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C rı Aynası rıda bu ay 
Me•ın ı<açan. sınerrıayla 

0lan il,şkisıni Altyazı için 
yazdı. Romanlarında 

dikkati çeken duş 
gücü. yaratıcılığı. 

okurun imgetemini 
ı<ışkırtan benzetmeleri, 
egretilemeleri, çarpıcı 

anlatımı ve 
olaganustü diliyle 
sozcuklere hayat 

veren Kaçan. sinema 
serüvenini öykü 

tadında anlatıyor. 

Sozcl;kier film çekiyor ve 
gözlerin.zin ônünde 
canlanıyor. Metın 

kaçan i k romanı Ağır 
Roman'afarklı bir ses 

olarak edebiyat 
dunyas.nı sarsmıştı Ağır 

<oma'! daha sonra 
Kaçan ın 

senaryo yazımına 
ı<atkılarıyla · 997 de 

Mu3ta4'o Altıoktar 
tarafından fılme 

reı<ı mis. baş•ollerde 
Vujde Ar. Okan 

B )y.J gon ve Mustafa 
IJ J •. rlu yer u rn.şt 
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UTLERI 

C 
akalların uluması ve hiç görmedi

ğim bir renk armon isi kuşatmıştı 

belleğımi. l<arların üstüne yeni 

düşmüş bir uçağın içinden çıkmaya çalı

şanlar ve kurt başlı bir madalyon, hem gü

zel hem çırkin olan kadının dinrnek bilmez 

kahkahası_ Uçsuz bucaksız bir aynanın 

tam yarısında, sol şeritte uç tekerlekli bir 

bisiklete binen çocuk_ O benim. Mekanik 

oyuncağından, sarı yumurtanın içinden 

zencı cıvcıv çıkaran çocuk da benim. İlko
kul birde gördüğüm kertenkele düşleri. 

Yalnızlığımın bırinci sınıfının galetalı, 

Amerikan tozlu siJt düşleri. .. 

Varşova marka döküntü bir kamyonetın 

.ınyaı lambasında yaşadığım gerçeklik 

juygusu ve bı• kedınin k.ıyruğuna bağla-

nik us çığlıkları. .. 

Rüyaların sıcak bir battaniye duygusu yay

dığı çocuksuluk, öğlen uykularının gece 

düşleri. .. köpeklerin çektiği kızak sonsuza 

akıyor, sonsuzluk batıdan doğuya kaçıyor, 

uzun gibi gözüken kısa bir çember tamam

lanıyor. 

Ve patates kızartmasıyla bifteğin sonsuz 

uyumunda kokunun krallığına geçen bey

nimin ikinci yarısının emriyle uyanıyorum. 

Uyanmak gerçek mı, uyku mu sahte, ya 

düşler, onların arasından geçerken gördü

ğün zamanlar, ya lanlar! .. 

Yazlık sinemaların afişlerinin yapıştınldığı 

panolar ve sokak aralarında gezinen ara

baların üzerlerine bağlanmış megafonla 

rı n çıkarttığı boğuk ses: Bu akşam oynaya-

ŞÜK RAN YÜC EL •ı<.ın bayrar- wrpılinin çağr·ştırdığı helozo· cak filmın adı 'Umutsuz/ar'. 
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Sinemanın dış crphesirıı ~.ırrnış Wtlıcılar, 

fıstıl<çılar, kokoreççiler, lıclvacılar, toıııha 

lacılar .. Yeni bir dünyaya girişin son tad 

larının alındığı anlar. 

Yavaş yava~ daimakla olan salonun, balı 

çenin üzeri kesif bir dumanla kapi ıdır. Bu 

rilkterlerııı can cılıc dıyalogları rr. duny , 

yoksa perdr:nıro tam karşısırıda ç 11sız sar 

dalyı,lerde oturar _, yırcının Sotnrılı tıır k 

o~u mu bu ya~ananl.ır. 

Fılrnde bir Amerikan aralıası acı bır fren 

yapar, içinden dort kişi iner ve bır mekanı 
duman hepimizi hayallerin çıkış noktasına hasarlar, mekan sahibinı uzun tokat dar 

gotürecek. beleriyle yere yı karlar. 

Şuraya bakın, sinema salonunun dışından 

gelen acı bir fren sesi sinemanın dış kapı

sına yansıyan, Amerikan arabasının go

rüntüsü içinden karanlık tipi i sural~ız bıri

leri inıyor ve sinema sahibının odasına gı 

riyorlar... 

Çığlıklar orijinal filmin çığlıklarıyla karı 

şıyor. At kişnemelerine çan sesleri karışı

yor, patlamış mısırın çekingenliği, firigo· 

nun masumiyeti, alaskan ın kıskanç duruşu 

bile engelleyemiyor cinayeti .. 

Bir filmde iki cinayet, büyük bir arbede se

yirci ler bağırarak kaçışıyar ve film, maki 

nistin istem dışı bir hareketiyle yanmaya 

başlıyor, sahnede yanan bir film: 'Umut 

suzlar.' Salonda kaçışan insanlar ve sine

ma salonunun sahibinin cesedi ve kaçışan 

seyircinin yok olan hayalleri 'Umutsuz/ar'. 

Aradan bir yıl geçiyor eski yazlık sın~ma 

canbazhane oluyor, tel üstünde yürüyüp 

aynı tel in üzerinde koyun kesen akrobatla

rı ilk orada görüyorum. Alev yutan adam 

yanındaki arkadaşının kulağından alevi 

tekrar çıkartıyor. Kalın zincirleri gövdesi

ne geçirmiş adam bir göğüs hareketiyle 

zincirleri parçalıyor. Sokaklarda Verısera

mos verıseramos kıralım zincirlerimizi' di

ye bağıran kalabalık bir grup geçiyor, si-

Baylar bayanlar merdivenden kayanlar, ren sesleri köpek havramalarına karışıyor. 

lütfen gazoz şişelerini kırmayınız. Bekar Çocuğum, daha küçücüğüm, Maksim Gor-

beyler lütfen locayı terk etsin, localarımız 

ailelere ayrılmıştır. Sigaralarınızı boru 

şeklinde değil tek kağıtlı olarak içiniz, say

gı icabı ... 

Beş dakika sonra ışıklar söner ve yalnızlı

ğın olimpas gazazi u ve harman sigarasının 

tütünüyle sararmış odasına girersin, bu 

büyünün esrarı Geyikli sinemasının ziya

nalı sertifikasıdı r . 

Umutsuz insanların umutları perdeye yan

sım ı ştır. Bir ekmek uğruna ölen, haksızlı

ğa uğrayan tiplerin, sevdikleri kızı alabil

mek için canlarını ortaya koyan insanların 

dünyası saniyede yirmi dört milyon güneş 

hızıyla dönmektedir . 

Perdeye yansıyan görüntüler mi hayat, ka-

ki tarzı kıyafetim ve ayakkabılarım var. 

Hapi ı gibiyim, hareketsizim, küçük bir ta

burede oturmuş seyrediyorum. 

Kalyoncukulluk yokuşundaki platolardan 

çıkan oyuncular; Yılmaz Güney, Ayhan 

Işık, Eşref Kolçak "Hişşşt hayalet, hayal

et kendine gel" diye beni uyarıyorlar. 

Uyanıyorum, ki bu defa yıllar geçmiş ben 

aynı sokakta yazdığım romanın senaryosu

nu yazıyorum . 

Bir daha uyanıyorum. Senaryo film olu

yor, makaralar o görüntülerle doluyor. 

Filminen dramatik yerinde yenı bir çocuk 

gülumsüyor: O sensin, o benim, o ikimizin 

kurduğu bir düş. Umutsuzların hepyekı dü 

şeş oluyor. !Metin Kaçan, 2001! cl 

n 

mışt," 

'~c/:.ıkl.ırrJala kJıJb ı tık v 

Rero ı/e gen ZPkaiiiJr ~mdmcJ..ı /<irı,,tujı lin a"?< 

daşları plan yapıp yazlık memay ı çlfmndek kvr 

naz farelerdPn bırmm bıldtg• delikten 'J çer('k beda 

va film seyretmeye karar verdt/er 

GPCe, ön tarafiara dogru der/erken, Berber All'nm 

karısı /mine, Reco eve gelmeci/ğı ;çm alilcıyıp stılar. 

maya, yurek kab.ırtan bır agıt yakmaya baş/ad•. 

.Kar•sınm uyarıc• sınyalmı alan Berber Al, Re 

co'yu aramaya çıkt1. 

Berber Ali sokağa çıkmca, ~nk• bır meydan savaşı 

varmışçasına, peşpeşe patlayan sıl.ıh sesler~nı 'i' tt• 

Adımlarmı o tilrafa doğru hızlandmh. Yaklaşt•kça 

yanaklarda patlayan tokat seslerın• de duyar oldu. 

Seslerin net olarak geldiği yerde durunca g6rduğü 

manzara karşısmda şaşkına döndu. Ortalıktil ne s, 
lah sıkan, ne de toka t yiyen adamlar vardr Sadece 

yazlık sinemanın makinistı haplancltğı iç m filmm se· 

sini sonuna kadar açmıştı. Al•, h•şımla sınemaya gi

rip robot gibi film seyreden, onemli kavga sahne/e· 

rinde şaraplarmdan bir yudum çeken kalabalığın 

içinde, karanltğı delen bakışlarıyla koltukları suze

rek Reco'yu aramaya başladt, Ali, sinemada bıraz 

taban eskittikten sonra kurt gibi duyarlı burnuyla 

oğlunun kokusunu aldı. Koltuğa gömulmuş, butun 

ruhunu filme teslim etmiş Reco'yu kulağından tuttu

ğu gibi eve sürükledi." 

Ağır Roman, Gendaş Yayınlan 


