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re lı rnqgul eden uzerine bir 
sanıye içerts nde bınlerce düşunce 

§lnız katanızın içınde değışık 

gerçek eJI1Ie htimallerı uzerine 
senaryolar yazdıgınız bir saniye 
çe s nde b romanın sayfalarını 

do 11racalc kadar çok düşünce 
ıesı urduğunuz fakat bir turlu 

a§z ızdan dı~r çıkmak bilmeyen 
ız ucuna kadar gelen fakat 

m da oıada mütereddıt durup 
bekleyen br türtu doğru kelımelerı 

bır fılm olarak gördunı ben. Bir 
• 1eylerin hep ek-ık kaldığını 
i dü~unmek aklınızdaki fotoğraf 

kurgusunu bir turlu olu~turamamak, 
parçaları bir turlu tamamlayamamak 
uzer ne bır film. Bır ınsan duşunün 
kı yaptığı her şeyın eksık kaldığını, 
aklında kurguladığı ile hiçbir zaman 
örtu~edığıni duşunsun. Bu insan o 
eksıkliğı her zaman ıçinde hissedecek 
ve ya~ma olan bağlılığı giderek 
azalacaktır. Bir sure sonra bu insan 
ıçin bır ~yin gerçekleşmesı ile 
gerçekleşmemesı arasında herhangi 
bir fark kalmayacaktır. Gerçekleşen 
her şey zaten yarım kalacak 
demektir. Ve tamamlanmayan bir 
şeyin gerçekle~mesi ile 
gerçekleşmemesi arasında bir fark 
yoktur. O şeyin gerçeklik değeri, 
aklınızda o saniye içinde 
düşundıiğunüz şeylerden ibarettir, 
daha fazlası değil. Ve gerçekleşen 
şey, hiçbir zaman sizin aklınızdaki ile 
ortiişmeyecektir. Beniamin'in 
deyimtyle "Bizde imrenme duygusu 
uyandtracak mutluluk sadece 
solumuş olduğumuz havada vardır; 
bazt insanlarla konuşabilirdik, bazt 
kadmlar kendilerini bize verebilirdi, 
orada ... " Bazı fotoğraflar 
çekebilirdik larabayı durdurabilirdik, 
tam da orada ... tam da o gün 
batışında ... l, bazı kadınlara onları 
sevdlğımizı söyleyebilirdik (orada ... 
tuvalelin yankılı akustiğindel, 
varlığından rahatsız olduğumuz 

kişınin salondan çıkması için 
televizyonda kanaldan kanala hızla 
zap yapacağımıza ona kısaca "lütfen 
çtkar mtsm, yalmz baştma erotik 
film izlemek istiyorum" diyebilirdik 
(orada ... sigara içilmeyen salondal, 
annemizi arayabil ir, ona şefkat 
gösterebilir, sıhhalini sorabilirdik 
(telefonu çevirmişlik de, bir an sonra 
niye vazgeçtik?l pakette tek başına 
kalmış sigarayı deniz kenarında bir 
banka oturup bi güzel içebilirdik 
(orada ... deniz kenarında, 
bankta ... ı. Fakat ya o fotoğrafın 
çekilmiş olması ile çekilmemiş 
olması bizim için herhangi bir fark 
ifade etmiyorsa? Ya o çekmek 
istediğimiz, o tek bir saniyelik anda 
aklımııda beliren fotoğrafın hiçbir 
zaman gerçekliğe erişmeyeceğini, 
aklımızdakine kıyasla hep eksik 
kalacağını düşünüyorsak? Ve bu 
allahın belası eksiklik duygusu, bizi 
hiç yalnız bırakmıyorsa? Mutluluk 
imgemiz hep düşündüklerimizde saklı 
kalıyorsa? Sonsuza dek dilimizin 
ucunda hapsolmuşsa? 

Tüm bu düşıindi.ıklerimiz hakkında 
bir film çekebilirdik. Bu filmi belki 
birkaç kişi izler ve bizimle aynı 
şeyleri düşünürdü, düşündüğünün 

farkına varırdı. Fakat bu film 
Stalker'ın yanında her zaman için 
eksik kalmayacak mıdır? Bu filmi 
çekmişiz, çekmemişiz ne fark eder? 
Birkaç kişi izlemiş, izlememiş ne 
fark eder? Bir kiji izlemiş, aklına 
gelenlerden bir yazı yazmış, 
yazmamış ne fark eder? 

Fakat bu film çekildi, bu yazı yazıldı 
ve evet, Mahmut deniz kenarına 
gitti, bir banka oturdu ve 
kendisinden tamamen farklı bir ruh 
halindeki, dünyayı tamamen farklı 
algılayan, çekilmeyen o gün batımı 
fotoğrafının çekilmiş olması 

gerektiğini düşünen bir başka 
adamın paketinden arta kalan 
sigarayı içti. Az sonra kendisinden 
uzaklaşacak, çok uzaklara gidecek 
olan o adamın ... 
Fırat Yücel 




