izin 
alarak yeniden yazdık.

Gibi Yapanlar Tiyatro Grubu ihtiyacı olduğunda bün-
yesine yeni oyuncuları nasıl kazandırıyor? Dışarıdan 
yeni oyuncuya ihtiyaç duyduğunuz oldu mu?

Elbette oldu, birkaç arkadaşımız farklı meslekler 
düşünüyordu, bazıları öğretmen oldular atamaları çıktı 
ve gittiler, bazı arkadaşlarımız konservatuara girdi. Biz 
her sene kendi bünyemizde kurslar açıyoruz ve kendi 
oyuncumuzu yetiştiriyoruz. İçimizden yetiştiriyoruz her 
zaman, dışarıdan oyuncu almadık henüz. 

2005’te kurulan bu grup bu kadar engelle boğuşuyor 
bu zamana kadar, üstelik gördüğümüz kadarıyla bu 
zorlukları tamamen kendinize bireysel sorumluluk 
olarak gördüğünüz işi yaparken yaşıyorsunuz.

Biz her oyunda zorluk çekiyoruz. Şu anda da bizim çok 
büyük bir gelirimiz yok fakat zaten biz para kazanalım 
diye yapmıyoruz bu işi. Herkesin başka bir işi var zaten. 
Ben eğitmenim, buradaki çoğu arkadaşım da eğitmen, 
bazı arkadaşlarımız da başka işlerde çalışıp parasını 
kazanıyor; sonuçta herkes bir yerlerden para kazanıyor. 
Sanat yönetmenimizin normalde bir şirketi var, çocuk 
araç gereçleri yapıyor anaokulları için.

Dışarıda o kadar bastırılıyor ki bir şeyler içimize, haykı-
racak bir sebep arıyoruz. En iyi yöntem tiyatro bunun 
için. Etik kurallara da bağlı kalarak biz burada 
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haykırıyoruz içimizdekileri. Hep böyle bir politik 
tavrımız var; zaten olmak zorunda da. Tiyatrodan bunu 
asla ayıramayız. Belediyeye bağlı kültür merkezlerini şu 
an ücretsiz alabiliyorsunuz. O salondan faydalanmak 
benim hakkım; ama politik ilişkilerle özel tiyatrolara 
ses getirecek, reklam yapacak, oy getirecek tiyatrolara, 
o salonlar o kadar veriliyor - ki ben sömürü diyorum 
buna- bizler yararlanamıyoruz. Genç, yeni ya da ama-
tör tiyatrolar faydalanamıyorlar oralardan. Bin türlü 
yalan. Geçen gün açık bir şekilde yerimizi sabote ettiler 
örneğin. Biz size 15 Ocak’ta yer verdik, gelmediniz; bu 
yüzden size bir daha yer vermeyeceğiz diyor Barış Man-
ço Kültür Merkezi bize. Ayın on beşinde Nazım Hikmet 
gecesi vardı Barış Manço Kültür Merkezi’nde. Kimseye 
veremezlerdi. Yalan yani. Tabii bir başvuru olacak. 
Arkasından gidiyoruz. Bunun yüzünü göstermek lazım. 
Bir makale hazırlanacak onunla ilgili, açık açık yazılacak 
her şey. 

Bir yerde görevli rüşvet istedi. Marmara Üniversitesi’nde 
oynuyoruz. Rüşvet de şu. 2005 yılında 40 lira vermez-
seniz şalteri indireceğim dedi karanlıkta kalacaksınız. 
Salon dolu. O kadar rezil işler dönüyor ki tiyatro ko-
nusunda… İdealist insanın önünü kesmek için her şeyi 
yapabiliyor insanlar.

Okul da sahne vermiyordu bize zaten. Biz çimlerde falan 
çalışıyorduk. Yarımız futbolcu oldu. İnşaatlarda çalışı-
yorduk. Mansur vardı mesela inşaat işçisi oldu o sonra.  
Yazın inşaatta çalıştı oradan parasını kazandı. Fakat 
söylediğimiz bu zorluklar, yokluklar bizi asla yıldırmadı, 
biz her zaman bir yolunu bulup sözümüzü söyledik, 
sahne yoksa kendimiz yarattık, haksızlık varsa mücadele 
ettik ve bir şekilde o sözümüzü duyurduk.

Bu tür zorluklarla karşılaşıyor olmanız üretkenliğinizi 
arttırıyor olabilir mi?

Kesinlikle. Prosedür ya da resmiyet giren her yerde ya 
da kamunun devreye girdiği her yerde biz inanılmaz 
zorluk çekiyoruz ve kendi çözümlerimizi üretiyoruz. 
Cihan’ın mesela üniversite için söylediği bir şey vardı. 
Ben üniversitede aldığım derslerden kendimi geliştir-
medim üniversitenin bana çıkardığı zorluklardan dolayı 
geliştim. Yaratıcılıktan önce, yaratıcılığa giden yolu 
oluşturmak önemli. Biz bu yolu oluşturduk ve üretiyo-
ruz, yaratıyoruz artık.

Bugün sizden farklı olarak seyirci tarafından çabuk 
tüketilen oyunlar da sahneleniyor Türkiye’de. Bu 
oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bize göre o kolaycılık, ben kıç baş sallamalı oyunlar 
diyorum onlara. Seyirciyi güldür hiçbir amacı olmasın. 
Biz oturuyoruz ciddi ciddi kitaplar okuyoruz, devamlı 
araştırıyoruz öğrendiklerimizi çevreye yaymaya çalışı-
yoruz. Bir sürü üniversitede topluluklar kurduk, onlarla 
paylaştık. Seminerler düzenliyoruz, workshoplar yapıyo-
ruz. Biz bunları yapabilmek için devamlı okuyoruz. Bir 
birey olarak görevim benim bu zaten. Herkes aynı şeyi 
düşünüyor fakat mücadele ettiğimiz şöyle bir kolaycılık 
var: Millet diyor ben işten güçten mahvolmuşum, şimdi 
gidip dram mı izleyeceğim, ya da gidip ne öğrenece-
ğim tiyatrodan. Bunu da profesyonel tiyatroların çoğu 
kullanıyor. Ali Poyrazoğlu. Başta o gelir, hatta hiç de 
sevmem. Bütün oyunları sadece güldüreyim, tipleri kul-
lanayım üzerinedir. Amerika’da izlediği oyunları buraya 
uyarlar, sonra ben yazdım der. Bu fast food oyundur işte, 
izle bitsin. Herhangi bir etki bırakmasın sonrasında. 
Eğlendirsin de başka bir işe yaramasın. Brecht diyor ki; 
tiyatronun iki temel öğesi vardır; biri öğreticilik biri 
eğlendiricilik. Bunları iç içe kullanabilirsin. Ama bugün 
çoğu yerde yapılan tamamen sitcom dizi gibi, gelgeç. Ni-
tekim fast food dedik , sitcom nasıl televizyonda birden-
bire türedi; her gün onlarca yeni dizi çıkıyor. Tiyatroda 
için de aynı şey geçerli; Bir baktınız bir furya aldı, önüne 
gelen eğlendirici oyun yapıp parayı götürüyor. 

Maalesef dünyadaki fast food psikolojisiyle paralel çıkan 
oyunlar aslında. Biz istiyoruz ki içinde emek olan oyun-
lar olsun. Çıkan kişiler hemen oyunu unutmasın. Gitsin, 
arkadaşlarına söylesin, onlar da oyuna gelsin. 

Kuruluş sebebi olarak bir sözümüz var diyorsunuz ve 
bu sözü söylemek istiyorsunuz. Peki bu amacınızdan 
sapma noktasına geldiğiniz oldu mu hiç?

Ben hep söylüyorum, biz zaten sapmış adamlarız. Bu-
radakilerin hepsi manyak, hepsi deli. Herkes vazgeçmiş 
bir şeylerden. Ben tiyatro için kendini feda etmektir 
diyorum. Çünkü düşünmeyen insanların yerine fazladan 
düşünüp onlara düşünmesi gerektiğini anlatıyorsun.

İdealizmin sadece gelenekçi çerçeve yani milliyetçilik, 
vatanseverlik gibi kavramlar içerisinde kaldığı Türk 
toplumunda, herkesin tüketmek faydacılığı benimse-
diği bir toplumda sahici bir idealizmle tiyatro ile 
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uğraşmak nasıl bir duygu?

Delilik. Normal düşünmemek gerekiyor bunu yapa-
bilmek için. Sanatla uğraşıyoruz biz, bizim işimizde 
mantık yok. Çalışırken mantığı bir kenara bırakmak 
gerekiyor, saçmalamak gerekiyor. Eğitimin sınırları 
mantıklı düşünmek üzerine olduğu için, zihnin sınırları-
nı zorlamak imkansız hale geliyor. Sınırları zorlamayan 
beyin üretken olamaz ki. Fakat saçmaladığınızda, her şey 
çıkabilir, çok kötü de olabilir çok iyi de olabilir. Ürettik-
lerin arasından işine yarayanı çekersin.

Sadece milliyetçilik, sadece vatanseverlik gibi baktığında 
kaçınılmaz olarak bir şeyleri kırıyorsun, yok ediyorsun, 
bir başka değeri mahvediyorsun. Bu hiç adil değil.

Peki, bu birilerinin yapması gereken bir delilik mi 
sizce?

Antik Yunan’dan bu yana zaten, kuramsallaşmış, 2700 
yıldan beri delilerin hepsi yapmış, bütün filozoflar 
tiyatro üzerine yazı yazmış. Yani 2700 yıldan beri bütün 
deliler zaten yapıyor. Üniversitede bir hoca bana : “Ti-
yatro bir moda, onun da modası geçecek” diyor. Ben de : 
“Doğru söylüyorsunuz, 2700 yıldır moda.” dedim. Yani 
bilinen 2700, ilkelle beraber daha da fazla olabilir fakat 
her zaman deliler yapmış zaten tiyatroculuğu.

Bir oyunda kaliteyi bize nasıl açıklayabilirsiniz?

Aristo bundan 2700 yıl önce yazmış zaten, sade, yalın 
bir dili olmalı, iyi kostümü olmalı, erdemli oyuncusu ol-
malı demiş, oyuncuları ortalamanın üstünden seçmelisi-
niz demiş. Ben diyorum ki günümüzde elbette bu teknik 
gereçler olmalı, ama bu işin süsü. Bomboş bir sahne de 
tiyatro yapılabilir. Yoksul tiyatro diye bir şey var, sadece 
birkaç kumaş parçası var vücutlarında ki Avrupa’da 
çıplak oynuyorlar artık, hiçbir şey yok üzerlerinde. 
Düşünceyi orada sunuyorlar. Önemli olan düşünceyi 
bulmaktır, insanlar aradıklarında sokakta bulabilsinler 
diyor. Sahneye bile gerek yok diyor. Ama herkes düşün-
ce üretemez. Bizim burada derdimiz şu, seyirci salondan 
çıktığında kafası karışsın, düşünsün. Düşünmeyen 
insanı çok rahat yönetirsin. En kolay para zaten düşün-
meyen insan üzerinden kazanılan para. Ama düşünen 
adam çok zarar görüyor bundan. Bir yerden sonra aklını 
silmeyi falan düşünebiliyorsun. Hepimiz eşitiz, hepimiz 
oy kullanıyoruz ama yönetenler bu eğitimsizliği kendi 
kişisel çıkarları için kullanıyor. Biz de 

onları eğitmeye çalışıyoruz işte.

Gördüğümüz kadarıyla devam etmeye isteklisiniz.

Bizi yıldıracak çok şey oldu. Yılmak isteseydik çoktan 
yılmıştık zaten. 

Yılsaydık, eğitim sistemine boyun eğseydik ne olurdu? 
Üniversiteden bizim dönemimizde giren herkes mezun 
oldu. Şimdi ne yapıyorlar? Biri markette kasiyer oldu, 
biri medikal işlerine girdi falan, biri Çin’e gitti Çince 
öğreneceğim diye. Sorsan bir mektup yazamazlar ama. 
Biz öyle olmak istemedik, devam ettik, ediyoruz.

Yani çok boş, gereksiz bir şey bu. Arada sırada buluşuyo-
ruz konuşuyoruz, onun dışında hiçbir üretim görmedim 
onlardan. Yani biraz robotumsu geliyor aslında, herke-
sin bir görevi var. Kalk, okula git, eve git, uyu… Bizde bu 
yok işte.

Belki de ekonomik beklentiniz olmadığı için bu kadar 
rahatlıkla çıkabiliyorsunuz kalıpların dışına?
Kesinlikle. Mesela derler ya tiyatroda para yoktur, 
gerçekten Erol Günaydın çok güzel açıklamış bunu, biz 
de öyle düşünüyoruz;  hep paran varsa, hep bir şeylerini 
karşılayabiliyorsan bu monotonluk, ya da hiç paran yok-
sa hep sıkıntı çekiyorsan bu da monotonluk. Bizde de 
böyle, bir para geliyor, bir hiç para yok, üretim bir var, 
bir yok. Para olmadığı zaman üretim çok hızlı, inanıl-
maz. Para olduğu zaman da bunun meyvesini yiyoruz. 
Böyle bir dalgalanma gidiyor yani.

Peki, Gibi Yapanlar hiç mi destek görmedi şimdiye 
kadar?

Maddi destek hiç görmedik. Manevi desteği sadece 
seyirciden gördük.  Biz genelde oyunlardan sonra bir 
söyleşi yaparız. Devamlı gelen seyircimiz de oldu artık. 
Çok seviyorlar, özellikle yaşlılar. Ben deliyi oynadım ge-
çen sene, yolda yürürken boynuma atladı birisi. Yanında 
çocukları da var, “bak bak deli bu” dedi.

Kültür Bakanlığı ve benzeri kuruluşların tiyatroyu 
desteklemek adına sizin gibi bağımsız kuruluşlara da 
destek vermesi gerekmiyor mu?

Kültür Bakanlığı bize niye versin, Ali Poyrazoğlu’na 
veriyor. Kültür Bakanlığı yeni bir projeye destek için 
maddi yardımda bulunur; tiyatro dekorunu kursun, 
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kostümünü tamamlasın. Bugün destek verdiği çoğu 
tiyatronun oyunu zaten hazır durumda. Ferhan Şensoy, 
Ali Poyrazoğlu… Tek kişilik gösteriler. Bunlar zaten 
hazırdı, 1500 kez oynanmıştı ama yine de ödeme aldı. 
Özel ve Bağımsız Tiyatrolar Topluluğu’nda toplan-
dık. Burada Kenter Tiyatrosu’ndan Müjdat Gezen 
Tiyatrosu’na kadar yirmi bir tiyatronun temsilcisi var. 
Ben oraya yirmi ikinci tiyatro olarak, amatör tiyatro-
ların sözcüsü olarak gittim; çıkan karar şuydu, Kültür 
Bakanlığı amatör tiyatrolara para vermesin, o parayı 
da biz paylaşalım ve Kültür Bakanlığı’na bu yönde bir 
yönerge verilsin. Toplasanız on beş bin lira değil, bütün 
Türkiye’de amatör tiyatrolara verilen para fakat Ali 
Poyrazoğlu’na doksan iki bin lira verildi. Büyüğümüzdür 
dedik ancak bu nasıl büyüklük? Bakkal, manav mantığı 
ile hareket ediliyor, para girince işin içine fark etmiyor 
kimse. Çocukların on beş bin lirasına göz dikildi. Sadece 
Genco Erkal ile Emre Kınay destek çıktı, başka da kimse 
beni desteklemedi. Ama biz o yönergede aldıkları kararı 
iptal ettik. Bu kadar değer veriliyor, destek de bu kadar 
veriliyordu.

Geçtiğimiz sene Türkiye’deki bütün tiyatrolara bir 
milyon ödenek ayrıldı. Bir buçuk da olabilir. Bunun iki 
katı kadar para ise deve güreşlerine, cirit atmaya, yağlı 
güreşlere ayrılmış.

Basılsa genç oyuncular yetişiyor, nasılsa gelecekler 
diye bir hazıra konma var mı sizce? Hatta biz destek 
vermediğimiz zaman daha üretken oluyorlar, destek 
vermeyelim gibi bir bakış açısı mı var?

Biz oynuyoruz. Seyirci durumu belli değil. Bir gün iki 
yüz elli kişi geliyor ama belki akşama beş kişi, on kişi 
gelir. Ama biz oynuyoruz. Beş kişi de gelse, iki yüz elli 
kişi de gelse, biz aynı sözümüzü söylüyoruz ve oynuyo-
ruz. Arkadan yetişenlerden bahsettiniz. Bugün konser-
vatuarda yetişen çocukların çoğu devlet tiyatrosunda 
çalışmak için yetişiyor. Önümüzdeki yirmi otuz yıl da 
öyle adam akıllı bir kadro alımı yapılmayacak. Yapılama-
yacak. Zaten çok fazla oyuncu var devlet tiyatrosunda, 
zaten fazlalık var. Zihni Göktay bir söyleşisinde dedi ki: 
”Şehir tiyatrosunda 152 kişi var, bunun 70 tanesi oynu-
yor. Geri kalanlar bekliyor, ama maaşını almaya devam 
ediyor.”. Konservatuarlar da yeni yetişen çocuklar nereye 
girecek? Özel tiyatroya gidiyor. Özel tiyatro:”ilk altı ay 
para almayacaksın, burada çalışacaksın” diyor . Sömürü! 
Nasıl yetişecek şimdi? Altı ay, dayanamaz ki! Dizilere 
gidiyor, zaten konservatuarda sürünmüş, etmiş. Alaylı 

ise durumu daha da kötü.

Bu çark bu şekilde dönüyor fakat biz oyunumuzu oy-
namaya, sözümüzü söylemeye devam ediyoruz. İzleyen 
fazla olursa tabii ki seviniriz fakat olmazsa da sözümüzü 
söylemeyecek değiliz. Bu sözü duymak isteyen olursa 
oyunlarımıza bekliyoruz.

Her salı bahariye sanat merkezinde, bahariye cadde-
sinde, akyıldız pasajı no 92, bayanlara göre mango’yu 
geçince, erkeklere göre tekel bayilerinden önce -öyle 
anlatalım daha rahat olsun- haritaya gerek yok, her 
salı 20.00’Da oynuyoruz. Haftasonu atölyelerimiz 
var, yaz-kış hep devam ediyor, insanları konservatua-
ra hazırlıyoruz.

Gibi Yapanlar Tiyatro Grubu’na hem bize verdikleri 
röportaj için, hem de artık sadece Türkiye’de değil 
dünyada ayaklar altına alınan idealizmi, bireysel so-
rumluluk anlayışını ayakta tuttukları için Sert Sessiz 
Dergi olarak çok teşekkür ediyoruz. Bugün çektikleri 
zorlukları gelecekte yeni sözlere, yeni oyunlara dönüş-
türmeye devam edeceklerine inancımız tam
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Kısa “Kısa” Film  Adresleri

Sinema endüstrisi teknolojinin gelişmesiyle bir yandan 
gelişirken diğer yandan sekteye ugruyor. Artık birçok 
filmin orijinal versiyonu, bir kopyasından ya da internet-
ten izlenebiliyor. Bu da filme emek veren insanların film 
üzerinden kazancını imkansız hale getiriyor. Film yal-
nızca daha çok insan tarafından izlenmiş ve tüketilmiş 
oluyor. Uzun metrajlı filmlerde durum trajik iken kısa 
filmler için internet ortamı avantaja dönüşebiliyor. Kısa 
filmler çoğunlukla festivallerde ve internet üzerinden 
izlenebilme olanağına sahip. Festivallerde yer alan kısa 
filmler çeşitli elemelerden geçtikleri için daha kaliteli 
oluyor. Ancak internet üzerinden yasal olarak kısa film 
yayınlayan web siteleri de bulunuyor. Üstelik festivaller 
de internet üzerinden yapılabiliyor. Böylece filmler yasal 
yoldan daha fazla insana ulaşıyor. Elbette filmleri beyaz 
perdeden izlemek çok daha keyifli olurdu ama evrensel 
düzeyde  kısa filmleri festivallerden takip etmek oldukça 
güç. Biz de internet üzerinden yayın yapan bir dergi 
olduğumuz için okuyucularımıza bu ay  2 farklı kısa 
film web sitesi ve Yıldız Kısa Film Festivali ile ilgili bilgi 
vereceğim.

Jameson Notodo Film Festivali
www.notodofilmfest.com

Jameson Notodo Film Festivali internet üzerinden kısa 
film platformu oluşturan bir festivaldir. Bu yıl festivale 
katılım 21 Ekim 2008 -15 Ocak 2009 tarihleri arasında 
gerçekleşti. Bu süreçte öncelikle festivale katılım hakkı 
kazanan tüm filmler web sitesinde yayınlandı. Finale 
kalan filmler ise web sitesinden takip edilebiliyor. Fes-
tival İspanya'da düzenlendiği için İspanyol katılımcılar 
çoğunlukta. Ancak uluslararası bir festival olmasını 
sağlamak için tüm katılımcıların filmlerine İngilizce 
altyazı koyması zorunlu tutulmuş. Sadece e-posta adresi 
bilginizi vererek filmleri izleyip, yeni eklenen filmleri ve 
gelişmeleri de bu sayede aldığınız e-postalardan takip 
edebiliyorsunuz. 

Festivalde İspanya dışından da filmler yarışabiliyor. 
Festivale katılım koşulları hakkında ayrıntılı bilgiye web 
adresindeki “rules” linkinden ulaşabilirsiniz.

Festivalde ön elemeden sonra finale kalan filmler Jüri 
Özel Ödülü, en iyi kurgu, en iyi animasyon, en iyi belge-
sel, en iyi performans, en iyi üçleme ve izleyici ödüllerini 
almaya hak kazanıyor. İzleyici ödülü, izleyicilerin inter-
net üzerinden yaptıkları oylamayla veriliyor. 

Festival jürisinde yönetmen ve senarist Luis Alejandro 
Berdejo, yönetmen Javier Fesser, Gracia Querejeta, Al-
berto Rodríguez, Jaime Rosales, karikatürist ve oyuncu 
Joaquín Reyes, yönetmen, oyuncu ve yapımcı  Nacho 
Vigalondo bulunuyor. Jameson Notodo Film Festivali 
özellikle komedi ve korku filmleri sevenler için iyi bir 
adres olabilir.

Kanada'dan Kısa Film Arşivi
www.nfb.ca

Kanada Ulusal Film Kurulu ( National Film Board of 
Canada) arşivinde bulunan beş yüze yakın filmi in-
ternetten yayınlama kararı aldı. Filmleri izleyebilmek 
için web adresine girmeniz yeterli; herhangi bir üyelik 
istenmiyor. Kurulun resmi sitesinde yer alan filmler 
dil, tür, yıl ve uzunluklarına göre kategorilere ayrılmış 
durumda. Sitede yer alan filmlerin çoğu deneyimli kısa 
film yönetmenlerine ait. Ayrıca filmlerin aldığı ödülleri 
de web sitesinde görebiliyorsunuz. 

Sitede yer alan filmler sürekli olarak güncelleniyor ve 
yenileri ekleniyor. Belgesel ve animasyon filmlerinin 
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sayısı diğer türlere göre ön plana çıkıyor. Özellikle bol 
ödüllü, farklı tarzda animasyon filmleri görülmeye de-
ğer. Bunun dışında kurgu, drama ve deneysel türleriyle 
birlikte sinema sanatı üzerine farklı denemeleri bir arada 
bulabileceğiniz doyurucu bir kısa film adresi.

6. Yıldız Kısa Film Festivali
Yıldız Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi Sinema Kulübü tarafından 
altıncısı düzenlenen Yıldız Kısa Film Festivali 13-17 
Nisan 2009 tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival 
önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda izleyicilere zengin 
bir içerik sunmayı hedefliyor. 

Filmler festivale kurmaca, canlandırma ve deneysel tür-
lerde katılabiliyor. Festivalin kısa film yarışması bölümü-
ne katılmak için öğrenci olmak gerekiyor. Ancak film 
gösterimi bölümüne herkes film gönderebiliyor. Katılım 
için festivalin internet adresindeki formu doldurmak 
gerekiyor.Yıldız Kısa Film Festivali'nin her iki bölü-
müne de son katılım tarihi 13 Mart 2009. Festivalde 
ayrıca panel, söyleşi ve özel gösterimler de gerçekleşecek. 
Festival bünyesindeki tüm etkinlikler için katılım ücreti 
alınmıyor.

Festival jürisinde bu yıl, yönetmen Yeşim Ustaoğlu, se-
narist Meral Okay, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, 
oyuncu Yetkin Dikinciler, sanat yönetmeni Naz Erayda, 
animasyon dalında jüri üyesi Kerem Kurdoğlu, sinema 
eleştirmeni Atilla Dorsay ve kurgucu Engin Öztürk'ten 
oluşan zengin bir  ekip yer alıyor.

Festival, genç yönetmenlerin filmleriyle beyazperdeden 
kısa film keyfi yaşamak isteyenler için, 5 gün boyunca 
her yıl olduğu gibi bu yıl da Yıldız Teknik Üniversitesi 

Beşiktaş Yıldız Kampüsü'nde gerçekleşecek.

Festivale katılım formunu ve festivalle ilgili daha fazla 
bilgi http://www.yildizkisafilm.org/ adresinde bulabi-
lirsiniz.
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Satılık Kitaplar 

 
“Kaç para eder bu kitaplar?” diye sordum montumun iç 
cebinden çıkardığım fotoğrafı karşımdakine uzatarak. 
Derisi yıpranmış eski koltuğuna gömülmüş oturan; sol 
gözü sağ gözünden insana tiksinti verecek kadar küçük, 
sakalı saçından daha beyaz, yaşlı sahaf fotoğrafı elimden 
havada kapıp bir iki saniye inceledi ve “İlgilenmiyorum,” 
diye kestirip attı. Ama fotoğrafı vermedi bunu söyler-
ken. 
 
Yaşlı tilkinin pazarlık taktiği ile uğraşacak ne vaktim ne 
de cesaretim vardı. “Söyle bakalım kaç para veriyorsun 
amca?” diye sordum ilgilenmiyorum deyişini duymaz-
lıktan gelerek. “Satma kitaplarını; yazık olur, çok ucuza 
gider,” dedi. “Biliyorum,” dedim. Dediğim anda pişman 
oldum. Kitaplarımın değerini kendi elimle biraz daha 
düşürmüştüm. Oysaki alacağım fazladan bir kuruşa bile 
ihtiyacım vardı. O sıra küçük sahaf dükkânının rutu-
betli havasını solumak için gelen genç kız, yaşlı sahafa 
yaklaşıp Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Saatleri Ayarlama 
Enstitüsü” isimli kitabının olup olmadığını sordu. “Bir 
tane olacaktı eski basımlarından,” diye ayağa kalkan 
sahaf, birkaç rafa baktıktan sonra Tanpınar’ın romanın 
kapağı yırtılıp sararmışlarından birini uzattı genç kıza. 
“Kaç para bu?” dedi kız daha kitabı eline alır almaz. “İç 
kapağında bir numara yazıyor. Numara raftaki listede 
bulunan fiyata denk geliyor,” diye cevap verdi yaşlı sahaf. 
Biraz iğrenerek eski kitabın kapağına bir de raftaki 
birden yirmi beşe kadar uzanan fiyat listesine baktı kız, 
“Çok pahalıymış. Kalsın, istemem,” deyip kitabı uzattı 
sahafa ve çıkıp gitti hızlı adımlarla. 
 
Yaşlı sahaf, genç kız Tanpınar’ın romanını eline aldık-
tan sonra kitabın değerinden bir şey eksilmiş mi diye 
tartmak istercesine şöyle havada aşağı yukarı salladıktan 
sonra, ekşi bir suratla tekrar gömüldü koltuğuna. Kapı-
dan müşteri kılıklı birinin girmesiyle unutulan varlığımı 
hatırlatmak ve bir fiyat söylemesi için önüne düşürdüğü 
yüzüne bakmaya başladım. Elindeki kitabı ilk kez görü-
yormuş gibi evirip çevirdikten sonra, “Almaya niyetim 
yok kitapları; boşuna burada oylanma,” dedi. Masasının 
üstünde duran fotoğrafı elimle işaret edip, “Orada üç 
yüz parça kitap var. Hepsi de orijinal. Tek tek sahafları 
dolaşıp topladım dört yılda. Birçoğunun ilk basımı. 
Mumla arasanız bulamazsınız bir tanesini. Epey değerli 
kitaplar. Hem istersen kitaplığı da vereceğim. Onun 
için ayrıca para istemiyorum,” diye adeta yalvarırcasına 
konuştum. Tanpınar’ın romanını bıraktı, fotoğrafı aldı, 
bir kez daha baktı dikkatle sonra bana uzattı, “Moda’da 
Huzur Sahaf var. Bizim Nazif ’in yeridir. Ona 

git, Nazif ’e söyle ne söyleyeceksen. Alamam kitaplarını 
delikanlı; ederini verecek kadar param yok. Görüyorsun 
üç kuruşluk kitaba bile pahalı deyip almadı kız. Satış 
matış yok. Öldü sahaflık, öldü!” diye yakındı. Sahaflığın 
sıkıntılarına birkaç saniye üzüldükten sonra, “Kitapların 
değerli olduklarını biliyorum, ama çok bir şey istemiyo-
rum. Hakkı neyse onu ver, yeter,” diye direttim. Şubat 
ortası, hava buz gibi, üstelik sulu sepken kar yağıyor. 
Soğuktan başım ağrıdığından ayakta zor duruyorum. 
Ankara’da kaptım bu baş ağrısı illetini. Öğrenci yurdu 
ile fakülte arasındaki elli dakikalık yolu kışın diz boyu 
kar varken yürüyüp işlettim kemiklerime soğuğu. Şimdi 
de kurtulamıyorum ne yapsam baş ağrısından… Gerçi 
yol parasından kırpıp o gün satmaya çalıştığım kitaplara 
para yatırırken yakalandığım illet için romantik bir haz 
duyuyor değilim, basbayağı başım ağrıyor işte, herkesin 
nasıl ağrıyorsa öyle ağrıyor; ama baş ağrımın nedenini 
dürüstçe anlattığım insanlar sanki bu ağrıya böyle bir 
nedenle yakalandığım için gururlanmam gerektiğini 
söyler gibi bakıyorlar yüzüme… Ya da ben, her zamanki 
gibi yanlış anlıyorum olup biteni… 
 
Bir kez daha sahafın camlı kapısından dışarı baktım. 
Kar hızlanmış, Kadıköy’ün sokaklarında yine de birileri 
var o havaya rağmen. Camdan dışarı bakarken o havada 
Kadıköy’den Moda’ya yürüyüp sahafın verdiği adres-
te kimseyi bulamamak ihtimalini düşündüm hızlıca. 
Sonuçta eve eli boş dönmemeliydim. Bitmeliydi bu iş. 
Zaten o an bitmezse bir daha satamazdım kitapları; ne 
ben cesaret edebilirdim bir başka sahafın kapısını daha 
çalmaya ne de böyle bir işe kalkıştığımı evdekiler anla-
salar onlar müsaade ederlerdi. Sefil ve rezil anılarla dolu 
yaşamımın yeni bir sefalet sayfasını yazarken nedense 
bundan dolayı içten içe hüzün duydum. Hem de öyle bir 
hüzün ki eli boş sahaftan çıkıp gitmeyi göze alacak hatta 
kapıya doğru birkaç adım atabilecek kadar… Altıncı ya 
da yedinci adımda başımdan aşağıya bir sıcaklık yayıldı-
ğını hissettim. Sanki kaynar sular dökülüyordu başım-
dan aşağıya. Bir anlık aptalca gurur yüzünden fotoğrafı 
bile sahaftan almadan kaçıyordum; şimdi geri dönsem 
hem kendimin hem de kitaplarımın değerini iyice 
düşürmüş olacaktım. Çıkıp gidemezdim de… Kalma-
lıydım, durumu kurtarmalıydım hemencecik… En iyisi 
raflara bakıyormuş gibi davranmaktı ben de onu yaptım. 
Aradığı kitabı bulmak için karda kışta sıcak evinden 
çıkıp sahaf sahaf dolaşan ve kitabın parasını önemseme-
den cebinden çıkarıp verebilecek yağlı müşteri bakışla-
rıyla taradım rafları bir taraftan da sahafa doğru adım 
adım yürüdüm. Sonunda ayrıldığım yere vardım 
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bu seferde ensemden aşağıya soğuk bir ter boşaldı. 
Çaktırmadan sahafa baktım bu küçük sinir krizini fark 
etmemişti. Ben sahaf dükkânına girdiğim zaman yediği 
konserve kutusunu almıştı eline… Derin bir oh çektim 
bunu görünce… 
 
Konserve kutusuna daldırdığı plastik kaşığı doldu-
rup ağzına attı fasulyeyi ve uzun uzun çiğnedi. Birkaç 
kaşık daha aldı kutudan, sonra boş konserve kutusunu 
masanın altındaki çöp kovasına attı bunu yaparken de 
ceketinin koluyla ağzını sildi. Bu arada iki müşteri girdi 
dükkâna ve ilgili bakışlarla raflara bakmaya başladı. 
Müşterilerin gelişiyle tekrar unutulacağımı bildiğimden 
dayanamayıp heyecanla sordum, “Alacak mısın kitapla-
rı?” “Nazif ’e git dedim” dedi. Sinirlenmişti… “Ya almaz-
sa,” diye atıldım. “Almazsa almaz ne yapayım yani? Hem 
fotoğrafla kitap mı satılırmış? Sen satamazsın onları 
böyle oğlum,” diye akıl verdi. Raflarda kitaplara bakan 
müşterilerden biri elindeki Orhan Pamuk’un “Kara 
Kitap’ını” uzatıp sahafa, “Şunu poşete koyar mısınız?” 
dedi. Sahafın bütün ilgisi müşterisine yöneldi o an. Ki-
tabın parasını aldı, paranın üstünü verdi sonra tezgâhın 
altında torba aramaya koyuldu. Kitabını alıp gitmek is-
teyen şık giyimli genç adam meraklı bakışlarla tezgâhın 
üstünü taradı ve hiçbir şey sorma gereği duymadan 
elini uzatıp kitaplarımın fotoğrafını aldı. Aslında o an 
ona dur demek istedim, ama sesim çıkmadı. Fotoğrafa 
baktı dikkatle. İyice inceledi. Yüzünün çizgilerinden ne 
düşündüğünü kestirmek mümkün değildi, fakat derin 
düşüncelere daldığı belliydi. O an, her halde çok eski bir 
hatırayı anımsıyor diye düşündüm. Bir saniye sonra da 
yanıldığımı anladım.”Kötü çekilmiş bir fotoğraf,” dedi 
kendi kendine konuşuyormuş gibi, ama fotoğrafın sahibi 
olduğunu sandığı sahafa söylüyormuşçasına… “Evet,” 
diye onayladı sahaf kitabı torbaya koyarken gülümseye-
rek… “Anlarım da fotoğraftan biraz. Üniversitedeyken 
eski bir makinem vardı çok severdim fotoğraf çekme-
yi…” diye uzattı konuşmayı müşteri. “Ya öyle mi? Ne 
güzel uğraş,” diye karşıdakinin lafı daha da uzatmasına 
fırsat vermeyecek şeklide kestirip attı ve uzattı içi dolu 
torbayı sahibine. Gevezeliğinin sık sık kesilmesine alış-
kın olduğu böyle durumlarda gülerek durumu kurtarışı-
nın çizgileri yüzünde iyice derinleşmiş müşteri, torbayı 
havada kaptığı gibi hızla çekip gitti… Sahafa giren diğer 
kişi de raflara şöyle göz ucuyla, adeta işini yapmaktan 
usanmış bir memur alışkanlığıyla kendinden emin bir 
üstünkörülükle baktıktan sonra çekip gitti.  
Yine yalnız kalmıştık, ama bu ne kadar daha sürecekti 
belli değil. Çünkü sözleşmişçesine o kötü havada 

kapısından giren eksik olmuyordu sahafın. Yazacağım 
bir roman için yaklaşık altı yıldır, hem İstanbul’da hem 
de Ankara’da yaz kış girip çıkmadığım sahaf kalmadı-
ğından; sahafları gezenleri de, gerçek müşterileri de, 
işleri sadece raflara bakmak olanları da, sahafları da iyi 
tanırım… Bu nedenle de müşterilerden biri sahaftan 
içeri girerken ayağını kapı eşiğine sürttüyse eski bir 
sahaf geleneğine göre o gün kapıdan gidip çıkanın çok 
olacağını biliyordum. Bu nedenle ne yapacaksam elimi 
çabuk tutmalıydım, ama sahafın da sabrı giderek taşı-
yordu. Homurdanmaya başlamıştı. Haksız da değildi. 
Ne müşteriydim ne de satıcı… Duymazlıktan gelme-
ye çalıştım benimle ilgili sözlerini. Yine de az sonra 
birkaç sözle kapı dışarı edileceğimi biliyordum, fakat 
o an birazdan duyacağım kovulma sözcüklerini önüne 
geçilemez bir çılgın çabayla öyle merak etmeye başladım 
ki farkına varmadan sahafın gözlerine onu korkutacak 
gibi baktığımı onun korku dolu bakışlarını ve oturduğu 
koltuğunda geriye sinişinden anladım. İşte o an tuhaf 
bir şey oldu. Sahafa öyle korkutucu bakmayı bırakmak 
isterken kendime hâkim olamıyordum. Beynim içinden 
geçen düşüncelere isyan edip bakışlarımdaki anlamın 
korkunçluğunu daha arttırıyordu sahafın koltukta iyice 
sinip adeta varlığı yok etmek istemesinden anladığım 
kadarıyla… Neden sonra sahafın görüntüsü büyümeye 
başladı. Anladım ki sahafa doğru yaklaşıyorum, ama 
adım attığımı hissedemediğimden görüntünün büyü-
mesinden kavradım bunu… Derken dizim yaşlı sahafın 
masasına çarpınca durdum. Ama o engelleyemediğim 
bakışları fırlatmayı sürdürüyordum, yaşlı adam iyice 
koltuğuna gömüldü. Bakışlarını ustaca benden kaçırma-
ya çalışıyordu. Başarılı olduğu söylenemezdi yine de… 
Çünkü korkmuştu. Korkunun ifadesini kör karanlıkta 
bile görebilirim… Bunu safha söylesem o anda cömertçe 
ruhunu Azrail’e teslim edebilirdi… Tuhaf bir şekilde ba-
kışlarım etkili olmuştu üstünde… Belki de ardımda bir 
canavar duruyordu da korkmasını üstüme alıyordum. 
Yine kurgulanmış bir düşüncenin aklımda dolaştığını 
fark edince kovdum hemen onu… Şimdi tam iş üstün-
deyken, yaşlı sahaf benden ta ilk başta alması gereken 
kitapları şimdi biraz daha fazla fiyatla ve belki de belir-
leyeceğim listedeki kitapları arasından ayırdıktan sonra 
alacaktı benden. Tam bunu başarırken işe hiçbir şeyin 
taş koymasına izin veremezdim. Bu ne sahafın yalvarma 
cümleleri olabilirdi ne de yazdığım zaman o güne kadar 
duymadığım hazzı bana verecek bir metnin zihnimde 
parlaması olabilirdi… Zaten, karşımdaki yaşlı adam 
kurumuş dudaklarını bir şey söylemek için yalarken 
amacıma ne kadar yakın olduğunu düşünmenin tadı 
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içimi gıcıklıyordu…
 
“Aklıma geldi şimdi. Nasıl da unuttum… Tabii ya, Nazif 
üç ay oldu dükkânı kapatalı. Bu havada bir de seni oraya 
gönderecektim…” diyiverdi birden yaşlı sahaf. “Pekâlâ, 
madem orası kapalı öyleyse sen alacaksın kitaplarımı,” 
dedim. O an ikimiz de sustuk, hatta nefes bile almadık. 
Zaman da dondu diyeceğim, ama dışarıda yürüyenlerin 
ayak seslerini duyabiliyorduk… Yaşlı sahaf sindiği yerde 
gözlerini ayırmadan bana baktı. Bu meydan okuma 
ile çaresizlik arasında bir bakıştı. Duyguların kardeş 
olduğunu bildiğim için aklım o anda bakışın anlamı ko-
nusunda iyice karardı. Acaba benden korkuyor muydu 
yoksa bana acıyor muydu karar veremedim. Eğer benden 
korkuyorsa buna seviniyordum eğer bana acıyorsa işte 
bu sonumun geldiği demekti. Çünkü bu yaşlı tilkinin 
bir son saniye hamlesiyle beni mat etmesi işten bile 
değildi. Sonra ardıma bile bakmadan sahaftan ellerim 
ceplerimde çıkabilirdim. Bu ihtimaller hızla aklımdan 
geçince bakışlarım daha da sertleşti sanırım, çünkü 
yaşlı sahafın altları mosmor olmuş iki gözleri biraz 
daha açıldı… Derken eli masanın çekmecesine uzandı 
ve aldığı sarı kâğıdı bana uzatarak, “Kitaplarını satmak 
istiyorsan bu adrese git. Ama böyle fotoğrafla olmaz bu 
işler, kitapları da götürmen gerek,” dedi. Kâğıda oku-
yunca Beyazıd taraflarında bir adres olduğunu gördüm. 
“Bu adres çok uzak. Üstelik kitapları oraya taşıyamam 
ne otomobilim var ne de taksiye verecek param. Üstelik 
bu iş hemen bitmeli yoksa kitapları satamam bir daha,” 
dedim. “Biliyorum,” diye yanıt verdi yaşlı sahaf. “Kitap-
ları elden çıkaramayacağını biliyorum, ama sana sadece 
böyle yardım edebilirim. Şimdi iş sana düşüyor ya adrese 
kitaplarını da götürürsün ya da satmazsın.” Düşündü-
ğüm başıma gelmişti. Çaresizce adres kâğıdını sahibini 
uzattım ve o an masadaki fotoğrafa takıldı gözüm. 
Kitaplığımın fotoğrafını almaya elim varmadı, ama onu 
orada da bırakmak istemiyordum. Titrek sesiyle, “Bende 
kalsın fotoğraf. Belki bir ilgilenen çıkar. Pek sanmam, 
ama yine de kalsın…” dedi. “Peki kalsın bakalım, fakat 
satamam bundan sonra kitapları,” diye cevap verdim. O 
en paraya sıkışık anımda bile satmadım daha doğrusu 
satamadım kitaplarımı… Ama düşünüyorum şimdi ya o 
sahaf benden korkmak yerine bana acısaydı işte o zaman 
kitaplarımı satın alacaktı… Ben de sahaftan ayrılırken, 
hem o günün tek delili olan fotoğrafı sahafta bıraktığım 
için ilerde pişman olmayacağıma kendimi ikna ederken 
hem de ben kapıdan çıkarken içeri giren o çok güzel 
kızın “James Joyce’nin Dublinliler isimli kitabı var mı?” 
deyişini gerçekten duydum mu yoksa o güzel kıza bu 

kitabı sormak yakışacağı için bunu zihnimde uydurdum 
mu diye düşünüyorum şimdi…  
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Kar

‘Kar!’ dedi.
Ama üşümedi hiç. Bir kara baktı gökten süzülen, bir 
kafasına camdan yansıyan.
Kafası,
Ne kadar da büyüktü.

Ve her şeyin boyutla alakalı olduğuna inandı o an. 
Dünyada, büyük de vardı küçük de;     ama, biliyordu ki; 
her yerde,
hep,
büyük vardı.

Hep büyük vardıysa, o niye vardı, ortanca yalnızca 
çiçeklerden ibaretti onun çağında, ve sonuçta, hiç kaçış 
yoktu. Ama yine biliyordu ki; varlığının ne büyüğü, ne 
de küçüğü yoktu. Yoktu.
Camı kırası geldi o an; kar, ona narı andırdı.
Kızardı düşünceleri, kızardıkça kar ; eridi, küçüldü.
Küçük.

Kafasına baktıkça, büyüdü sanki buğusu camın, cam bu 
sefer bir kez daha canını acıttı. Acı, yakamadı  ağzını, 
ekşiydi çünkü, ve neden sonra, yıllar önce sorduğu 
soruya takıldı:
‘Limon ağaçlarına kar yağar mıydı?’

Limon..
Şöminenin yanına büzülüvermişti, tek dostundan kalan 
tek dostu, kırmızı şapkası, kırmızı papyonu ve kan kır-
mızısı kalbiyle, bakışlarını okşuyordu her faninin. Yüzü 
ekşidi, çünkü geceleri canlanmadı tek bir geceden sonra,
(doğru ya!)
Oyuncak ayılar ağlar mıydı?

Ağladığını sandığı bir otostopçu görüyordu uzaklarda, 
anladı ki, galaksisinde kaybolmuştu adam; rehberi ise; 
dizlerinin üzerindeydi. Kalındı, çok kalın, ama hafifti; 
narla kar, neyi değiştirirdi ki?

Yılın üç yüz altmış dördüyle alakasızdı ise, neden ‘Reen-
karnasyonun ilginç yanı,’ dedi törpüleyici bir tonlamayla 
ses, ‘çoğu kişinin, çoğu ruhun, bunu kendisinin başına 
geldiğini fark etmemesidir.’* inadına üç yüz altmış 
dördüncü sayfadaydı? Evet, camdaki buğu görmesini 
engellemişti otostopçunun sonunu, cam; bir yumruğu 
hak etmişti.
Vur!

Damarından süzülen kan deri yüzeyinde pıhtılaştığında, 

muhtemelen çoktan birkaç bin ışık yılı ötedeydi otos-
topçu, oysa onun kulağına rehberden fısıldayacakları 
vardı. Neyse ki cam, suçunun karşılığını bulmuştu.
Suç.

Susmuştu oysa. Cam konuşmuştu şangır şangır. Demek 
ki, bu galakside suçlular konuşurdu. O neden susmuştu? 
Kafasının büyüklüğünden öte,
Küçüktü çünkü.
Çünkü.

Her yer kapkaraydı. Dışarıdaki beyazlık, büyüktü kafa-
sından. Göremedikçe aksini, ne düşündüğünü unutu-
yordu.
‘Neler oldu bana böyle?’ 
Şişelere takıldı ayağı , cam kırıklarına bastı. Kırmızıyı 
gördü o an, ama nar, aklına bile gelmedi.
Düştü.
Karlar eridi.
O, küçüldü.
Limon, büyüdü o an. Sarıldı.
Çünkü, 
Hep büyük vardı.
Ve,
Oyuncak ayılar ağlardı.
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Çağı anlamak: Serj Tankian

System of a Down, ilk stüdyo albümünü 1998'de 
çıkardığında hepimiz olacaklardan habersizdik. 90'ların 
sonuna hakim olan nu-metal akımına farklı bir yerden 
bakıyordu System of a Down, metal ve türevlerine türe 
oranla daha yakın duruyor ve rap'ten ziyade punk karış-
tırıyordu onlara. Yaptıkları müziğin ve ifade özgürlüğü-
nün kendilerine verdiği yetkiye dayanarak, birçok açıdan 
tartışmaya açık, tarihi bir meseleyi dava edinmişlerdi 
kendilerine. İkinci albümleri Toxicity' nin 2001 yılında 
piyasaya sürülmesinden çok sonra fark ettik nefret ve 
ihtiras dolu metaforlarının hedefinin Türkiye Cumhu-
riyeti ve Türk milleti olduğunu. Meraklı ve açık zihinli 
dinleyiciler olarak dinamizmlerini sevmiş, öfkelerine 
ortak olmuş, oryantal melodilerinde kendimizi bulmuş 
ve yanık sesli solistlerine vurulmuştuk bir kere, işlevleri-
ne ve hedeflerine pek dikkat etmemiştik.

Köprünün altından çok sular aktı ve aktif olduğu süre 
içinde grup, dünyanın dört bir yanında milyonlarca 
insana ulaştı. Atalarının nasıl katledildiğinden, ana 
vatanlarından nasıl kovulduklarından ve Ağrı Dağı'nı ne 
kadar özlediklerinden dem vurdular yıllarca. Bunların 
yanında Amerikan hükümetini, kapitalist düzeni ve 
bireysellikle harmanlanmış modern hayatı eleştirmek-
ten de geri durmadılar. Sayısız konser verdiler ve hatırı 
sayılır satış rakamlarına ulaştılar. Üretkenliğin sınırlarını 
zorlayarak iki stüdyo albümü piyasaya sürdükleri 2005 
yılını takiben de ara vermeyi tercih ettiler. Verdikleri bu 
ara, grup elemanlarına solo kariyerleri üzerinde yoğun-
laşmaları için bir fırsat teşkil etti ve görünen o ki, bu 
arayı en iyi değerlendiren System of a Down üyesi Serj 
Tankian oldu.

Serj Tankian kariyerinin başındayken, ihtiva ettiği 
deneysellik unsuruyla benzerlerinden sıyrılmaya çalışan 
yeni yetme bir rock grubunun yüksek sesle, agresif 
vokal yapan, çığlıklardan ve çeşitli brutal vokal çeşitlen-
dirmelerinden uzak durmayan solistiydi. Yıllar içinde 
müzikal yazabilecek, müzikal manada akla gelebilecek 
her detayla şahsen ilgilendiği solo albümünü kendi plak 
şirketinden piyasaya sürebilecek, YouTube'da videoları 
milyonlarca hit alabilecek bir popüler kültür fenomeni-
ne dönüştü. Bu topraklarda yaşananları, hissedilenleri, 
Orta Doğu kültürünü, Batı' nın gerçekleriyle kombine 
ederek şahane bir senteze ulaşan Serj Tankian, hep 
kendimize yakıştırdığımız Doğu- Batı sentezciliğini, 
oryantalliğin içinde erimiş batı modernizmini bizden 
çok daha rahat bir biçimde üstlenirken, yıllarca tartış-
maktan, taraf olmaktan çekindiğimiz bir konuyla alakalı 

hangi tarafta durduğunu açık açık haykıran bir sanatçı 
portresi çizdi. An itibariyle Serj Tankian, bulunduğu 
nokta ve yaşam öyküsüyle bize nice dersler vermeye 
gebe. Peki, Serj Tankian bugünlere nasıl geldi?

Serj Tankian 1967 Lübnan doğumlu, Ermeni 
asıllı bir Amerikan vatandaşı. California Devlet 
Üniversitesi'ndeki İşletme eğitimini takiben azim-
li bir girişimci olarak kendi yazılım firmasını kuran 
Serj Tankian, 1995 yılında System of a Down solisti 
olarak müzikal kariyerine başlangıç yaptı. System of 
a Down' la beraber beş stüdyo albümü kaydetti. Bu 
beş albümden Toxicity (2001), Mezmerize (2005) ve 
Hypnotize (2005) Amerika Billboard satış listesinde ilk 
sıraya kadar tırmandı. Serj Tankian, System of a Down 
eşliğinde üç kez Grammy adayı oldu, bir kez de ödüle 
layık görüldü. 2003 yılında ise, Arto Tunçboyacıyan' 
la beraber çalıştığı Serart projesini hayata geçirdi. Yeni 
neslin bir diğer aktivist yüzü Tom Morello ile birlikte 
sosyal adalet için savaşmak amacıyla, benzer düşüncelere 
sahip müzisyenleri iyi amaçlar doğrultusunda aynı çatı 
altında toplayan Axis of Justice'i kurdu. Axis of Justice, 
ırkçılığa ve her türlü sosyal eşitsizliğe tepki göstermek 
amacıyla konserler düzenledi; Red Hot Chili Peppers 
bas gitaristi Flea, Tool vokalisti Maynard James Keenan, 
eski Soundgarden ve Audioslave vokalisti Chris Cornell 
gibi pek şöhretli müzisyenlerin de katılımıyla. 2007 yı-
lında besteleri, düzenlemeleri, şarkı sözleri ve ensturman 
kayıtları kendisine ait olan solo albümü Elect the Dead'i 
yine kendisinin sahiplik ettiği Serjical Records' dan 
piyasaya sürdü. Albümdeki on üç şarkı için on üç farklı 
video çekildi. Elect the Dead, müzik çevrelerinden aldı-
ğı olumlu eleştiriler, ulaştığı satış rakamları ve kalabalık 
turne konserleri göz önüne alındığında, yeni bir başarı 
olarak Serj Tankian hanesine yazıldı. Serj Tankian, an 
itibariyle oyun yazarı Steven Sater' la birlikte antik Yu-
nan mitolojisi ve günümüz rock müziğinin bir karışımı 
olacağı söylenen bir müzikal üzerinde çalışıyor.

Serj Tankian'ın bugüne dek ortaya koyduğu çalışma-
lar bunlardan ibaret. Bu başarıların kendisine bir çok 
insanın gözünde akılalmaz bir kredi sağladığıysa su 
götürmez bir gerçek. Kendisinin de bu krediyi değerlen-
dirmediği söylenemez; eserleriyle ve videolarıyla radikal 
fikirlerini ve politik görüşlerini açığa vurmaktan çekin-
miyor, bulduğu her fırsatta Amerikan hükümeti, petrol 
ve sebebiyet verdikleri, ırkçılık, tanınan ve tanınmayan 
soykırımlar hakkında düşüncelerini dillendiriyor. Uzun 
lafın kısası Serj Tankian, yarın ne hale bürüneceğini 



İnceleme

32

Cem Berk Aydın

S
E
R
T

S
E
S
S
İ
Z
 
D
E
R
G
İ

Ş
U
B
A
T

2
0
0
9

kimsenin tahmin edemediği müzik piyasasında hem 
üreten, hem ürettiğinin tanıtımını yapan, hem de 
ürettiğini fınanse eden bir çeşit müzisyen-aktivist-
şöhret-sermaye sahibi hibridi olarak nicelerinin gıptayla 
baktığı, sınırlarını çizmenin pek kolay olmadığı bir gücü 
elinde barındırıyor. Nitekim, hayranlarının önemli bir 
bölümünü hayatı MySpace, YouTube ve benzeri internet 
sitelerinden öğrenmeye çalışan gençlerin oluşturduğu-
nu hesaba katarsak, Serj Tankian'ın zihin kontrolü ve 
fikir pazarlaması hususunda ne denli etkili olabileceğini 
algılayabiliriz.

Serj Tankian, 21. yüzyılı tam manasıyla idrak etmiş, 
oyunu kuralına göre oynayan bir sanatçı. Sadece popüler 
rock arenasında değil, alternatif müzik çevrelerinde 
de adı bolca zikredilen bir şahsiyet. Hükmettiği geniş 
ses aralığı ve takdire şayan vokal performanslarına ek 
olarak, 2009 yılında çıkarmayı planladığı Jazz albümüyle 
ve el attığı diğer bütün türlerle beraber, iyi bir müzisye-
nin olması gerektiği gibi: türler arası bir kulağın sahibi, 
türler arası bir bestekar. Ürünlerinin ve şöhretinin ken-
disine kazandırdıklarını, ulaşılabilir olan bütün iletişim 
araçları yardımıyla politik görüşleri ve hayata bakış açısı 
doğrultusunda ustaca işleyen bir şöhret. Serj Tankian, 
ne zaman duysak, ne zaman görsek, bizi düşüncelere 
gark etmesi gereken bir kişi.

İstisnasız her farklı yöresinde farklı bir yöresel müzik 
tarzının hakim olduğu, Arap-Fars tınılarına ve kültü-
rüne ek olarak son yıllarda ağırlıklı olarak Batı müzi-
ğinden ziyadesiyle beslenen yurdum topraklarından bu 
inanılmaz potansiyeli bırakın değerlendirmeyi, farkına 
varabilmeyi başaran nadir örneklerin çıktığı gerçeğine 
artık şaşırmıyoruz. Yanıbaşımızda duran, aramızdaki 
husumetten dolayı yıllardır sağlıklı bir ilişki içerisinde 
bulunmayı şiddetle reddettiğimiz bir ülkenin vatandaşı, 
tüm bu müzikal çeşitliliği çağın gereklilikleri ışığında 
ustaca yoğurup, ifade gücüne çevirip kendi menfaatleri 
için kullandığındaysa, aramızdan çıkardığımız Nobel 
Ödülü sahiplerine veya gazetecilere yapmayı uygun 
bulduğumuzu yapıyoruz onlara: Görmezden geliyoruz. 
Olur da gözümüze çarparlarsa da vuruyor, kırıyor, küf-
rediyor, öldürüyoruz. Yanıbaşımızdaki, senelerdir bizim 
yapmamız gerekeni, hayal ettiğimizden çok daha başarılı 
bir şekilde yaptığında durup düşünmemiz gerekir artık. 
Popüler kültürün inanılmaz kudretini daha iyi anlamaya 
çalışmalı, globalleşmenin Starbucks'ta kahve içmekten 

fazlası olduğunu idrak etmeliyiz. En nihayetinde, 
sanatını hakkıyla icra eden, sanatçı kimliğiyle başarabi-
leceklerinin ayrımında olan bir Ermeni, bizim mirası-
mızı bizden iyi yorumlayıp, Dünya'ya tanıttığında ona 
küfretmekten, onu lanetlemekten ziyade nerede yanlış 
yaptığımızı düşünmeliyiz.

Çağı anlamak adına, çağı anlayabilenlerden öğrenebile-
ceğimiz çok şey var.
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81. Akademi Ödülleri

“Her yıl olduğu gibi gene inanılmaz bir şovdu.” demek-
ten alamıyorum kendimi. Ama her şey daha önce, birkaç 
saat önce başladı. Sizlere o geceden alıntılar yaparak de-
vam etmek istiyorum. Her şey Kocaelispor-Galatasaray 
maçıyla başladı benim için. Ben doğma büyüme İzmitli-
yim, bir yandan da kendimi bildim bileli Galatasaraylı-
yım. Birisi kümeye, diğeri şampiyonluğa oynuyor bense 
seyrederken her türlü keyif alıyorum. Çünkü ikisi de 
benim takımımdı. Bizim mahallenin takımı maçı 5 – 2 
yenince Galatasaray’ı, dedim bu akşam çok acayip şeyler 
olacak, hislerime güvenirim aslında ki bir yerde öyle de 
oldu.

 Kırmızı halı, Kodak Tiyatrosu’na girmek için bekleyen 
3500 kişiye kapılarını bir kez daha açmıştı. Organi-
zasyoncular iki giriş kapısı olarak alemleri bölmüşler 
birbirinden, birinci kapı asıl kapı yani “Feel Like a Star” 
kapısı Türk Hava Yolları deyimiyle. Burada tüm ödül 
alacak ya da aday gösterilen ve hayatlarını bu işe adamış 
yıldızların kapısı.

Bu yol üzerinde, gazeteciler, fotoğrafçılar ve bin bir çeşit 
kayan yıldız yardımıyla asıllarını görüyoruz. Diğer kapı 
ise “cümle kapısı” aday olan filmlerin setlerinde çalışmış 
ya da figürasyonda yer almış, arkadaşların yani emekçile-
rin kapısı. Ben oraya “cümle kapısı” diyorum. Bu insan-
ları buradan geçiriyorlarmış çünkü diğer kapıda yıldızlar 
trafikte sıkıştırmalarını istemiyorlarmış. Bilmiyorum 
ne kadar haklılar ama emekçilerin bu kadar da arkaya 
atılması sanırım kimsenin umurunda değil. Yaklaşık 
olarak bir trilyon insanın izlediği programda her şey 
yolundaydı. Herkes sırayla geldi. Aklınız gelen tüm film 
yıldızlarını bu akşam burada görecektik. Ve birbirinden 
farklı hayatlarıyla daha doğal olarak tek tek karşımızda 
olacaklardı ki sırayla bunu da yaptılar. Gecede kimler 

yoktu herkesin kendi kostüm tasarımcılarının da bir ba-
kıma tanıtıldığı gecede, üzerinde mercan ve hafif renkler 
seçilmişti bayanlarda, erkekler aslında dış görünüş 
olarak aynıydı ama ciddi markaların imzaları vardı.

 Ama birisi vardı ki anlatmadan geçemeyeceğim. Tam 
13 yıl aradan sonra tekrar sinemaya geri gelen birisi, evet 
tam tahmin ettiğiniz gibi o Mickey Rourke'dan başkası 
değildi. Bembeyaz bir takım elbise içinde arabadan iner 
inmez yaktığı sigarayla “Ben buradayım açılın!” tavrıyla 
hepimize bir şok yaşatmıştı, tam bir ekol havasındaydı. 
Adeta zafere yürüyen bir savaşçıydı. Kendin emin ve do-
ğal tavırları hepimizi mest etti. Daha sonra sırayla diğer 
yıldızlarımızda bir bir geçtiler kırmızı halıdan.
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81. Akademi Ödülleri daha önce izlemediğim bir şov 
niteliğinde olacağını sunucunun Hugh Jackman olduğu-
nu görünce anladım. Hala düşündükçe tüylerim diken 
diken oluyor, bu kadar etkileneceğimi düşünmemiştim. 
Ve Hugh başladı senfonisine ilk başta bir iki küçük espri 
ve arkası o tek başına yaptığı müthiş performans, tek ke-
limeyle harikaydı. Bence kendisi en iyi Oscar sunucusu 
ve performans ile bence en iyi aktöre bile aday gösterile-
bilirdi. Adeta havada uçuyordu. Oradan oraya ve sırayla 
birçok filmi bize tanıtıyor ve bunu yaparken de çok fazla 
eğlendiriyordu. Canlı yayında dünyanın en büyük ve 
en önemli sahnesinde bu şekilde bir performansla karşı 
karşıya kalmak müthiş bir geceye adım atacağımızı bize 
göstermişti. Adeta inanılmaz, Hugh Jackman gecenin 
en iyisiydi bence. Tabi ki bu arada Frost  Nixon' a karşı 
filminin canlandırmasında Anna Hathaway’den aldığı 
destekle beraber gösterdikleri şov bambaşkaydı. Ve 
bence bütün dünyada bir kez daha kendisini alkışlatmış 
oldu bu ikili.

Akademi ödülleri şu şekilde dağıtıldı ki geceye damgası 
vuran film Slumdog Millionaire oldu. Hintlilerin tepki 
gösterdiği film akademiden tam not almıştı adeta.

GECENİN BELLİ BAŞLI FİLMLERİ:

Vicky Cristina Barcelona (2008)
( En iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Penelope Cruz' 
a getirdiği ödülün filmi.)
Nasıl New York City, Woody Allen’ın Manhattan’ının 
fonu olmuşsa, hayrete sürükleyici Barcelona kenti de 
Vicky ve Cristina’nın romantik serüvenlerinin sahne-
sine dönüşüyor. Bu iki genç Amerikalı İspanya’da bir 
yaz geçirirler ve gösterişli bir sanatçı ( Javier Bardem) ve 
onun güzel fakat dengesiz eski eşi (Penélope Cruz) ile 
tanışırlar. Vicky (Rebecca Hall) evlenmek üzere olan 
muhafazakar bir kadındır. Cristina (Scarlett Johansson) 
ise cinsel serüvenlere açık özgür ruhlu bir kadındır. 
Kaderleri kesişen üç insan arasında doğan aşk ilişkisi 
kaotik sonuçlar doğuracaktır. Vicky Cristina Barcelona, 
öyküsünün geçtiği kent olmaksızın düşünülemeyecek 
bir film olarak karşımıza çıkıyor.

Oyuncular
Rebecca Hall, Vicky
Scarlett Johansson, Cristina
Javier Bardem, Juan Antonio
Penélope Cruz, Maria Elena
Christopher Evan Welch, Narrator

Chris Messina, Doug
Patricia Clarkson, Judy Nash
Kevin Dunn, Mark Nash
Julio Perillán, Charles
Juan Quesada, Guitarist in Barcelona

Yönetmen: Woody Allen
Yapım : 2008
Ülke :  İspanya  Amerika
Tür : Comedy
Süre : 96 dakika
IMDB Puan : 7.7/10 
 
Slumdog Millionaire (2008)
(En iyi uyarlama senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, 
En İyi Film Müziği ve En İyi Şarkı, En İyi Yönetmen ve 
En İyi Film dalında 6 adet Oscar alarak geceye damgası-
nı vurmuştur.)

Jamal Malik, Mumbai'nin gecekondu mahallelerinden 
birinde yaşayan 18 yaşında bir yetimdir. Hindistan'da 
katıldığı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasında 
20 milyon rupe kazanmasına sadece bir adım kalmıştır. 
Ama şova ara verildiğinde, bir sokak çocuğunun bu ka-
dar büyük başarıyı ancak hile yaparak yakalayabileceğin-
den şüphelenilip tutuklanır. Suçsuzluğunu kanıtlamaya 
çalışan Jamal, kardeşiyle birlikte kenar mahallede geçen 
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yaşamını, mahalle çeteleriyle olan ilişkilerini ve tek 
aşkı Latika’yı yeniden bulma çabasını anlatmaya başlar. 
Yarışmadaki her sorunun cevabı Jamal'ın inanılması zor 
ama gerçek hikayesini ortaya çıkacaktır. Fakat sadece bir 
soru gizemini korur...

Oyuncular
Dev Patel, Jamal Malik 
Anil Kapoor, Prem Kumar 
Saurabh Shukla, Sergeant Srinivas 
Rajendranath Zutshi, Director (as Raj Zutshi) 
Jeneva Talwar, Vision Mixer 
Freida Pinto, Latika 
Irrfan Khan, Police Inspector 
Azharuddin Mohammed Ismail, Youngest Salim 
Ayush Mahesh Khedekar, Youngest Jamal 
Sunil Kumar Agrawal, Mr Chi (as Sunil Aggarwal) 

Yönetmen:Danny Boyle
Yapım : 2008
Ülke :  İngiltere - Amerika
Tür : Crime
Süre : 120 dakika
IMDB Puan : 8.5/10 

The Curious Case of Benjamin Button (2008)
(13 dalda Oscar’a aday gösterilen film sadece 2 dalda, o 
da En İyi Görüntü Yönetmeni dalında ve En İyi Makyaj 
dalında Oscar’a sahip olmuş bir filmdir. David Fincher 
için adeta bir hayal kırıklığına sebep olmuştur.)

Film, seksen yaşında doğan ve geriye doğru yaşlanan 
Benjamin Button adlı bir adamın I. Dünya savaşı sıra-
sında başlayıp 21. yüzyıla kadar devam eden -ve büyük 
ihtimalle burada da biten- olağanüstü ve zorlu yaşam 
öyküsünü anlatıyor. Zaman Benjamin Button için ters-
ten akmaktadır yani zaman geçtikçe herkes yaşlanırken 
O gençleşmektedir,  elbette yalnızca dış görünüşü, 50 
yaşına geldiğinde ise 30 yaşında bir kadına aşık olmasıy-
la hayatı daha da ilginç hale gelmeye başlar...  

Oyuncular
Brad Pitt, Benjamin Button
Cate Blanchett, Daisy 
Julia Ormond, Caroline 
Faune A. Chambers, Dorothy Baker 
Elias Koteas, Monsieur Gateau 
Donna DuPlantier, Blanche Devereux 
Jacob Tolano, Martin Gateau (as Jacob Wood) 
Earl Maddox, Man at Train Station 
Ed Metzger, Teddy Roosevelt 
Jason Flemyng, Thomas Button 
Danny Vinson, Priest Giving Last Rites 

Yönetmen: David Fincher
Yapım : 2008
Ülke :  Amerika
Tür : Drama
Süre : 159 dakika
IMDB Puan : 8.6/10 
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The Duchess (2008)
(En İyi Kostüm Tasarımı dalında Oscar’ı almıştır.)
On sekizinci yüzyıl sonlarında geçen filmde, dönemin 
en güzel ve karizmatik kadınlarından olan Düşes Geor-
giana Cavendish (Keira Knightley) yaşadığı aşk, müsrif-
liği ve politikaya el atması sonucunda itibarını kaybeder. 
Devonshire Dükü ile evli olmasına rağmen Earl Grey 
ile yasak aşk yaşaması, en iyi arkadaşı Leydi Bess Foster, 
kocası ve kendisi arasında karmaşık bir ilişkiye dönüşür.

Oyuncular
Keira Knightley, Georgiana, The Duchess of Devonshi-
re 
Ralph Fiennes, Duke of Devonshire 
Charlotte Rampling, Lady Spencer 
Dominic Cooper, Charles Grey 
Hayley Atwell, Bess Foster 
Simon McBurney, Charles Fox 
Aidan McArdle, Richard Brinsley Sheridan 
John Shrapnel, General Grey 
Alistair Petrie, Heaton 
Patrick Godfrey, Dr. Neville 

Yönetmen: Saul Dibb
Yapım : 2008
Ülke : İngiltere/İtalya/Fransa
Tür : Drama
Süre : 110 dakika
IMDB Puan : 7.3/10 

The Dark Knight (2008)
(Yakın zaman önce ölümüyle tüm dünyaya şok yaşatan 
Heath Ledger'ın hala aramızda olduğunun inanılmaz 
ve üzücü ispatı. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında 
Oscar’a layık görülmüştür. Sonsuz saygılarımızla...)
“Batman Begins / Batman Başlıyor”da, Batman suça 
karşı savaşını daha da ileriye götürüyor: Teğmen Jim 
Gordon ve Bölge Savcısı Harvey Dent’in yardımlarıyla, 
Batman, şehir sokaklarını sarmış olan suç örgütlerinden 
geriye kalanları temizlemeye girişir. Bu ortaklığın etkili 
olduğu açıktır, ama ekip kısa süre sonra kendilerini, 
Joker olarak bilinen ve Gotham şehri sakinlerini daha 
önce de dehşete boğmuş olan suç dehasının yarattığı 
karmaşanın ortasında bulurlar. 

Oyuncular
Christian Bale, Bruce Wayne / Batman 
Heath Ledger, The Joker 
Aaron Eckhart, Harvey Dent / Two-Face 
Michael Caine, Alfred Pennyworth 
Maggie Gyllenhaal, Rachel Dawes 
Gary Oldman, Lt. James Gordon 
Morgan Freeman, Lucius Fox 
Monique Curnen, Det. Ramirez 
Ron Dean, Detective Wuertz 
Cillian Murphy, Scarecrow 
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Yönetmen: Christopher Nolan
Yapım : 2008
Ülke :  Amerika
Tür : Action
Süre : 152 dakika
IMDB Puan : 9.5/10 

The Reader (2008)
2008 yapımı The Reader filmi Bernhard Schlink'in 
1995 tarihli aynı isimli romanından sinemaya uyarlan-
mıştır...

-Kate Winslet, başlangıçta rol için ilk düşünülen isimdi. 
Fakat aynı zamanda Revolutionary Road filminde de yer 
aldığı için Nicole Kidman onun yerini aldı. Bir ay sonra 
çekimler başladığında Kidman hamileliği yüzünden 
rolden çekildi ve Winslet tekrar kadroya katıldı. Geçti-
ğimiz aylarda The Reader'ın çekimleri durdurulmuştu. 
İkinci Dünya Savaşı'nda geçen filmin Sachsenhausen 
Toplama Kampı'nda yapılacak olan çekimlerine Alman 
yetkililer tarafından izin verilmedi. Alman yetkili Horst 
Seferens kampın yalnızca belgesel film yapımcılarına 
açılabileceğini, binlerce Yahudinin öldürüldüğü bu 
mekanın çok kötü anıları yeniden tazeleyeceğini 

açıklamıştı...-

Oyuncular
Ralph Fiennes, Michael Berg 
Jeanette Hain, Brigitte 
David Kross, Young Michael Berg 
Kate Winslet, Hanna Schmitz 
Susanne Lothar, Carla Berg 
Alissa Wilms, Emily Berg 
Florian Bartholomäi, Thomas Berg 
Friederike Becht, Angela Berg 
Matthias Habich, Peter Berg 
Frieder Venus, Doctor 

Yönetmen: Stephen Daldry
Yapım : 2008
Ülke :  Amerika  Almanya
Tür : Drama
Süre : 124 dakika
IMDB Puan : 7.9/10 

Milk (2008)
Film, 1978'de öldürülen Amerika'nın ilk gay hakları 
savunucusu, politikacı Harvey Milk'in hayatını konu 
alıyor... 

Oyuncular
Sean Penn, Harvey Milk 
Emile Hirsch, Cleve Jones 
Josh Brolin, Dan White 
Diego Luna, Jack Lira 
James Franco, Scott Smith 
Alison Pill, Anne Kronenberg 
Victor Garber, Mayor George Moscone 
Denis O\'Hare, State Senator John Briggs 
Joseph Cross, Dick Pabich 
Stephen Spinella, Rick Stokes 

Yönetmen: Gus Van Sant
Yapım : 2008
Ülke :  Amerika
Tür : Biography
Süre : 128 dakika
IMDB Puan : 8.4/10 
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