
SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

www.birgun.net14 24 Şubat 2015

SAYFA 14

Kylie, İstanbul’da sahne alacak
Timebomb, I Should Be So Lucky, Better The Devil You Know, 
Slow, Confide In Me, Can’t Get You Out Of My Head, I Believe 

In You gibi hit single’ların  sahgibi pop müziğin ikon isimle-
rinden kylie Minogue İstanbul’da sahne alacak. 16 Haziran 
akşamı Kuruçeşme Arena’da konser verecek olan pop mü-
ziğin yıldız ismini biletleri 113 ve 337 liradan satışa çıktı.

Coen Kardeşler’in 
kitabı raflarda

n Sinema yönetmenleri serisinden 
‘Coen Kardeşler’ kitabı agora Kitaplığı’n-
dan çıktı. Türkçe çevirisi Deniz Koç’a ait 
olan kitaptan alıntı: “Bize dışarıdan bakan-
ların ‘Coen Kardeşler hissiyatı’ dedikleri 
durumun arka planı bu.”

Earth, Borusan Müzik 
Evi sahnesine çıkıyor

Oyun Salonu’nda Mart 
programı açıklandı

Yeni albümünü 12 farklı 
formatta yayınlıyor

n Drone doom, minimalist drone metal 
gibi stillerin yaratıcısı efsane grup earth, ilk 
kez istanbul’da. 2011’den beri istanbulluları 
alternatif isimlerle buluşturan nova muzak 
serisi 2015’e de bir ilkle giriyor. Drone doom 
gibi bir stilin yaratıcılarından olan efsane grup 
earth, 28 Şubat 2015 Cumartesi 22:00’de 
Borusan müzik evi’nde ilk kez istanbullu 
müzikseverlerle buluşacak. 1990’da kurulan 
earth, aradaki değişim gösteren albümlerin-
den sonra 2014’te en çok vokali barındıran 
albümlerini yayınladılar. Primitive & Deadly adlı 
albümde grunge türünün efsanelerinden mark 
Lenagan’ın da sesini duyabiliyoruz. 21:00’de 
başlayacak gecenin biletleri 25 ve 27,5 lira.

n DiSiPLinLeraraSı sanat topluluğu 
ba-’nın sahnelediği ‘Kapı aralığı nedir, Kapı 
aralığı Bir Fotoğraftır’, oyun Salonu kap-
samında mart ayı boyunca her pazartesi 
günü Salon’da tiyatroseverlerle buluşacak. 
nisan ayın-
daysa Tiyatro 
Öteki Hayat-
lar’ın sahnele-
diği, Georges 
Perec’in 
aynı adlı 
kitabından 
uyarlanan tek 
perdelik oyun 
Ücret artışı 
Talebinde 
Bulunmak 
için Servis Şefine Yanaşma Sanatı ve 
Biçimi, her pazartesi Salon sahnesinde 
perdelerini açacak. Şubat ayındaysa Tiyat-
roperest’in sahnelediği Behiç ak’ın yazdığı 
Kerem ayan’ın yönettiği iki perdelik oyun 
Tek Kişilik Şehir’i Kerem Çetinel (sahne ve 
ışık tasarımı) ve oyuncular onur Özaydın, 
Ö. Zeynep Dinsel, Burak Türker’den olu-
şan ekibi izlemek için son fırsat.

n Son yıllarda gittikçe büyüyen plak 
furyasına Trevor Jackson yeni albümüyle 
farklı bir boyut katacak. Yeni albümünü 
12 farklı fiziki formatta yayınlayacak olan 

Jackson’ın 
albümünde 12 
şarkı olacak. 
Format adını 
verdiği yeni 
albümü 7, 
10, 12 inçlik 
plaklar, CD, 
mini-CD, 
kaset, USB, 
VHS, miniDisc, 
Dat, 8-track ve 
bant formatla-

rında yayınlayacak olan prodüktör ve mü-
zisyen Trevor Jackson tüm kayıt teknoloji-
lerini bir anda yayınlıyor. Format albümüyle 
ilgili tek sıkıntı; farklı formatlardaki kayıtları 
çalabilecek aletlerin devrinin kapanması ve 
çoğunun artık müzelerde duruyor olması.

Better Call Saul’da yeni bir malzeme neredeyse bilinçli olarak 
kullanılmıyor. Fakat eski ve bir o kadar da değerli malzemenin 

hayli yenilikçi bir şekilde değerlendirildiğini de söylemeli En başta bir internet 
dedikodusu olarak 
yayılan “Breaking 

Bad’in spin-off’u çeki-
lecek” haberleri dizinin 
takipçileri için muazzam bir mutluluk 
sebebiydi. Detaylar netleştikçe Breaking 
Bad izleyicileri için haberlerin güzelliği de 
artmaya başladı. Dizinin en sevilen karak-
terlerinden birisi olan Saul Goodman’ın 
“eski günlerini” konu alacak dizinin daha 
hafif bir tonunun olacağı ve sıkı takipçi-
lerin zevkine uygun ufak tefek detaylarla 
dolu olacağı düşünülüyordu. En sonunda 
Breaking Bad finalini yaptıktan yaklaşık bir 
yıl sonra beklenen oldu ve yedi iklim dört 
kıtada çekilmiş en başarılı televizyon işlerin-
den birisi olan Breaking Bad’in spin-off’u 
‘Better Call Saul’ ekranlara merhaba dedi.

Breaking Bad gibi yüksekten açılan bir 
bahsin ardından Breaking Bad’e spin-off 
çekmek bir yana aynı temada hatta aynı 
coğrafyada çekilecek dizinin dahi çıtasının 
yüksek olmasının zorunluluğu Better Call 
Saul için fazlasıyla zorlayıcı bir etken. Bu 
zorlayıcı durumun yarattığı baskının altın-
dan kalkmak her yiğidin harcı değil ancak 
geçen bölümler itibariyle Better Call 
Saul’ün kıldan ince kılıçtan keskin ipin 
üzerinde temkinli ve ufak adımlarla da 
olsa yürüyebildiğini söylemek mümkün. 
Better Call Saul sırtında taşıdığı serma-
yenin altında ezilmeden bu sermayeden 
doğru zamanda doğru miktarda yararla-
narak  şimdiye kadar iyi bir iş çıkartıyor. 

Saul Goodman ya da artık yeni dizideki 
adıyla James McGill’in hikâyesi Breaking 
Bad günlerinden çok farklı bir zeminde 
cereyan ediyor.

Breaking Bad’in ilk sezonunun sahip 
olduğu ton ve olayları anlatım biçimi 
devamında gelen sezonlara göre farklıydı. 
Daha insancıl yer yer komediye çalan bir 
üslup ve hikâye anlatımı vardı. Better 
Call Saul’de de şu ana kadar 
Breaking Bad’in ilk 
sezonunun kullandığı 
üslubun aynısını 
kullandığını 
söylemek lazım. 
James McGill’in 
hikayesi kıyıda 
köşede kalmış 
yer yer manipü-
latif ama çoğun-
lukla vicdanının 
sesini dinleyen 
bir insanın öyküsü. 
Better Call Saul’u 
Breaking Bad’den 
bağımsız olarak değerlen-
dirmek her ne kadar çok güç 
olsa da James McGill karakterinin çiziliş 
biçimi ve duygusal gerçekçiliği bu durumu 
kolaylaştırıyor. Öte yandan Better Call 
Saul’ün bir dizi olarak gerçekten de Brea-

king Bad’den bağımsız olmayı arzuladığını 
söylemek ise güç. Zira dizide Breaking Bad 
referansları ve karakterleri anlatılan yeni 
öykünün taşıdığı karakterlerden çok daha 
fazla. Better Call Saul’de yeni bir malzeme 
neredeyse bilinçli olarak kullanılmıyor. Öte 
yandan eldeki eski ve bir o kadar da önemli 
malzemenin hayli yenilikçi bir şekilde 
değerlendirildiğini de söylemek lazım. 

Organik bağı 
reddetmiyor

Better Call Saul’de 
yönetmenlik terci-
hini net bir şekilde 
“bu bir geçmiş an-
latısı” mesajından 
yana kullanıyor. 
Daha ilk bölümde 
Breaking Bad’in 

“şimdiki zaman”ı 
siyah beyaz gös-

terilirken, Brea-
king Bad’in “geçmiş 

zaman”ı yani Better Call 
Saul’un “şimdiki zaman”ı 

renkli olarak sunuluyor. Bu ba-
kımdan dizinin Breaking Bad ile organik 
bağını reddetmeyen fakat kendisine has 
bir çizgisi olduğunu da sıklıkla hatırlatmak 
isteyen bir küçük kardeş olduğunu söyle-

nebilir. Komplekse kapılmadan kendisinin 
de bir birey olduğu yeri geldiğinde vurgu-
layan bir küçük kardeş.

Dizinin üslubundaki bu temel ayrılık 
dışında taşıdığı standartların ve seyirciyle 
iletişim kurduğu dilin yine alışılagelmiş 
Vince Gilligan çizgisinde olduğunu 
söylemek lazım. Zamanı hızlı geçirmek 
ve izleyiciyi konudan kopartmamak adına 
müzik kliplerine ve Discovery Channel’da-
ki “Nasıl Yapılıyor?” bölümlerindekine 
benzer hızlandırılmış geçişler. Gizli 
kamera yerleştirmelerini andıran dizi 
dünyası açısından yenilikçi çekim biçimleri 
ve açıları Better Call Saul için de geçerli. 
Bu çizginin sürdürülmesi isabetli bir tercih 
olmuş. The Sopranos sonrasında gelen 
Lilyhammer’ın izleyicilere verdiği yaban-
cılık ve alakasızlık hissini Better Call Saul 
için söylemek imkansız. Dizinin taşıdığı 
üslup şimdiye kadar bir spin-off’un nasıl 
olması gerektiğini gösterir nitelikte.

Ancak Better Call Saul’un üçüncü bölüm 
itibariyle halen “esas konu”ya girememiş 
olması ciddi bir dezavantaj. İlk aşamada 13 
bölüm olması düşünülmüş bir dizinin henüz 
kendi hikâyesini tam olarak anlatmaya 
başlamamış olması bir yavaşlık olarak göze 
batıyor. Ancak bu eksikliğin dışında Brea-
king Bad’i hiç izlememiş bir seyirci için dahi 
Better Call Saul güzel ve izlenebilir nitelikte.

n Fatih Şalo
caykahve@gmail.com

Kir; korkuyla vücut bulan bir kavram
n  İlk şiir kitabınızla ikincisi arasında 10 yıl 

var? Arada neler yaptınız?
Edebi faaliyetlerime ara vermedim. O sü-

reçde hem şiirlerimi demledim hem de tiyatro 
oyunları, öyküler, kısa film öyküleri, hatta bir 
roman yazıp ikincisinin hazırlığına başladım. 
Nekahetle değil, demlenmeyle geçen süreyi 
yeterli bulup yeni bir yayın takvimi oluşturmaya 
karar verdim.

n Şiirlerinize bir öyküye saklanmış özlem 
duygusu egemen.  Özleme de sevda… Sevda-
larınız neye?

Her ne kadar bunu tümüyle kabullenebildi-
ğimi düşünmesem de hiçbir duygunun nesnesi 
ya da öznesi olmadığına inanmak istiyorum. 
İnsanın bir bütünde onu canlı kılan her şeyle 
bir ahenk içerisinde yaşadığını düşünüyorum. 
Yaşamı bütünlük algısıyla yorumlamak, bütün-
lüğe bir güzelleme yazmak istiyorum. Sevda-
mın canlılıktan başka öznesi yok.

n Şiirlerinizde dün-bugün-yarın üçlüsünü 
tek bir an gibi işliyorsunuz. Günlük yaşamı-
nızda da bunu başarabiliyor musunuz?

Zaman algımla ilgili bir sorun var. Zih-
nimde geçmişin, daha geçmişten ayırt edici 
bir özelliği yok. Bu da beni, özellikle zihinsel 
sorgulama sürecinde geçmiş ve bugün diye ayı-
rabileceğim bir şey olmadığı sonucuna erdirdi. 
Dün, bugün ve yarın aynı anın içinde, çehreni-
zi nereye döndüğünüzle ilgili birer atıf.

n Şiirlerinizde korkuların temizlenmesiyle 
ilgili kurgularınız ağır basıyor. Korku insanı 
kirletiyor mu?

İnsan doğasının anahtarı güven duygusu. 
Güveni kirletebilecek yegâne güçlü duygu da 
korku. Korku kuşkuyu, uzaklaşmayı getirir; 
bir ağır silah gibi güven duygusunu yerle bir 

eder. İnsanın canlılığına ilişkin güveni sars-
mak istiyorsanız korku serpmeniz yeterli olur. 
Bu yüzden kir, benim için korkuyla vücut 
bulan bir kavram. Kir hızlı bulaşır. İnsanları 
kirletebilirseniz bunun bulaşmasını önlemek, 
kirletmek kadar kolay olmuyor. Temizlemek, 
kirletmekten daha çok emek, duygusal ve 
zihinsel sıçrama isteyen bir süreç.

n Temizlenmeye de yaralı dokunuşların 
ilaç olabileceğini söylüyorsunuz. Kir kiri mi 
temizleyecek?

Yara almak bana dil öğrenmek, alfabe 
uyuşturmaya çalışmak gibi geliyor. Kirden ve 
temizlikten bahsedeceksek o kiri görüp tanı-
malıyız. Yaralar insana bu dili öğretip, insanı 
kendisiyle ve canlılığıyla ortak bir paydada 
buluşturuyor. Elbette kir taşıyor; ama insanın 
kendi yaralarına bile nasıl dokunması gerekti-
ğini onlardan öğreniyoruz. 

n Şiirlerinizde yaşamsal acıların feryadı 
var. İnsanların acısından pay alıyor musu-
nuz?

Dünyada bir huzursuzluktan bahsettiğimiz 
sürece metinler üretip şiirler yazarak feryat 
etmem kaçınılmaz. Ben sözcük kullanıyorum, 
bir diğeri tuvale işliyor, öteki ezgilere yüklüyor. 
Acıdan pay aldıkça acı adına konuşup onu 
seslendiriyoruz.

n Parna şiirinizde “gururunuza yedireme-
diğiniz lokmaları evhamlarınıza kilitlersiniz” 
diye bir dizeniz var. Gurur ve evham?

Parna sözcüğü bana insanın ellerinden 
ve ayaklarından kilitlendiği prangaları 
anımsatıyor. Belki var olma sürecimizin 
olmazsa olmazı olan; ama insanın çokça 
üçüncü ayağı olarak kullanma tuzağına 
düştüğü egoyu doyurup tatmin ettikten 
sonra bunu bir destek değil, salt bir araç 
olarak görmeyi başarmalıyız. İnsanın 
en uzun ve zorlu yolculuğu bu olabilir. 
Bağırmaya başlayan ego yanına kendi 
vahametini çağırıyor: evham! Şişkin bir 
egonun büyüttüğü gurur, evham besle-
tiyor. Egoyu ve gururu yeniden bayındır 
edebilmek için kaybetme kaygısından 
arınmak gerekli. Üstelik evhamlarınızın 
gururunuzla kurduğu ortak tuzaklar 
o kadar tutarlı ki zihin süzgecinden 
rahatlıkla geçebiliyor. Sezgilerimize de 
söz hakkı tanıdığımızda bu tuzaktan 
sıyrılabiliyor, zerrelerimizde aydınlığı 
hissedebiliyoruz.

n Bu aydınlığa ulaşan insanlarda 
neyi yakaladınız?

Onlar da yemek yakmışlar! Hata-
ları olmuş, yanlış yapmışlar. İçinde 
kaybolup gitmek, hayıflanmak yerine 
varoluşlarının bir parçası olarak gör-
meyi başarmışlar. Hepimizin hataları, 
yanlışları var. Kendi kuyularımıza da 
düşüyoruz. Bunların yarattığı ka-
ranlıklar, tortularını süpürdüğümüz 
sürece zarar vermiyor. Gururu da 
önce inşa edip sonra yıkabilmek için 
insan olduğumuzu hatırlamamız ge-
rek. Sonrasında başkalarının hataları 
da canınızı yakmıyor. Bunu yapa-
bilenler, insanı insan olarak, insan 
olduğu için algılayabiliyor; yalnızca 
canlı olduğu için değerli görüyor. 
Sevilme önceliğini kaldırıp sevme 
önceliğine geçmek için adım atıyor.

Better 
Call Saul

Büyüğünün gölgesinden çıkan küçük kardeş: 

Yeni şiir kitabı Beylerbeyi’nde 
Son Tango’yu Hayal Yayıncılık’tan 

çıkartan Aras Onur ile kitabını 
konuştuk. Şair: “İnsanları 

kirletebilirseniz bulaşmasını önlemek, 
kirletmek kadar kolay değil” diyor

n Gülsen Candar
gulsencandar@hotmail.com


