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Yonca  (Havuzun kenarına konmu! kumruyu   
 göstererek)   Ege kumrularının tüy   
 rengi i!te böyle. Kumla kül arası bir   
  boz bulanık. Güne!te solmu! koltuk  
 dö!emesi rengi. Ensede tek sıra kolye…  
 Sarı veya ye!il, bazen ebruli.   
 Bildi"imiz kumruların  uzak akrabası.  
 Neredeyse ayrı bir ku!  cinsi. 

Lana       (Sıkıntılı bir i"adeyle) Kumrular ilgimi   
 çekmiyor Yonca. Kediciyim ben,   
 sadece kedici. Onlar da ku! dostu   
  sayılmaz. (es) Yonca?

Yonca    Evet?

Lana    Small talk için ak!amı mı 
 bekleseydik? Merhametli gölgeleri, 
 ilk esintiyi… #lk tahammül 
 apereti$erini. 

Yonca     Aaa, ne özlemi!im !u tarz elektrik 
 !oklarını ben! %u Lana nezaketini! 

Lana    Sendromun adı: Erken saatlerde  
 sözcük isra&ına alerji. Ömrümde 
 kimseyi sabahları konu!maya de"er   
 bulmadım. Galiba kızımı bile.

Yonca    Babanı? 
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Lana   Ah onu dinlemeye hep bayıldım. 
 Maalesef sabahları a"zını bıçak 

 açmazdı onun. Annem di"er uç: Tek 
ki!ilik orkestra. #!çi arı, artı, kovanın 
 kraliçesi. Hamaratlı"ı, sevinci, ö'esi 
 her !eyi gümbürtülü. Kimseyi 
 bulmazsa tavuklarıyla hırla!ır. 

Yonca      Tavuklarınız mı vardı Lana? Ne !ans!

Lana   Bölgedeki herkesin vardı. Annem   
 sabah kahvaltı öncesi, aç karnına  
 birer çi" yumurta içirirdi bize. 
 Marifet, tepesine iki delik açarken
 kabu"u çatlatmamaktır.   
 Kalınca bir diki! i"nesiyle delikleri   
 açar, ate!te sterilize edilmi! i"neyle   
 ve bir kıdemli cerrah 

maharetiyle. Ayaküstü yutardık,   
 lüppp (ba!ını devirerek). Bugün tekila   
shutları dikiyorum öyle…  Hahaha.   
 #çti"imiz de"i!ti, ritüeli kaldı.    
 Kahvaltıda annemin monolo"uyla   
 sersemlerdik. Monolog da denemez,   
 sorular ondan, itirazlar ondan, ses   
 gürler, !ahlanır, âniden ini!e geçip   
 incelir, gördü"ü (lmin tüm 
 karakterilerini seslendiren çocuklar   
 gibi… Yaparlar ya öyle ha)alarca,  
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 aylarca, sırf zevkine, bir tür 
 mastürbatif keyi$e? 

Yonca      Kadınların ba! antidepresanı. 
 Yan etkileri olacak hâliyle, bütün 
 ilaçlar gibi. 

Lana           Yan etkiler kendisine de"il ki, hep   
 çevreye.

Yonca         Kadınların gevezeli"inden Freud koca  
 bilim kurdu be.   

Lana     Ay, beni bo"du o gevezelik! Lise bitti,   
 arkama bakmadan kaçtım. #yi de   
 oldu, ve en önemlisi, o barbar sava!a   
 yakalanmadım. 

Yonca     Barbar olmayan sava! mı var?

Lana   Babam, hep cesaretlendirmi!ti, 
 burada hayat geçmez Lana, derdi. 
 Sen do"ru Batı’ya… Bir gün kendini !u 

tavuklar kadar eblehle!mi! bulmak 
istemiyorsan. Batı’yla alakalı öyle bir 
hayal kurmu! babacı"ım: Zekâ, 
ha($ik, özgürlük. Bünye iç 
motoruna enerji ikmali yapıyor, 
(lan… Sa$ık bir yerde.
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Yonca       Hepimiz öyle de"il miydik?

Lana          Senin de mi öyle bir hayalin vardı   
 Yonca? 
 
Yonca        Ne sanıyordun?

Lana          Ahmet’in ba!arısı sanıyordum,   
 Batı’yla alakalı yegâne hayalin. 

Yonca       Akrepsin i!te… Yanlı! mıyım? 
 Yükselenin Akrep de"il miydi? 

Lana         Sadece ben de"il, herkes seni öyle bildi.  
 Hayalini…

Yonca             O daha sonra halbuki. Sonra o. 

Lana        Pazar günü radyosuna yapı!ır, içine 
girer âdeta, hoparlörün deliklerinden, 
devri âleme çıkar. Hertz dalgaları 
Jules Verne’i… Yoruldu"unda #talyanca 
!arkılı bir istasyonda duraklar. 
Aryalarda gözlerini devirir, tansiyonu 
dü!mü! gibi.  Kimbilir hangi 
özlemlerle.

Yonca    Annen?
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Lana    Yok be! Babam dedim ya… 
 Beni dinlemiyor musun Yonca?   
 Uçurtmanın ipi kaçtı gene. 

Yonca  (silkelenir) Kaçmadı. Elimde: Baban   
 arya dinliyor.

Lana    Sadece arya de"il tabii! Pepino di   
 Capri, Adriano Celentano, Mina,   
 Albano ve Romina Power… 
 (Felici#a !arkısını mırıldanırlar birlikte)

 È tenersi per mano andare lontano, 
 la felicità

 E il tuo sguardo innocente in mezzo   
alla gente, la felicità
 È restare vicini come bambini, 
la felicità
 Felicità

Lana   Sava!ın ihtimali bile yok henüz 
ufukta. Felicità’ymı! hakikaten… 
Sonra, radyosunu bir temiz çar!afa 
sarıp dolabın üst ra&ına kaldırdı, 
#talya’ya, trenle gidip gelmeye ba!ladı. 
Monoton hayatına açtı"ı birkaç 
mevsimlik tek mütevazi parantez.  
Benim bildi"im. Dört gün kalır, 
yana"ında yeni bir tra! losyonunun 
kokusu ve kuca"ında bizim oralarda 
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görülmemi! arma"anlarla döner. 
Ucunda hokkabazlı, cambazlı, 
tütülü balerinli kalemler, çilek ve 
limon kokulu silgiler, harükulade 
de)erler... Büyülerdi bizi #talyan 
kırtasiyesi! 
Anneme ütü, oyuncak ütü ha($i"inde, 
ama hakiki. Balkan güllelerine talim 
ediyorduk ya, annem sevincinden 
yanak yana"a dansetmi!ti ütüyle. 
Mayonez mikserimize kom!ular öyle 
a!ık oldu ki sırayla ve aralarında kura 
çekerek ödünç alır; mikser kapı kapı 
gezer, erik rakıları e!li"inde geri gelir.
Onlarca kitch biblo. 
Porselenden a"ıllar, kümesler, a"ızları 
yürek !eklinde mandolinli melekler...  
Venedik gondolları, gondolda hasır 
!apkalı, beli kavisli bir gondolcu. 
Annem yumu!acık bezlerle tozlarını 
alırdı hepsinin. Sanırsın birer Ming 
ya da Lali*ue. 

Yonca    Hahaha. Bana da hayal meyal bir  
 !eyleri hatırlattı bunlar.

Lana   Sonra, renkli külotlu çoraplar…  
 Balkanlar’da henüz icat edilmemi!,   
 Milano dondurması renklerinde. Böyle  
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 bir dolu ıvır zıvır. Hepsi bizim için lüks 
 kategorisine giren. 

Yonca        Bizim için de biraz lükstü saydıkların.

Lana       Uydurma. Bizdeki gibi olamaz. 

Yonca    Sabrina’ların yan kom!usu Fransız 
vardı hani... Sendikacı sesli, parmak 
uçları Gitanes sarısı, gırtla"ında ceviz 
boyunda Adem elması olan. 
Havana dönü!ü yazdı"ı kitap 
basıldı"ında, imzalayıp posta 
kutumuza bırakmı!tı. Ahmet’le 
ikimize de"il, sade bana ve bu ho!uma 
gitmi!ti, iki günde kitabı bitirmi!tim. 

Lana    Bana imzalayıp verdi"ini   
 hatırlamıyorum. 

Yonca   Havana’da Kübalı gençlerle bulu!uyor  
 bu: Kırk elli ö"renci. Gençlere soruyor:  
 E"itiminiz, kitaplarınız bedava,   
 devlet balayınızı ödüyor, oturdu"unuz  
  evin sahibi oluyorsunuz. Daha ne? 
 Nesi eksik sosyalizmin? Adamın adı   
 neydi Lana? Kitabı hatırlıyorum,   
 adamın adını unuttum, iyi mi?
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Lana   Bana da oluyor Yonca. #htiyarlıyoruz. 

Yonca   #htiyarlamıyoruz. Savrulduk, bir ömre  
 çok insan, çok atraksiyon sı"dırdık.   
 Hepsi bu. 

Lana   Sabredersen, gelecek. Ve geldi:  
 Stefan Morvan!  

Yonca   Evet, Stefan! Stefan Havana’da,   
 Kübalı çocukları toplamı! etra&ına,  

soruyor: “Sosyalizmin nesi eksik?”  
Gençler suspus. Ürkek, sıkılgan, 
susuyorlar. Kolay soru da de"il... 
Stefan pes etmiyor, soruyu yineliyor 
ve nihayet bir mahcup ses yükseliyor: 
“Kadınlarımızın güzel elbiseleri yok”. 
#yi mi? Dümdüz bir yanıt. 
Entelektüellik iddiası olmayan. 
Yapaylık, koketlik içermeyen. Yarı 
uykuda, kendi kendine konu!ur gibi 
bir yanıt. Ne demokrasi, ne dü!ünce 
özgürlü"ü, ne bir !ey. Sadece güzel 
elbiseli kadınlar… Etkilemi!ti beni. 
Birkaç gün sonra Stefan’la 
pazarda kar!ıla!tık, peynircinin ya 
da balıkçının önünde, Stefan balıkları 
iyi bilirdi, Brötanyalı, bizim buranın 
denizlerine u"ramayan balıkları 
sayardı tezgâh önünde. 
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Kitap için te!ekkür ettim, iki gecede 
bitirdi"imi, bana çok hakiki gelmi! o 
cümlenin etkisinden kurtulamadı"ımı 
söyledim. Heyecanlandı, kö!ede kahve 
içer miyiz dedi, oturduk, kahvenin 
yanına bir de Calvados söyledi, 
bak, !unun rengi Havana romunu 
hatırlatıyor dedi, yedi yıllık rom, o da 
mutlaka sek içilir, gene Küba üzerine 
la$adık. “Gençleri her yerin gençleri 
gibiler. Nankör ve budala. Anlamak 
zor. Kanser a!ısı yerine geli!mi! müzik 
seti ve Amerikan dizileri istiyorlar” 
dedi.

Lana   Sonra?

Yonca   Ne sonrası?

Lana     Konu nereye ba"lanacak diye 
 bekliyorum.

Yonca    Hiçbir yere ba"lanmadı. Çok 
ho!uma gitmi! cümlenin yankısını 
yeniden yakalamak ve ço"altmak için 
çabalar sarfettik kar!ılıklı; olmadı. 
Sihir ısmarlama gelmiyor... Stefan’ın 
önündeki Calvados bitti, yeterince 
sıkılmı!tık, ayrıldık. Bir dolu i! vardı 
zaten bekleyen. Her zamanki gibi.
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Lana    Çalçene buluyorum ben Morvan’ın   
 üslubunu. Be"endi"in cümle kendi   
 cümlesi de de"il zaten, di mi? 
 Nasıldı o? 

Yonca    “Karılarımızın güzel elbiseleri yok”.   
 Gençlere söyletiyor ama bal gibi kendi  
 cümlesi olabilir. Bilemeyiz. 

Lana    Kabul, bilemeyiz… Cümledeki 
ça"rı!ım gücünü sevdim. Babamın 
gene bir #talya arma"anı kırmızı 
kaza"ı aklıma getirdi. Dolaplarım 
bugün kazaktan yıkılıyor, 
bakamıyorum bile, ki ço"unu severek 
almı!ım ama sıkıldım, atamıyorum 
da, hantalca pinekliyorlar, duvar 
dibinde dansa kaldırılmayı bekleyen 
ta!ra kızları gibi. Halbuki ilk kırmızı 
kaza"ımı dü!ündükçe yüre"im 
hopluyor. Sanki ilk cinsel ili!ki. 
Acemice de olsa espası büyüten. 
Sadece bir yün kazak de"il, dünyada 
bizim için eri!ilmez ne varsa hepsinin 
vaadiydi. Annem iri elleriyle kaza"ı 
masaya yatırmı!tı, hak etmedi"imiz 
mükemmel güzellikte bir bebe"i 
yatırır gibi, elinin sırtıyla ok!ayıp 
demi!ti ki: “%u narin !eye benim tek 
kolum zor sı"ar. Neye benzedi"imi üç 
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günde unutmu!sun!”  Halbuki kaza"ın 
rengiyle muazzam uyum sa"layacaktı 
çama!ırcı elleri…

Yonca      Zalim Lana. 

Lana       Gerçek ama! Annemin elleri kürek 
gibiydi, !öööyle, ve kıpkırmızı. Kı! 
günleri mora çalar. Tavukları a!kla 
besleyip zamanı gelince boyunlarını 
bir çırpıda kıran eller. Hayatında 
maniküre gitmemi!. Dü"ününde dahi 
gitmedi"ine eminim.

Yonca    Kimin elleri müthi! iri? Eller, ayaklar… 
 Rimbaud’nun! Hastalı"ının adı 
 akromegali. Te!his ölümünden sonra 
 konmu!.

Lana     Neler tutuyorsun aklında be Yonca!   
 Akro ne?  

Lana     Akromegali. Hipo(z bezinin 
büyüme hormonu salgılaması; ama 
a!ırı miktarda. Akılda tutmak atla 
deve de"il ki. Megalo,Yunancada 
büyük demek… Megalomandan aklına 
gelsin. 

Lana    Aklıma hiç gelmesin. Unutmak 
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istiyorum ben çerçöpü. Hakikaten 
Yonca, dâhi çocuk !air Rimbaud ile 
annem arasında ne alaka ya? Hipo(z 
bezinin salgısı bilmem ne… 

Yonca    Lana, sen övünmez miydin, “Ben bir 
ba!kasıdır” sözünden epeyce ekmek 
yedim diye? Bu da ilgini çeker sandım, 
ne var?

Lana     Çok alakasız bir ça"rı!ım. Annemin 
ellerinin irili"i sadece ailenin yükünü 
ta!ımaktandı. Yaz kı! her i! sırtında. 
Akan çatıyı tamir eder, sobanın 
odununu, erzak çuvallarını 
yüklenir, biz derin uykulardayken 
sobayı gürletir… Babam evin 
hayalperesti, koltu"una 
gömüldü"ünde bile orada de"il. 
Parazitli radyosuyla dünya turunda 
ya da uyku ma"arasında, kimsenin 
sızamadı"ı rüyalar âleminde... Ta ki 
trenle #talya’ya ziyaretleri ba!layana 
dek. #!ten nasıl izin alıyorduysa. 
Görev icabı yolculuklardı belki onlar… 
Babam sükûtiydi ve galiba oralarda 
bir hatun bulmu!tu. #talyan manitaya, 
bir keresinde, git çar!ıdan bizimkine 
de bir hediye seçiver diye tembih etmi! 
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olmalı, manitası karın kaç beden 
giyer, kilosu ne (lan sormadan ve 
muhtemelen bilhassa sormadan, kendi 
ölçülerine uygun bir kazak seçmi! mi? 
Emekçi anamıza! Kartvizitli kazak… 

Yonca     Haha. Kadınların öldürücü 
 esperantosu. Her adrese istedi"i 
 mesajı postalayan.

Lana       Annem çözdü tabii ânında kırmızı 
yün mektubu. Ak!am ne sitem ne 
gündelik gevezelik; iç çekmeler, 
sofrada yeme"e a"zını sürmemeler, 
hiç a!ina olmadı"ımız hâller... 
Kraliçelikten ve i!çi arılıktan istifa 
etti"ine tanık oldu"um tek gece. 
Sevilmedi"ine inanan, sevilmedi"ine 
üzülen bir kadına dönü!mü!tü. 
Gördü"üne emin olamadı"ın rüya 
gibi soluk bir ân... Sabahına gözleri iki 
minik yumurta kadar !i!ti. #talya’dan 
gelen kazak kadar da kırmızı. Azıcık 
daha somurttu, sonra bildi"imiz 
hükümranlı"ına döndü. Gevezeli"ine, 
tavuklarına, koca horozunun 
hizmetine, günlük rutinine. En sa"lam 
kalkanına. Döngüsel ritmine.

Yonca      Kaza"ı tavukların altına serdi  
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 in!allah. Veya do"rayıp paspas yaptı.

Lana       Daha neler! Ona ben el koydum. 
Dirsekleri eridi"inde annem iki eski 
deri parçası kesip dikti, bir iki mevsim 
öyle giydim. Göbe"im açıkta kalırdı, 
o derece kısalmı!. Kaç o"lan tavlandı 
bilsen o kızıl !etlandla! Babam #talya 
seyahatlerini kestikten epeyce sonra, 
hâlâ sırtımdaydı. 

Yonca   Konu!mu!lar mıdır Lana? 

Lana    Neyi?

Yonca    #talya’daki parantezi. 
 Babanın takıldı"ı kadını.

Lana  (es) Ne bileyim? Umrumda de"ildi. 
Kendimle me!gul oldu"um yıllar. Ba-
bam demi! midir: “Böyle böyle Anna, 
bir süre idare et, nasılsa bir müddet 
sonra ya o sıkılacak ya ben…” Yoksa 
inkâr etme centilmenli"ini göstermi! 
midir? “Yok daha neler! Ne yazıyorsun 
sen öyle güzel kafacı"ında!” Sormak 
aklıma gelmedi… #ki teselli cümlesi 
kurabilirdim anneme. Onu da 
yapmadım. Hayı$anmak için 
artık geç. 
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Yonca     Ne içelim Lana? %u !ap!al ayak   
 altında madem.Türk kahvesi? 
 Gerçi Irish kafelik konular bunlar.  
 Hani sen sabah sohbetini alerjiktin ya.

Lana   Aa, alerjikler en tehlikeliler. 
 Bir günaydın için kaç naz niyaz, sonra  
 hayatlarının pardösülerini, !rak, 
 açarlar böyle! 

Yonca   Irish kafe iyi giderdi, di mi Lana?   
 Nasıl çekti canım! 
 Gerçi bu saatte hiç olmaz.

Lana      Niye olmuyor?

Yonca    Ayya! karılar demezler mi? 

Lana      Ke!ke öyle abartılı bir !eyler dense   
 senin için Yonca! Ah Ortado"u   
 di!ileri... Her yaprak hı!ırtısını 
 dedikodu sa"ana"ı sanan. Kendi 
 gölgesinden tırsan.

Yonca    Büyük büyük konu!uyorsun Lana. Ve  
ezbere. %u gördü"ün garsonlarda Irish 
kafe yapacak yüz vardı sanki! Hayat-
ta duymamı!lardır! Tari(ni de versen, 
önüne bula!ık suyu gibi bir !ey getirip 
koyacaklar, emin olabilirsin. 
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Lana    Bir de !u vır vır ses var, Yonca, 
 delirtici. Dipten dibe, bo"uk, tok. 
 Tam neyin sesi ki bu?

Yonca  (susarak dinler) A"ustos böce"i onlar…

Lana   Ben köy çocu"uyum Yonca, a"ustos 
böce"ini anamın babamın sesi gibi 
tanırım. Tabii ki o de"il, !u mekanik 
ses. Dinle bir saniye…  Lütfen.

Yonca    Aa, havuzun motoru ya o. Celâl, 
 bakar mısın?

Lana     Anlatamam nasıl sinirimi bozuyor!

Yonca   Celâl?

Lana     Celâl’den kime ne Yonca? Havuzun 
motoru sinirimi bozuyor diyorum. 
Hiç kesilmiyor, farkında de"il misin? 
Rahatsız olmuyor musun !u mekanik, 
!u sürgit vızırtıdan? Vuvvvu zzzuuu wu 
gırrrrr +gırrr.

Yonca    Yok canım. Biz böyle !eylerden   
 huylansaydık…

Lana     Biteviye diyorum. 24 saat.
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Yonca    Öyle olmalı zaten Lana. Hijyen gere"i. 
Motor birkaç saatli"ine stoplarsa 
havuz o ân yosuna bo"ulur, bakteri 
ürer, milyonlarca. Dip, kenarlar pis 
pis ye!illenir böyle, ı""". Elektrikten 
tasarruf kurnazlı"ını kaldırmaz havuz. 
Motor çalı!acak. Sen uyurken dahi.

 
Lana     Hımm. Havuzun motoru ve 

horozlarınız aynı tarz. Hiperaktif. 
%a!ıyorum, ne saçma !eyler 
ö"retmi!ler bizlere lisede: 
Ortado"u’nun aheste ritmi, yok 
sükûneti, yok huzuru… Fısıltılarla 
konu!ulan harem lo!lu"u, sedirlere 
uzanıp Rahat lokumlar çi"neyen 
kadınlar… Bir yı"ın palavra. %u 
zincirleme sesler arasında nasıl 
uyu!acaksan. Hepsinin üstüne, ezan! 
Atlandı"ı olur mu hiç ezanın? Mesela 
günde be! yerine, dört? Büyük bir 
depremde… Salgında… Ne bileyim, 
sava!ta mesela. 

Yonca          Bence sekmez be! vakit. Ama biliyor  
 musun? Artabilir.

Lana            Hadi?!

Yonca        Evet, artabilir. Temmuz 
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 ortasında oldu. Putch denemesinde.  
Fransızlar Almancasını  
söylemeye bayılıyor ya, “putch”, 
#ngilizler ve Amerikalılar da 
Fransızcasını seviyor, “coup”, coup 
militaire’in kısaltarak… En trajik 
durumlarda bile züppeliklerle 
oyalanan insanlardan neler 
bekliyoruz. Hakkaniyetli bir dünya…  
Açlı"ın ortadan kaldırılması… 
Mülteciler sorununa çözüm. Barıııı!. 
Burada ikisini de deriz: hem putch 
hem coup. Daha garantili.

Lana     Yonca! Uçurtmanın ipi gene kaçtı 
 elinden.

Yonca      Kaçmadı, merak etme, sımsıkı 
 tutuyorum. Ahmet #skoçya’daydı, ben 
 bir arkada!ımla buradaydım.

Lana   Ne merak etmi!tim! Havaalanı 
 patlamasında da a!ırı 
 endi!elenmi!tim; hemen yazdım zaten. 
 Ahmet’e ayrı, sana ayrı. Ahmet oralı  
 olmadı, sen cevap verdin. Hemen o gün.

Yonca    #lgin beni müthi! duygulandırdı, seni 
ne kadar özledi"imi fark ettim. Tren 
raydan çıktı"ında, eski bir dostun 
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uzaklardan i!areti ne rahatlatıcı, 
bilemezsin. Karanlıkta yanan bir 
sigara ucu gibi… Ke!ke ben de 
seni Paris’teki saldırılardan sonra 
arasaydım.

Lana   Bo!ver. Sen bana uçak bileti 
 gönderdin. 

Yonca   P,! Bir dolu mil kö!ede pinekliyordu 
zaten. Yanıp gidecek miller. 
Müte!ekkirim Lana. Hiç dü!ünmeden 
davetimi kabul ettin, ama sonradan 
vazgeçebilirdin. Pe!pe!e öyle çok 
felâket ya"dı ki üstümüze. Her gün 
bir yenisi. Her biri di"erinden vahim! 
Hepsinin üstüne, darbe te!ebbüsü. 
Tankların insanları ezmesi. Onca ölü, 
bombalama... O bitmeyen gece…

Lana   “Biz a!a"ıda sahildeyiz, orası 
 tehlikesiz” dedin.

Yonca    Öyle mi dedim? Gelmeni çok 
istemi!im… #!in aslı, her yer 
tehlikeliydi. Kaçak askerleri 
bu sahillerde günlerce aradılar. 
Helikopterler üstümüzde döndü 
durdu… Meksika dedi"im yukarı 
kayalıklarda arazi taramaları 
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yapıldı. Kapıları, pencereleri sıkıca 
kilitliyorduk. 
Sonunda kaçakların bir bölümü 
buralara yakın bir yerde yakalandı.

Lana      Öyle mi? 

Yonca    O bitmeyen gecede, fazladan birkaç 
ezan okundu, !ehirlerden köylere, 
hemen her yerde…  Sonraki günler de 
camilerden art arda dualar yükseldi, 
katledilen insanların ruhu için tabii, 
artı halkın tepkisini diri tutma 
gayesiyle, on be! dakikada bir, ya ezan 
ya ölülere dua, sela… Facebook’taki 
arkada!lar panik atak krizlerine 
giriyordu, Allahu Ekber’lerle 
bo"azlarını kesmeye gelecekler diye 
titreyerek. Hele ilk günler. Acılı, ö'eli, 
co!kulu bir kalabalık gün a"arana 
kadar meydanlarda… Sonra alı!ıldı. 
Az çok bir kayna!ma oldu. Az çok.

Celal      Günaydın Yonca hanım.

Yonca     Günaydın o"lum. Ne alıyorsun Lana?
      
Lana            Bira alabilirim ben... #yi gider. Malt   
 Efes. Very cold.
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Yonca       Çok so"uk bir bira Celâl. Bana orta   
 kahve. Suyu unutma olur mu? Hep   
 unutuluyor. Irish kafe istemiyoruz   
 sonuçta, di mi? Sade su…

Lana       Irish kafe mi söyledin kendine  Yonca?

Yonca    Hayır Lana, Irish kafe söylemedim! 

 Mayolu ve pareolu bir kadın telâ!la,   
 yüksek bir heyecanı dı!avuran jestlerle   
 onlara do$ru ilerler:

Feride      Bonjour, les (lles! Bonjour diyorsam,   
 laf olsun torba dolsun.  Ne melun gün.  
 Kâbus. Duydunuz?

Yonca     Neyi?

Feride     Dün gece olanları tabii! Kumsalda… 

Yonca      Kumsalda ne?

Feride        #!te! Gene…

Yonca     Ciddi olamazsın Feride!

Feride      Yeminle diyorum!  
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Yonca  (kulaklarını elleriyle örterek) Yapma   
 Feride. Sus.

Feride    Sabaha kar!ı. Garsonlar sahilde 
oturuyorlarmı!. Fırat, Ramazan, 
Osman… #yi ki de. Yedi ki!iyi 
kurtarabilmi!ler. Kapıdaki 
jandarmalar yeni gitti. Cipler, 
ambülans, bir dolu gazeteci… 
Nasıl duymazsınız?

Yonca       Duymadık dedim ya! Az önce Celâl   
 sipari!imizi aldı, o da renk vermedi… 
 Kurtuldular mı? 

Feride    Ke!ke. Maalesef hepsi kurtulamadı. Bu 
sabah üç yeti!kin sahile vurmu!. Biri 
sahilin tenis kortu ucunda bulundu, 
ikisi di"er uçta… Ve artı… Yani ke!ke 
eksi olaydı: #rice bir balık boyunda, 
!ööyle... Bu yaz ikinci!

Yonca    Hiçbir !ey demedi Celâl! Pes.   
Di"er kadınlar bizim hâlde, dünyadan 
habersiz güne!leniyorlar orada… 
Kimden ne saklanıyor ki böyle?

Feride    Bırak !imdi Celal’i Melal’i; nelere 
takıyorsun Yonca. Çocuklar ne yapsın? 
Yöneticiler tembihlemi!tir, kadınların 
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histerisini aya"ımıza dolamayın 
demi!tir. %emsa’yı panik ataktan am-
bülansla hastaneye kaldırmadık mı?

Yonca     Bence personel kanıksadı. Aldırı! 
 ettikleri yok… Rutinle!ti !u, !u...   
 hadise!! 

Feride    Hadise mi? Trajedi ayol! Çocuklar 
kaç ki!iyi kurtardı diyorum, sabaha 
kadar… Yaz ortasında ne &ırtına ne 
bir !ey, tekne nasıl batar, kafayı 
yiyece"im. Nasıl bo"ulur insanlar, 
salkımlarla, burnumuzun dibinde?

Yonca    Kes Feride, ilk aperiti)en önce çekilir 
 nane de"ilsin.

Feride    Ne demek oluyor bu?

Yonca    Bo! konu!uyorsun demek oluyor. 
Ah!ap gulet, (ber Jeanneau vesaire mi 
o gemiler? Ya da “dalgaları biçe biçe 
ko!an, denizin engin omuzları üstünde 
giden, kıvrık burunlu, koca karınlı, 
kanat kadar, dü!ünce kadar hızlı, çok 
kürekli gemiler”… 

Feride        Kürekli gemiler nereden çıktı?

Yonca    Homeros’tan Feride. #lyada ve 
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Odyssea’dan. %u belâ yazda sı"ına"ım. 
Her gece yüz mısra okuyup on mısra 
ezberliyorum. #yi geliyor. “#nsanlar 
denizde at gibi kullanır o gemileri”… 
“Sonra da cilalı kürekleriyle döve döve 
köpürttüler denizi”. 
Bizim zamane garibanlarının 
altında derme çatma lastik botlar! 
En külüstüründen. Kiremit rengi 
ölüm botları. O rengi nerede görsem 
kusasım geliyor. Ne severdim halbuki. 
Osmanlı mimarisinin a!ı boyası, 
Bo"az’ın turuncu kayıkları... 
Tela-uzuna bayıldı"ım çengâri. Neyse, 
kendimize acımayı bırakalım. Derme 
çatma lastik bot ta!ıyabilece"inin üç 
mislini yüklenince dellenen beygire 
dönüyor. Çürük dökük malzeme 
delinmi!tir, su almı!tır; ço"u yüzme 
(lan bilmeyen insancıklar zaten. Can 
yelekleri bile çakma, daha ne diyeyim! 
Yelek simulacre’ları. Baudrillard’ın 
kula"ı çınlasın.

Feride      Yedi günlük ha)ada bugüne mi 
toslamalıydı? Hadi bugüne tosladı, 
niye be! yüz metre öteye, bir kilometre 
beriye de"il, gene buraya? Bizim plaja? 
Bu nasıl bir talihsizlik?
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Yonca     O iri kayalık bizim koyun açıklarında 
çünkü Feride.  
“Batı çıkıntısında, Phaistos’a do"ru/ 
kafa tutar ba!kaldırır ufacık kaya”…  
“Gemilerse parça parça oldu kayalara 
vura vura./ Bunlardan be! kara burun-
lu gemi/ Mısır’a sürüklendi rüzgârlar 
ve dalgalarla.” 
Tasarru$u olsun diye, rehbersiz, 
aracısız, muhtemelen uydurma bir 
deniz haritasıyla yola çıkmı! mülteci 
adayları i!te… En yoksullar. Botları 
da hâliyle en yoksulların botları. 
Talihsizlik, evet. Üç yeti!kin ve bir 
çocuk cesedi be! yüz metre öteye de"il, 
bizim kumsala vuruyorsa, açıklarda 
minik bir deniz Uluda"’ı pusuda 
bekliyorsa, bu SEN#N talihsizli"in. 
Ki, bir zamanlar o kayalı"ı biz ne 
makbul talih addetmi!tik. Koyumuza 
göz dikeceklere kar!ı caydırıcımız var 
diye bayram etmi!tik. Meraklıları, 
sapıkları, paparazzileri püskürtecek 
bir koyu lacivert duvar… Gülmü!tük. 
Kısmetliyiz, talihin bize lütfu demi!tik. 
Do"a, belki Tanrı bizlere arma"an 
bah!etmi!. 

Feride   Deniz canavarı ayol o! 
Hayatlarımızı parçalamaya hevesli 
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bayku!, sinsi, sinsi… gezegen. Ah Lana, 
tıpkı Lans von Trier’in Melancholia 
(lmini ça"rı!tırmıyor mu? Sizin evde 
izlemi!tik, Ahmet Kopenhag’da mı 
neredeydi?

Yonca     Do"ru, seninle izlemi!tim   
 Melancholia’yı. Ahmet    
 Rotterdam’daydı.

Feride    Sava! Moskova’daydı, yemeye 
 çıkacaktık, sonra kar bastırmı! ve 
 soka"ı kapamı!tı… 

Melancholia (lmini izlemeye karar 
verdiydik, daha do"rusu sen karar 
vermi!tin, ben olur demi!tim, her 
zamanki gibi, sizin salondaki divanda 
battaniyelere sarınıp izlemi!tik; ne 
spontan ve güzel bir geceydi o… Film 
büyüleyiciydi. Ve korkunç. Aylarca 
etkisinden çıkamamı!tık. Ba!ımıza 
gelenler o (lmi andırmıyor mu? 
Tüylerim diken diken. Koluma 
baksana! U"ursuz kayalık! 
Bugünü buldu.

Yonca     Feride, yeter! %u ya!ananların 
 Melancholia (lmiyle, kozmosla, 
talihle, gizemle zerre alakası yok. 
#nsanlı"ın kendi hırslarıyla yarattı"ı 
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bölgesel bir felaket. Giderek 
küreselle!en. Bu bir. #ki: Sen o botta 
de"ildin, ölen çocuk ne evlâdın ne 
akraban. Kom!un dahi de"il. Canlı 
hâlini bir kez görmedin. Bu açılardan, 
basbaya"ı talihlisin. Öyle bakarsan... 
Biraz öyle bak! Niye öyle bakmayı 
denemiyorsun?

Feride     Do"ru söylüyorsun. Öyle bakmalıyım. 
 Hadi öyle bakayım... Neticede talihli 
 sayılırım. Öyle baktı"ımda, sen de 
 gayet talihlisin Yonca.

Yonca   Ben de… Hatta Lana da. Talihlilik hâli 
 de görece: la chance est une rela-
tivité, n’est-ce pas? Buyrun, patlattım 
aforizmamı. Lana, ne diiycem? 
Pokemon avlayıcı oyunlar var ya, 
!imdi herkesin elinde... Tam o tarz bir 
aforizma yakalama oyunu tasarla-
sana sen? Milyonlarca dolar vurursun 
yeminle.

Lana Hahaha. Pas mal Yonca. Pas mal du 
 tout. 

Yonca      Mersi. Sartre’a selâm çaktık, yeri   
 gelmi!ken. #dare eder mi Lana?  
 Gerçekten?
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Lana        Gerçekten bravo. Dalga geçmiyorum.
 
Yonca     Aforizmam mı, Pokemon-aforizma   
 oyunu (krim mi? Hangisi fena de"il?

Lana      Her ikisi Yonca.

Yonca    Mersi Lana. Hollywood’da böyle (kre 
birkaç yüz bin dolar ya"ar; 
!üphen olmasın. Gerçi sende onu 
de"erlendirebilecek kafa yapısı pek 
görmüyorum. 

Lana     Yanılıyorsun. Her söyledi"ini 
 ciddiyetle dinliyorum, dikkate de  
 alıyorum Yonca.

Yonca      Otur !uraya Feride, hatta sırtını daya 
ve uzan, yüzün kirece batmı! sanki, 
derin nefes, derin nefes, bana kahve 
geliyor, sen içersin, hadi kendini 
salma… #ki dakika zihnini bo!alt! 
Gel !akaklarını ovayım, sonra 
bileklerini. %u narin bileklerde ne azim 
birikebilirmi! Yarabbi! #lk bakı!ta 
inanasın gelmez. Bileklerin inceli"ine 
bakar mısınız? #ngiltere kraliyet 
ailesinde yoktur e!i benzeri. %imdi ben 
bir yandan Lana’nın ola"anüstü özel 
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i!ini anlataca"ım, gör bak, kafan ne 
biçim da"ılıyor.

Lana     Ah, mais non Yonca!!!

Yonca   A niye? Saçmalama Lana!

Lana     #stemiyorum Yonca. Feride bu   
 hâldeyken. Çok yersiz. Çok mânâsız.

Feride     Kadın istemiyor, nokta. Niye 
 üsteliyorsun? Nasıl bir dominantlıktır  
 bu Yonca! Bıktırıyorsun insanı. 

Yonca       Ben mi dominantım? 

Feride    Evet dominantsın! Kendini 
bilmedi"in kadar öylesin. Üstüne  
soruyor: “Ben mi dominantım?” Kadın 
anlatmana rıza göstermiyor, bitti, 
dü! yakasından. Fevkalade ayıp. 
Do"rusunu istersen, merak da 
etmiyorum. Allak bullak olmu!um. 
Gördüm diyorum, çocu"un nefessiz 
hâlini. Kaskatıydı, hele yüzündeki 
ifade… Hiçbir çocu"a yakı!mayacak 
ciddiyette, dü!ünceli. Sanki pek 
mühim kararlar almak üzere kon-
santre olmu!, pek mühim bir yere 
gitmenin hazırlı"ı içinde… Ve nasıl 
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yalnız! (ellerini uza#arak) Hâlâ 
titriyorum, baksana! Gözüm de 
se"iriyor. Sa" gözüm. 
Neye delalettir Yonca?

Yonca  (Feride’nin bileklerini ovmaya devam 
 ederek) Hiçbir !eye Feride! Sinirsel.  
 Ya!adıklarınla ilintili, beyin kanaması 

geçirmiyorsun, bırak !u yersiz 
evhamları. Lana’nın bir ayıbını mı 
anlataca"ım sandın sen? 
Övünülecek !ey ayol o… #!in do"rusu, 
kafan da"ılsın diye konu icatları 
pe!indeydim. Ortadaki tek ayıp ne 
biliyor musun? (parma$ını Feride’nin 
yüzüne do$rul#arak) Duymaya hazır 
mısın? “Merak etmiyorum”  demen, 
yegâne ayıp. Lana’yı inciten, 
a!a"ılayan! Bari bir zahmet Türkçe 
söyleyeydin.

Lana    Ah Ortado"u tırmıkları, ka!la göz 
 arası laf soku!ları. Sinsi, yıpratıcı… 
 %u hijyenik havuzun vızırtısı gibi 
 kesintisiz.

Feride   Merak etmiyorum ki Lana’nın i!ini! 
 Ve niçin? Zaten bilmiyor muyum? 
 Kom!u de"il miydiniz? Herkes yazar 
 de"il miydi o sitede? Eee? Yani.
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 Herkes dediysem…

Yonca   E!ler hariç.  “Sen hariç”, demek istedin, 
di mi Feride? #tiraf et, tam o, ima 
etti"in! (es) Evet, bizim çi)te yazar 
olan… Ahmet’ti. Hâlâ öyle. Ne ki, uzun 
evliliklerde unutulabiliyor. Yazar o 
muydu ben miydim oluyorsun. Her 
zaman de"ilse de hesapta olmayan 
bir gev!emede, esriklikte, !ımarma 
ânında, karı!tırabiliyorsun. 

 
Lana      Sen sa" koluydun hep Yonca. Yazarın 
 sa" kolu, eserin yarısı.  

Yonca    Ahmet solak ama. Sol koluydum 
 diyelim. Hahaha. Gerçi bilgisayar 
 ça"ında, ne fark eder?

Feride   #kinizden de istirhamım: Bu sabah 
 birbirimizi üzmüyoruz, hırpalamıyoruz. 
 Anlatamadım galiba, kendimi o 
 kadar...

Lana’nın telefonu çalar, Lana açar,   
 heyecanla cevap verir.

Lana     Anna ma chérie! Ça va bébé? 

Lana  “Siz devam edin” der gibi bir hareketle 
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 uzandı"ı !ezlongdan do"rulur, 
 telefonda konu!a konu!a ko!ar adım 
 uzakla!ır. 

Feride     %ükür gitti yahu, be! dakika kendi 
 dilimizde konu!alım, !u hâldeyken 
 Fransızca paralamak, inan, ayrı 
 i!kence. Ne çamlar deviriyorumdur, di 
 mi Yonca? Çılgın hatalar dizmiyor 
 muyum, boncuk boncuk?

Yonca    Saçmalama, Fransızcan !ahane.
 
Feride      Ciddi misin?

Yonca      Ciddiyim Feride, sular seller gibi 
 konu!uyorsun, daha ne olsun?

Feride     #yi bari. (es) Tahmin edemezsin… 

Yonca      Neyi?

Feride         %u ânki haletiruhiyemi.

Yonca     Pekâlâ tahmin ediyorum. Kaya 
 de"ilim ben de. Gene u"ursuz sözcük: 
Kayaymı!! “De"ilim masallardaki gibi 
me!eden ya da  kayadan do"ma.” 
Anla: Ta!tan de"ilim, sen yıkılma diye 
sert duruyorum. 
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Feride    Hakikaten, ü$esen da"ılaca"ım 
 sanki…  Peri!anım Yonca. Nasıl desem, 
 örselenmi!… 

Yonca     Ah ah, “örselenmi!”! Bakar mısınız? 
Ka!la göz arası neler okudun gene 
sen? Nasıl ânında kapıyorsun moda 
kelimeleri, hayret! Hahaha. Ah bilsen 
Feride, kitap sayfasında cakalı duran 
sözcükler günlük hayatta kula"a 
nasıl gülünç geliyor! “Tekinsiz” var 
bir de, o da fevkalade moda, elbette 
haberdarsın, senden kaçar mı. 
Hahaha. Sitemizin açı"ındaki 
“tekinsiz” kayalık ve “örselenmi!” 
Feride. Hahaha… %ahane kitap adı 
olur. Mizahi bir kitap gerçi. #ster 
istemez.

Feride     Yonca, dalga geçmenin sırası mı? 
 Dört ölü çıktı diyorum buradan 
 az önce. 

Yonca       Kafanı da"ıtmak için yapıyorum,  
 !ap!ik!

Feride     Yerlerdeyim ama ben! Dayak yemi! 
gibiyim… Annemin deyi!iyle, alil. 
Yonca… la&ı de"i!tirsek mi? Bamba!ka 
bir sohbete devrilsek, be! dakikalı"ına. 
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Zihnen bir uçan halıya binip 
uzakla!sak. Lütfen diyorum. 

Yonca     Yalvarma. Bence de isabet olur. Hadi 
 la&ı de"i!tirelim. Çi!imi tutmam 
 !artken benim de trüküm bu.

Feride    Ayol seninki döndü bile! Hay Allah. 
 E biz gene Fransızca’ya tâlim. 

Yonca     Arayan kızıydı, !una baksana,   
 garibim dört kö!e. Ça va Lana?  

Lana  (gülümseyerek)  Oui oui, tout va bien, 
 très bien merci…. 

Yonca     Bakın ne dü!ündüm: Gün içinde 
kullanılacak sözcükler ke!ke kura 
sepetinden çekilseydi, di mi? Her sa-
bah yeni bir kura çekili!i yapılsaydı ve 
o gün tüm di"er sözcüklerin kullanımı 
yasak olsaydı. #leti!imde bu kural 
tabii herkes için geçerli. Kimse, hiçbir 
mevki ve makam çi"neyemez. Ayırma 
kayırma yok. Fena mı olurdu?

Lana    Bir tür Dada. 

Yonca    Hayat olarak Dada! Oyun olarak 
hayat. Gücenmeler büsbütün yok 
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olmazdı, çünkü kurayla çekti"in 
sözcükleri tela-uz ederken sesteki ini! 
çıkı!lar önemli, 
ibadullah ifadeyle yüklü, o kaçınılmaz, 
ama her !eye ra"men çam devirmeler, 
yanlı! anlamalar, gayriihtiyari yıkıp 
dökmeler asgariye inerdi…  #leti!imi 
sakatlayan, çürümeyi tetikleyen, 
anlam takıntısı. Ve onunla birlikte 
kaçınılmaz olarak gelen tutarlılık 
arayı!ı. #nsan !iddetinin teme-
linde yatan ö"e. Mayamızda yok ki 
tutarlılık. Sadece hayvanlar tutarlı; 
naçizane gözlemim. #nsanların 
çocuk yeti!tiri!ine bakın, bir de 
kumrularınkine.

 
Lana    Kumru muhabbeti açılır !imdi 
 muhakkak diye tahmin etmi!tim.

Feride    O- çok felsefe oldu ya Yonca! Beni 
 daha da gerdi. Ba!ka bahis açalım. 
Daha ferah... Daha efervesan. Hadi... 
(es) Kura dedin de, bak !imdi o bende 
hangi ça"rı!ımı yaptı … 
Sizinki, yani sizin sitede, bana 
sorarsan, ba!ınıza konmu! olan talih 
(lan de"il, izninle Lana, Türkçe 
söyleyeyim, Fransızcasını 
bilmiyorum… Hüma ku!uydu.
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Yonca       Hüma ku!u da ne? Hiç duymadım.

Feride     Canım anneci"im çok kullanır!  
Alzheimer’i öncesinde tabii. Kimbilir 
tam ne? Hani, ba!ına devlet ku!u 
kondu derler ya. Annem o durumlarda 
“ba!ına hüma ku!u kondu” der. Herkes 
gibi devlet ku!u kondu demez.

Yonca     Çok !ık. Sevdim Feride. Devlet 
 ku!undan çekici… Devletin ku!u mu 
 kalmı! zaten, Allah a!kına. 

Feride     Nankör! O devlet baya"ı ku! olup 
konmu! i!te ba!ınıza. Fransa’nın 
harcıdır öyle grandioz projeler, onları 
inceden inceye tasarlamak, ka"ıda 
dökmek ve muhakkak surette hayata 
tatbik etmek… Dünyanın altmı! yedi 
kö!esinden edebiyatçıyı topla sen bir 
binaya, dü!ük kirayla. #ddialı devlet 
daha ne yapsın! 
Dâhiyane (kir. Ke!ke her yere 
yayılabilse, di mi. Kimbilir kaç 
yazarın rüyasıdır. Köylerde, ıssız 
da"larda, ücra kampüslerde de"il, 
ar!ın merkezinde, modern dünyanın 
göbekta!ında… 
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Yonca   Homeros olsa, yeryüzünün memesi 
 derdi.

Feride     O da fena de"il… Herkesin hayran 
kalıp gıpta etti"i ı!ıl ı!ıl bir yerde, 
böylesi… böyle bir… enternasyonal 
komün. Kültür komünü! Muazzam 
icat, Sezar’ın hakkı Sezar’a !imdi. 
Tutarlılı"ı da yok üstelik, tam senin 
idealindeki gibi. 

Yonca        Neyi ima ediyorsun gene Feride?

Feride      Hüma ku!u niçin o altmı! yedi yazarın 
 ba!ına konuyor da, ba!ka altmı! yedi 
 yazarın ba!ına de"il, mesela? 
 Koca memlekette.

Yonca       Bir kere, proje devletin, evet, ama 
 müteahhitlik, idare vesaire, özel. Yarı 
özel bir te!ebbüs bu. Dolayısıyla kira 
hayalindeki ölçüde dü!ük de"ildi; 
bir. Basbaya"ı kiraydı. Elektri"ini, 
suyunu kattın mı… O-, niye oltana 
yakalanıp ayrıntılara dalıyorum ki? 
Dünyanın altmı! sekiz kö!esinden   
toplanmı! yazarlara gelince…

Feride      Altmı! yedi dememi! miydim? 
O da, öylesine. Bin bir gece… Ya da 
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dört bucak…. Ya da kırk tilki gibi 
oturmu! bir ifade de"il ki bu! Benim 
uydurmam. Seksen dokuz da 
diyebilirdim; altmı! yedi dedim. 
Aklıma öyle esti. Sen niçin alelacele 
altmı! sekiz yapıyorsun onu? Niye 
ilk re$eksin beni tashih etmek oluyor 
Yonca? Hep bir itiraz, bir kar!ı argü-
man getirme çabası, bir yerine otur-
tma... Açıktan veya alttan alta...

Yonca    Sahi ya. Emin ol, !u kadar 
farkındaysam. Sahi, müthi! 
antipatik! Re$ekse mi dönü!mü! ya 
bende? Samimiyetle hak veriyorum, 
had sa.ada itici. %imdi dinle, aynen 
senin dedi"in gibi söyleyece"im: 
Dünyanın altmı! yedi kö!esinden 
yazarları bir araya getirdiler, yerinde 
tespit. Ki bu arada, ortak payda, aynı 
metropolü önceden seçmeleri, her 
birinin kendi imkânlarıyla oraya gelmi! 
olmasıydı, bunu da atlamayalım… 
Farklı co"rafyalardan insanlar bir 
!ekilde aynı merkeze varmı!, kimi can 
havliyle, iltica gayesiyle, kimi ke!fedilme 
arzusuyla, kimi kendini bulmaya, 
kimi kendini kaybetmeye, özetle farklı 
nokta ve öykülerden yola çıkıp orada 
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kar!ıla!ıyorlar ve bir zamane Babil 
Kulesi olu!turuyorlar, diyelim. 

Feride   Babil Kulesi bence uygun tabir. 

Yonca      O kadar Babil Kulesi ki kom!uların 
ço"unu isimleriyle anmazdık, di mi 
Lana? Alt katımızdakine mesela, 
‘Sinameki Çinli’ derdik, Lana’yla. 
Gregor Samsa’nın Çinlisini tahayyül 
et. #nsanlara duydu"u tiksintiden 
!ekil de"i!tirmi! bir varlık. Yüzü 
duvar renginde, duvar dokusunda 
hatta. Saç telleri !öyle seyrekçe, 
kafasına sanki tutkalla yapı!tırılmı!, 
ya"lı, saydam tutkalla, ürpertici 
bir görüntü, buzdolabını açsan tepe 
rafdan aya"ının dibine bir kadın 
gövdesi dü!ecekmi! hissine kapılırsın, 
gümü! ka"ıtlara sarılı on be! parça 
halinde. Bende uyandırdı"ı hep bu 
tür ça"rı!ımlardı. Gün a!ırı kapımıza 
dayanır, ömür törpüsü yüzüyle, zili 
cayır cayır öttürür, sanırsın binada 
yangın çıktı: oysa gürültüden !ikâyete 
gelmi!. Gene. Benim her defasında 
dizlerimin ba"ı çözülürdü. Kuruttu 
orada o adam, o neredeyse cüce, bütün 
ne!emi, cansuyumu. I"""! Ahmet’in 
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umrunda de"il, dolayısıyla hede( 
do"rudan bendim. 
 Hatırladıkça ürperiyorum.

Feride   Ne istiyordu?

Yonca     Sükûnet. Manastıra çekilmi! ke!i!ler 
gibi hareket etmemizi. Çileke!lerin 
adımlarıyla yürümemizi. Konu!ma 
orucu tutmamızı. Belki çiviler üstüne 
yatmamızı... Her kahkahayı 
kendisine bir hakaret sayar. 
Edebiyatçılara dünyevi me!galeler 
yakı!tırmıyordu muhtemelen ve bize 
özellikle takmı!tı. O en alt katta, biz 
hemen üstündeyiz diye mi? Tepesinde 
yürüyoruz gibi bir algı geli!tirmi!ti 
sanırım, ki do"ruydu da, ister 
istemez tepesinde yürüyoruz. Ama 
sanki yürürken her adımın zevkini 
çıkarıp, onu eziyoruz, buydu hissiyatı. 
Konumunu a!a"ılanma gibi ya!ıyor, 
muazzam yaralanıyordu. Kapı 
gıcırtısından allak bullak olur, yukarı 
&ırlar:  “Konsantrasyonum bozuluyor, 
yazamıyorum, sizi yönetime !ikâyet 
edece"im.” Hah! (iç çekme) Bu arada, 
herkes herkesi yönetime 
gammazlamakla tehdit ederdi. 
O kültürlü, donanımlı, ince yazarlar. 
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Hatta gammazlarlardı da… 
De"il mi Lana? 

Lana    ….

Yonca     Neyse. 

Lana       Tüm uyuzlukları onu da aramıza  
 alalım, gülü!melerimize katalım diye 
 miydi?  

Yonca     Hadi canım! #nsan dü!manlı"ının 
evrensel emareleriydi onlar, ba!ka !ey 
de"il. Mizantropi zirve. Neye benzer 
acaba !unun yazdıkları ya? Neler 
yazar, ne yazabilir öyle bir adam? 
Nasıl bir dünya kurar? Sinameki, 
okuyabilece"imiz herhangi bir dile 
çevrilmedi, di mi Lana?

Lana   Bildi"im kadarıyla hayır. Çevrilse   
 duyuluyor.

Yonca    Müthi! esprili bir yazarmı! mesela… 
Haha! Olmayacak !ey de de"il. 
Ah tek sayfasını dahi okumayı ne 
isterdim! O bünye, o (zik, o takıntılı 
ruh ile yazdıkları acaba nerede 
kesi!iyor ya da nerede asla kesi!miyor, 
bilardo topları gibi birbirini itiyor.



YONCA, LANA, FER!DE      Konu!malı ve !arkılı metin

46

Bu merak da i!te böyle geç te!rif etti. 
Yıllar önce yoklamalıymı! beni... 
Adamca"ızın bekledi"i, senin dedi"in 
gibi, hakikaten !u tek cümleymi! 
mesela:  “Ne yazdı"ınızı acayip merak 
ediyorum”.

Lana    %öhretsiz yazar, birkaç felâketle, 
 ölümcül hastalıkla bo"u!madan o 
 cümleyi meslekta!ından duyamaz.

Yonca   Benden duyabilirdi ama. Neticede 
ben meslekta!ı de"ilim. Ahmet, 
bizim evin yazarı. O yegâne soru, 
Sinameki’yle aramda ters giden, düz 
gidebilecekken yamulmu! her !eyi 
do"rultabilirdi belki… Her neyse. 
Hayı$anmak için çok geç. Hayatımı 
yıllarca zehir etmi! alt kom!umun 
bir yazar olarak hangi havada, hangi 
makamda nelerden söz etti"ini asla 
ö"renemeyece"im.

Lana      Acele etme, yazarların falına bakmak 
 bazen uzun sürer. 

Yonca    %u aforizmanı seramikle!tirdi"ine 
 eminim Lana! Yanılıyor muyum?

Lana       Beni bo!ver !imdi. Konumuz Sinemaki. 
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 Kitabı çıkarsa, ilk i!im bir nüshasını 
 sana postalamak olacak. Söz. 
 #mzalısından.

Feride    Bizde tekerlemesi vardır: Çin i!i Japon 
 i!i/ bunu yapan bir ki!i. 

Yonca    Ay, ne denk dü!tü Feride!  Gerçi ben 
onu iki ki!i diye biliyorum: “Çin i!i 
Japon i!i/Bunu yapan iki ki!i.”

Feride    #ki türlü de söylenir. “Bunu yapan 
 bir ki!i”yi özellikle tercih ettim…   
 Yazara daha çok yakı!tırıyorum. 
 Yazarlık tekil bir u"ra! neticede, sen 
 daha iyi bilirsin, di mi, tekil; grup 
 çalı!ması de"il… Bak gene tashih ettin 
 beni, farkında mısın Yonca? Tik 
 olmu!.

Yonca      Delirme Feride! %a!acaksın !imdi: 
 Sinameki Çinli dedi"imiz adamın 
 esasen Japon oldu"unu ö"rendik mi 
 biz, yıllar sonra, ama o mevzuya daha 
 girmeyelim. #çine mi do"mu! senin 
 Feride!

Lana       Kısaca, bizim sitede iki Japon vardı. 
 Biri Yonca’ların altında oturan, 
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 yıllarca Çinli sandı"ımız fakir Japon, 
 di"eri zengin Japon. 

Yonca    Ah zengin Japon! Alt kattaki ne kadar 
kısa boylu ve çelimsizse, bu, o kadar 
karizmatik. Ömrümde gördü"üm tek 
sırık Japon. Sitenin bize uzak ucuna 
yerle!tirmi!lerdi. #yi ki de! Nasıl bir 
kibir abidesi, anlatamam! Bedeninin 
her milimetresinden &ı!kırırdı o kibir. 
Ve tabii yoksul Japon’la görü!mezdi. 
Selamla!mazdı bile belki. Dairesi 
bizimkilerden geni!mi!. Kendim 
gezmedim, ama site içinde dola!an 
tevatür o yöndeydi. Dı! cepheden, yani 
parktan siteye do"ru baktı"ımızda 
pencerelerden anla!ılırdı. Bu 
ayrıntılar, gözetlemeler, &ısıltılar, 
zamanla birçok dostlu"u zehirledi. 
Herkes herkesin dairesinin 
metrekaresini ölçüp dururdu 
kafasında… Zengin Japon’un 
aklından neler geçer, bilmezdik; kah-
verengi, geni! çeperli &ötrü altında. 
Kar!ıla!tı"ımızda o &ötrün ucuyla 
selâm verir, sesli merhaba yok, hatır 
sorma hak getire, onca yılda sesini 
duydu"umu hatırlamam. Ya sen Lana?

Lana   Ben duydum sanırım birkaç kez. 
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 Japon sesi gibi de"ildi, do"ru. Hâlâ 
 binada… Herkes gibi. Yani neredeyse 
 herkes gibi.

Yonca   Biz hariç.

Lana      O-. Niye siz hariç? Eric’ler sizden de 
 önce köye yerle!mi!ti. Dördüncü 

kattaki Basklar, üç yıl önce 
 Barselona’ya ta!ındılar… Evet, Japon 
 orada. Gene kibirli, gene zengin, gene 
 bekâr. Gene ba!ında &ötrü, 
 ya!landı"ını bile pek anlamıyoruz.

Yonca   … Sırık Japona kar!ılık, #talyanımız 
cüceden hallice. Cesare Pavese’yi 
dü!ün, o melankolik, sıska asaletini. 
#talo Calvino’nun kemikli yüzünü, 
romantik gölgelerle bezeli… 
Alberto Moravia’nın bodur, boksörvari 
erkeksili"i. Bunlarla uzaktan yakından 
alakasız bir #talyan yazar mümkün 
olabilir mi? Mümkünmü! ve benim 
tam yanıma ta!ınacakmı!. Kısmete 
bakar mısın? 
%akacı (lan da de"ildi, di mi Lana?

Lana    Kendi gibiydi i!te.

Yonca    #talyan neo gerekçili"i kazanında 
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 pi!mi!im oysa ben. Annemle, manevi 
teyzemle izlemi!im efsane (lmleri; 
manevi amcam profesör de götürürdü. 
Kom!umdan ötürü nasıl bir hayal 
kırıklı"ı ya!ıyorum, anlatamam! 
#talyanımız böyle. Afrikalılar, bir 
de uzak adalardan gelen Siyahi 
Fransızlar yakı!ıklı, güzel, artı çok 
çocukluydular. Her birinde üç, 
 dört adet… Yeti!kin ömrümüzün hiçbir 
 evresinde olmadı"ımız kadar 
 ırkçıla!tık özetle, o sitede. Al sana 
 enternasyonal komün… Hahaha. 

Lana    Dedikoducula!tık mı desek? 

Yonca    Yok, baya"ı ırkçıla!maktan 
bahsediyorum. Tüm o genellemeler, 
kli!eler... Her kom!umuzu ülkesinin 
büyükelçisi, hatta askeri ata!esi gibi 
algılayı!ımız. Taktı"ımız isimler: 
Sinameki Çinli, Zengin Japon, 
Bosforlu Türk, Dedi"im Dedik 
Hırvat… Bildi"in tüm küçük burjuva 
kli!elere esir dü!mü!tük. Bazen aklıma 
takılıyor: biz orada bir üniversite 
ara!tırmasının gizli kobayları mıydık 
yoksa? 

Lana     Entegrasyon bürosu tara&ından 
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ısmarlanmı! bir ara!tırmanın mesela. 
Hahaha. Olmayacak !ey de"il! Yakı!ır 
Fransızlara… böyle grandioz projeler. 

Yonca      Önümüz de park, kentin en iddialı 
 tasarım parklarından, içinde gümü! 

bahçe düzenlemi!lerdi, altın bahçe, 
zen bahçe, uzak diyarlardan bitkilerin 
serpildi"i iki sera, seralardan !a!kın 
bir arı bir tatlı havada kop gel sen, 
biz yokken üst pencere aralı"ından 
içeri dal, su !i!esinin kenarına otur, 
gece saat birde mi ikide mi ne, eve 
dönmü!üz, Ahmet alkolden kurumu! 
hâlde su !i!esini ba!ına dikerken, arı 
dilinden öpsün mü, ânında !i!ti mi dil 
dudak, o saatte biz sarho! kafalarla 
ta!ındık mı hastanenin aciline. 
Neyse, bahçeleriyle, seralarıyla toplam 
üç dönümlük bir arazi önümüzde... 
Ahmet beni güldürürdü:  “Sırf !u park 
yüzünden burada gay edebiyatçılar da 
baba olmaya karar verdiler” derdi.  

Feride   Tipik Ahmet! Nereden bulur o deli deli 
 (kirleri?

Yonca    O kadar da delice de"ildi söyledi"i. 
Bekâr erkeklerin ço"u gerçekten can 
havliyle birer kadın buldu orada, 
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kadınlar palas pandıras hamile kalıp 
yumurtladılar, parkın çayırına kareli 
battaniyeler serildi, çocuklar 
çimlerin üstünde bohçalandı, 
emzirildi, pı!pı!landı; salya sümük, 
feryat (gan, dü!e kalka büyüdüler i!te, 
bir Çigan komünündeki gibi. (es) Süper 
de arkada!lık ederek. Büyükleri gibi 
birbirlerini akrepçe sokup durmadan. 
Ya!la geliyor galiba o haslet. Rekor 
sıcaklarda renk renk boy boy çocuk 
soyunup, zeminden beton çiçekler gibi 
&ı!kıran &ıskiyelerin arasına dalarlardı, 
ertesi gün foto"ra$arını gazetelerde 
görürdük. Aynı fotoları yabancı ajans-
lar dünyaya yayar. 
Onca yılda, ya!ını ba!ını almı! 
etli butlu birinin &ıskiyelere dalıp 
ferahladı"ına rastlamadım… Sanki 
serinlemek sadece çocukların ve sıska 
genç a!ıkların hakkıymı! gibi. 

Lana    Ya!ını ba!ını almı!ların rekor sıcakta 
dı!arıda i!i ne? Hele ya!lıların. Onlar 
çatı katlarında uslu uslu kavrularak 
ölmeye baksın! Buzdolabının alt 
ra&ında unutulmu! birer kayısı gibi… 
Gerçi ajanslar ya!lıların da haberini 
geçer, i!te bu yaz !u kadarı sıcaklara 
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dayanamadı (lan diye. Tabii 
fotosuz. Milleti sarsmamak adına. 
Ya da sadece ambülans fotolarıyla.

Yonca       Sonra gelsin toplu a"la!ma ayinleri: 
Avrupa’da do"um oranı niye dü!üyor? 
Pardon, do"um oranı dü!ecek, bir 
zahmet! Gençler enayi mi? Ba!larına 
gelecek olan gözleri önünde cereyan 
ediyor! Buru!uk mendil gibi &ırlatılıyor 
ya!lı…  Ba!ta ailesi, çocukları, torunları 
tara&ından. Sonra bankalar, manav, 
kasap, kahve (rmaları, tütüncüler, 
pahalı !arapçılar, ucuz !arapçılar, tatil 
köyleri, uçak !irketleri, vapur !irketleri, 
internet !irketleri, reklamcılar… Hepsi 
terkeder ihtiyarları.

Feride    Aklı ba!ında devlet i!te bunları dert   
 edinir Yonca. 

Yonca   #htiyarların kenara &ırlatılmasını?

Feride    Hayır canikom, o kadar naif de"ilim; 
nüfusun süratle ya!lanmasını dert 
edinir. Büyüme oranını dü!ürmemek, 
bilakis arttırmak, ekonomiyi canlı tut-
mak istiyorsa, çare seri do"umlar. Bi-
zimki bo!una mı en sevdi"i türkücüye, 
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“üç çocuk, a!a"ısı kurtarmaz” mar!ını 
ısmarlıyor? Biz dalgamızı geçsek de 
bo! laf de"il o. Avrupa’da mar!la 
türküyle buyuramazlar da, için için 
onlar da ister. 

Yonca     Etkilendim Feride. E!inize aktaralım 
de"erli yorumlarınızı, sizinle i)ihar 
etsin. Ekonominin kamçısı, büyümenin 
ko!ulları, hepsine vakıfsınız ma!allah!! 
Do"ru: Devletlerin istedi"i en az be! 
parmak, kadınların istedi"i tek... Onca 
buru!uk bencil kayısıdan usanmı! 
Avrupa devletçi"i n’apsın? Eczane 
önü kuyru"unda saatlerce bekleyen, 
vitaminiyle, Omega 3 haplarıyla, 
Q1o enzimleriyle, grip a!ısıyla ömür 
süresini bulimikçe uzatan, devletin 
kasasını kemiren ihtiyarlardan bıkmı! 
ulanmı!… En akıllıcası, do"urabilene 
ödülü bastırmak. Yoksa bizim o siteyi 
park kıyısına dikmelerinin nedeni 
bu muydu? “Nasılsa havyarcı bunlar, 
ekranda üç be! sayfa doldurunca hop 
sedire yuvarlanırlar, arada bari çocuk 
da yapsınlar.” 
Bir bizi ikna edemedi kurnaz devlet... 
Herkesin pıtrak gibi do"urdu"u sitede 
de kürtaj olmayı ba!ardım ya, 
kendimi kutluyorum. Ahmet’in ikna 
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kabiliyeti de takdire !ayan tabii. 

Lana    N’apsın? #ki çocu"u var ya onun. Hem 
 ne çocuklar! Çilesi bir taburunkine 
 bedel. Üçüncüye niye heves etsin? 
 Sendin kapıyı çarpıp gitmesi gereken 
 Yonca. Gitmeliydin. Gitmedin, kaldın.

Yonca    Sorsana, niye? 

Lana     Ben kaç kez sordum, sen kaç kez 
 yanıtladın. Her seferinde biraz farklı  
 yanıtladın gerçi… O da var.

Feride    Niye gitmemi! ki? Ben bilmiyorum. 
 Niçin kalmı! Yonca? Hakikaten niye 
 kapıyı çarpıp gitmedin?

Yonca     “Acı bana” dedi diye, Feride. Ahmet’e 
yakı!tırmakta zorlanabilirsin bugün, 
ama emin ol, bu !ekilde cereyan etti: 
“Acı bana” dedi. “Hayatımda on yıllık 
bir kayıp dilim var, çarçur edilmi!, 
yoku! a!a"ı ta! gibi yuvarlanıp 
yosun tutmadı"ım, istedi"im gibi 
yazamadı"ım, o on yılı geri istiyorum. 
Sayende, kıyısından kö!esinden 
geri almaktayım da on yılı, lütfen 
her !eyi mahvetme, !u ya!ımdan 
sonra bana bebek ciyaklamaları, 
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di! çıkarma, gaz çıkarma nöbetleri 
dayatma, yazarlı"ımı bu kez ebediyen 
gömer bunlar” dedi. Acıdım… Belki 
bana yalvarmasından onurlandım. 
Acımaktan öte, belki anladım.

Feride     Anlamakla hata etmi!sin. Sana mı 
 dü!mü! anlamak? “Oldu hayatım, 
 güzel çalı!malar, bana eyvallah” 
 diyecektin. Bak nasıl yalvarıyordu 
 gitme kal ne olur diye. Gitme kal, 
 bebek de yaparız. 

Yonca  (Sezen Aksu’nun !arkısını mırıldanır) 

 “Git-me dur ne olursun 
 Gitme kal yalan söyledim 
 Do"ru de"il ayrılı"a 
 daha hiç hazır de"ilim 
 Aramızda ya!anacak 
 yarım kalan bir !eyler var 
 Gitme dur daha !imdiden 
 deliler gibi özledim.”

Yonca        Gidersem, yere kapaklanır sandım. 

Feride        Ahmet?!

Yonca         O zaman öyle sandım. “Yazarlık  
 sürek avı gibidir” diyordu. “Hep 
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 birlikte avlanmaya çıkılır, birkaç avcı 
bazen aynı anda aynı kokuları alır, bir 
müddet yan yana giderler at üstünde, 
aynı tırısı tuttururlar, sonra bir 
noktada avı içlerinden biri vurur. 
En dikkatli olan, en tetikte duran, 
en tutkulu, en sebatkâr. Çocu"a 
benim duyaca"ım sevgi, senin 
kaçınılmaz dü!künlü"ün, ikizlerin 
kıskançlı"ından, hatta !errinden onu 
sakınmak için harcanacak özel çaba, 
benim tüm konsantrasyonumu alır 
götürür Yonca. Yazar olarak bana 
vurulmu! son kastrasyon darbesi olur 
çocuk”…

Lana   O-. Ne bunaltıcı konu be… Acayip 
içimi sıkan; kimbilir niye. 
Tela(siz pi!manlıklar içinde 
yuvarlanıyorsun ve bunu marazi bir 
hazza dönü!türmü!sün. Yıllar yılları 
kovaladı, bıraktı"ım noktadasın. 
Bin kez konu!mu!uz aynı !eyleri. 
Ne bitmez e!elemeymi!.
(Feride’ye dönerek) Feride, bu konu beni 
sinir ediyor, bizim siteye dönüyorum... 
Orada ilk yıllar, herkes yarı!ırcasına 
çocuk yapıyor, do"ru. Bir ben varım, 
kolumun altında kızımla ta!ınmı! 
olan,  yeni binaya. Anna sekizinde, 



YONCA, LANA, FER!DE      Konu!malı ve !arkılı metin

58

kocaman gözlü bir kız çocu"u, bir de 
Guadeluplu siyahiler var, ve Senegal-
liler, bol çocukla ta!ınmı!. Sonra gerçi 
herkes bize özendi. Yani, hemen hemen 
herkes.

Yonca    Biz hariç.

Lana      Ahmet’in “gaylar de baba oldu” la&ı 
 çok da uydurma de"il yani. Önümüzde,  
 Yonca’nın dedi"i gibi, o !ahane park.

Feride      Ba!lamayın! #stirham ediyorum!!  
 Neler saçmalıyorsunuz gene. 

Yonca      Hayırdır Feride? 
 
Feride     Yazar canım, bunlar!

Yonca      Eee? 

Feride       Yani bir yazar, hetero veya gay, “hazır 
 evimin önünde park var” diye çocuk 
 mu yaparmı!, nasıl bir 
 karikatürle!tirme! #nsafsızca. 
 Yüzeysel. Sı".

Yonca    Sen daha mı iyi tanıyorsun yazarları 
 Feride?
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Feride    Hayır Yonca, sen dururken kime söz 
 dü!ebilir, yazarlar, kütüphaneler, 
 fuarlar, somon sa!imi ve tart Taten 
 konusunda? Densizlik! Sabah 
 geçirdi"im !oka ver lütfen. 

Yonca  (alınmı!) Yazarların herkes kadar, 
bazen herkesten berbat yanları 
yok mu sence? Küçük hesap, miskin, 
hodbin, bencil, tikli, takıntılı. Devlet 
dairesi kuyruklarında beklemezler mi? 
Markette o peyniri mi alsam bunu 
mu diye enine boyuna dü!ünmezler 
mi, Kierkegaard’la Hegel’i 
kar!ıla!tırırcasına? Yeri geldi"inde 
sekiz dü!ük yalanın kuyru"unu 
birbirine ba"lamazlar mı?

Feride   Aklıma gelmi!ken: Hep yabancı 
 mı toplanmı! canım, sizin Babil 
 Kulesi’nde?  Çinli, Japon, #talyan, 
 Senegalli… Hiç mi Fransız 
 kom!ularınız yok ayol? 

Yonca     Ne münasebet Feride. Siyahilerin 
bir kısmı Fransız. Üstümüzdeki 
dairede oturan da Fransız. O 
Siyahi de"ildi, hatta a!ırı beyazdı, 
parmaklarından burnunun ucuna 
kadar çilli, egzantrik, snob... Müzik 
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olarak 70li yılların Polonya rock’una 
dü!kün; bazen sabahlara kadar 
dinledi"i sadece buydu.

Feride      70’lerin Polonya rocku? Duymadım.

Yonca       Karalar ba"lama. Bizim sitede de 
 duyan yok gibiydi.

Lana  (gülümser) Vardı Jérôme’un öyle 
 !ımarıklıkları… Eh, binadaki 
 yazarların en tanınmı!ı, en kabul 
 görmü!ü sonuçta. Ahmet’i saymazsak.

Yonca      Ta!ındı"ımız yıl, herkes Jérôme’un 
 kitabını konu!uyordu. Romanı çıkmı!. 
 Daha do"rusu anlatı… Anlatı demeyi 
 tercih ederim, sen Lana?

Lana     Roman da diyorlar artık. Kurgu 
 olmasa da, kendine göre çalı!ılmı! 
 yapısı, çatısı varsa… Anlattıkları bire
 bir ba!ından geçenler de olsa, roman 
 denebiliyor. 

Yonca    Densin, bana göre hava ho!. Sonuçta 
anlattı"ı, bo!anmasının ayrıntıları... 
Bir tabak pirincin ta!larını 
ayıklarcasına, her pirinç tanesini 
teleskop altında tuta tuta. Kitap çıkalı 
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birkaç ay olmu!, tantanası bitmemi!. 
Kanalları sırayla geziyor Jérôme. 
Bestseller olmu!, daha bizler 
siteye ta!ınmadan -in!aatın 
tamamlanmasını beklemi!tik çünkü, 
öyle ta!ınmı!tık hepimiz -, derken cep 
baskısı geldi, di mi Lana? Aldım ben 
de. Üst kom!umuz karısı tara&ından 
sepetleni!ini anlatmı!, merak edilmez 
mi? Akla gelmeyecek, akla gelse 
söylenmeyecek ayrıntılar, üstelik 
fevkalade e"lenceli. #ç gıcıklayıcı. 
Maço egosunu sı&ırlamasının mızmız 
key(ni de çıkarmı!. Taze, orjinal; 
millet bayılıyor. Ahmet okumayı 
kesinlikle reddetti. Ben lüzumlu 
gördü"üm birkaç paragra&ı yüksek sesle 
okudum ona, kalanını özetledim… 
Jérôme sitedeki kadın meslekta!larına 
-Lana dahil- mavi boncuklar da"ıta 
da"ıta bekâr gezdi bir müddet, sonra 
âniden sevgili yaptı. Ama dı!arıdan. 
Siteden de"il. Öyle de akıllı. Kadın 
ha)ada birkaç gece siteye te!rif 
ederdi. Sabah erkenden gider ama. 
Birlikte çar!ıya, markete çıktıklarını 
hiç görmedim. Kızıl saçlı, Jérôme gibi 
a!ırı açık tenli, so"ukça, di mi Lana, 
so"uk…
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Lana    Hımm… O bir stil. Mesafeli cazibe.

Yonca   Gençli"inde Tibetlerde kalıp, dönü!te 
Prada-Gucci takılan hatunlardan… 
Aya"ında pahalı yorgan baklavası 
babetler, yüksek sını)an bir konu!ma 
tarzı… O da kesin, 70’lerin Polonya 
rockundan ho!lanıyordur. Gerçi sabah 
ak!am 70’lerin Polonya rock’una ne 
kadar katlanılır? Züppelik adına dahi? 
Ne oldu sonra, tahmin et Feride.

Feride    Yonca! Herhangi bir konuda, 
 herhangi bir tahmin yürütecek hâlde 
 miyim ben, sence? Kafamı 
 toparlayamıyorum, anlatamadım! 
 Bir heyelandan çıkmı!ım, öyle 
 farzedin. Sarkıtma yüzünü hemen! 
 Tamam, söyle hadi, dinliyorum, ne 
 olmu!? Söyle… Yalvartma.

Yonca    %u oldu: Jerôme iki yıl sonra yeni bir 
kitap yumurtladı. Ve konu bu kez, 
son sevgilisinin, o havalı, hım hım 
konu!an babetli çöp bacaklının Hintli 
bir doktorla kaçama"ı, bu kaçama"ı 
Jerôme’un tesadüfen ö"reni!i, ardından 
gelen in(al, dibe vurma, güvensizlik, 
kaos vesaire vesaire… Sonra a-etme, 
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dilencilik ve barı!ma. Gene gayet 
mizahi. O da bestseller oldu mu sana. 

Feride      Iııı"". #"renç ötesi! Çocukları var 
 mı sala"ın? “Baban boynuzlarını 
 anlatmı!’’ der vallahi okulda 
 arkada!ları; a-etmezler. 

Yonca   Bana mı söylüyorsun? “Çocuklar 
 korkunç Allahım!/ Elleri yüzleri 
 saçları/Uyurlar bütün gece/ Yok 
 sana ihtiyaçları.” Hayır, bunlarda 
 çocuk mocuk yok. Binanın önündeki 
 parka ra"men. Sonuna kadar 
 direnenlerden biri de Jerôme, Allah 
 için, ki bu dahi kendi çapında 
 asalet belirtisi.

Feride    Ahmet tarzı...

Yonca    Hayır, Ahmet tarzı de"il. Çünkü 
 Jerôme tümden çocuksuz. Bo!andı"ı 

karısından da yok. Bu bir seçim miydi? 
Soramadım. Öyle bir samimiyet 
kurmamı!tık. Çar!ıda, mahalledeki 
bistroda (lan kar!ıla!ırsak, ayaküstü 
iki çi) laf ederiz, posta kutuları 
önünde minik hasbıhaller, o kadar. 
Centilmen, nüktedan adam, ama o ka-
dar Ahmet’in tipi de"il ki. Nasıl anlat-
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sam… göreli kolay yazar ya. Neticede 
çoksatan. Ama o bestsellercı hâliyle, 
Jerôme dahi, her kar!ıla!mamızda ne 
sorar sence Feride? “Bosfor’da havalar 
nasıl?” #yi mi? Kar!ındaki hem kom!un 
hem meslekta!ın. Kitapları sadece 
Bosfor’un kıyısında de"il, Fransa’da, 
#ngiltere’de, #sveç’te, Almanya’da, daha 
nice yerde çıkıyor. Sen sabah ak!am 70 
yıllarının rockunu dinledi"in Lehçe’ye 
dahi tercüme edilmi! de"ilsin, tercüme 
edilmi! olsan duyardık. 
Nihayetinde lokal bir Paris !öhretisin. 
Vodvilin kâ!i( bir topluma sadece 
onların zevkine hitap eden bir !eyler 
anlatıyorsun. Meslekta!ına, yanındaki 
kaç yıllık e!ine, hayat arkada!ına, 
artık ne dersen de, soracak ba!ka 
sorun yok mu, andaval?

Lana      Bir dahaki sefere dünyaya erkek 
yazar olarak dönmeyi planlıyorum. 
Geçti"imiz kı! Montmartre’daki 
birkaç Zambiyalı medyumla 
çalı!malara ba!ladım zaten. #lk 
tercihim, Ahmet gibi altı yüz sayfalık 
bol çakıl ta!lı, tren ku!etleri gibi katlı 
katmanlı romanların yazarı olmak, 
ama Jerômevari vodvil kökenli lokal 
bir !öhret olmaya da hayır demem. 
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Senin tipinde bir hatun bulaca"ım 
Yonca, beni kör kütük bir tutkuyla 
savunacak. Sırtlansın hayatın 
dırdırını, çöpünü, ben oturup asil asil 
yazayım. Tolstoy’dan beri devran 
böyle döner. 

Yonca     Biyogra(nde not dü!erler: “Birçok 
 tanıklı"a göre, e!i cadalozun tekiymi!”. 

Lana    “Karım cadaloz” demem ben, 
dedirtmem de! Rol modelim karılarını 
il(ta$a kölele!tirenler olacak. 
Röportaja gelen gazetecilere 
anlatıcam: “E!ime her !eyimi 
borçluyum. E!im en acımasız 
ele!tirmenimdir, ilk okurum, düzelt-
menim, editörümdür”. 
Kim istemez yanında bir gönüllü 
hizmetkâr?  

Feride    Bahsetti"iniz Fransız kimseleri köle 
 etmemi! ama. Aksine, hep karıların 
 gazabına u"ruyor.

Lana      Sen öyle bil. Olanı biteni masaya 
 yatırıp dalgasını geçiyor mu? 
 Terkedenle, kendisiyle... Herkes 
 buna bayılıyor mu? Ne oldu? Kirli 
 çama!ırlardan altın yaptı. Mesaj ne? 
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 “Simyacı benim. Varsın karılarım beni 
 hırpalasın, onlar sadece simyamın 
 hizmetkârlarıdır.” Nokta!

Feride    O-. Nasıl zorlama bir analiz! Her 
 neyse…  Gö"süme oturmu! öküzü 
 azıcık yana kaydırdık, mühim olan 
 bu, iyi geldi !u deli saçması 
 konu!malar. #laç gibi. Çok ya!ayın! 
 Gev!edim bir nebze. 

Lana      Bizans sohbetleri der Fransızlar, böyle 
 ipsiz sapsız konu!malara, bilir miydin 
 Feride?

Feride     Kurban olsunlar onlar Bizans’a! 
 Daha iyiyim, çok daha iyi… (es)

Dört tepsi kabak çiçe"i dolması 
ısmarlamı!tım köyde Hanife’ye, 
biliyorsun onunkiler efsane, yeter mi 
Yonca, az mı gelir? #ki tepsi daha mı 
söyleseydim?

Yonca   Daha neler Feride! Onunla mı   
 doyulacak? Dört tepsi fazla bence.

Feride    Leblebi gibi gider ayol o! Millet 
 parmaklarını yalıyor. Ailenin 
 kadınları oturup sarıyorlar i!te… 
 Kalabalık onlar. Artarsa yarın site 



YONCA, LANA, FER!DE      Konu!malı ve !arkılı metin

67

 sakinleriyle yeriz, zeytinya"lılar ertesi 
 gün daha lezzetli oluyor nasılsa.

Yonca    %u cümleyi, Feride, dü!ünsene, kaç 
yüz bin kadın tekrarlıyordur !u ânda: 
“Zeytinya"lılar ertesi gün daha lezzetli 
oluyor, nasılsa”. Cümlenin en tatlı yeri 
de sonu, virgülden sonrası: nasılsa. 

Lana  (di$erlerini dinlemeden, kendi 
ka"asında !ekillenen hayali sürdürür): - 
Çevrenizdeki maa!lı erkeklere bile siz 
güçbela sözünüzü geçiriyorsunuz, o da 
sesinizi çatalla!tırıp iki kilo 
testosteronla miksleyip. A!ık tutacan 
da kölele!tiricen... #mkânsıza yakın. 
Sadece buralarda de"il, her yerde 
nadir, bunu ba!aran kadınlar. Güçleri, 
servetleri, zekâları, hiçbir !eyleri 
elveri!li de"il. #ktidarlar tarihinde 
genetik mirasları cılız. Hele benim 
gibi, evlâdına hem analık hem babalık 
etme durumunda kalmı!san… #!in on 
kat zor.

Feride  …. Lana… Sormaya çekiniyorum, 
 delice de merak ediyorum bir yandan.  
 Öldü mü senin kızın babası?

Lana     Öldü mü? Hadi in!allah! Açıkçası, 
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umrumda de"il. Haa, ölse duyar 
mıydım? Çok çaba göstersem de 
galiba duyamazdım. Bu da ayrı 
teselli. Kız onun soyadını ta!ımıyor bir 
kere, !ükürler olsun. Benim soyadımı 
ta!ıyor. #zini tamamen kaybedeli de 
asır oldu.

Feride   Görmedi mi kız babasını?

Lana      #ki üç kere gördü canım, ufakken! 
Be!i bulmaz ama…  Bana sorarsan 
memleketine dönmü!tür o, çoktan. 
En tuha&ı, birkaç aydır aklıma 
dü!mesi, sık de"ilse de ara ara. Hele 
!u kelle kesme hikâyeleriyle, Irak, 
Suriye olayları, Kürtler, Ezidîler, Paris 
faciaları, Nice kâbusu, dünyanın dört 
bir yanındaki patlamalar, bombalar... 
Ölmemi!se, kesinlikle #!idçi olmu!tur, 
diyorum.  Böyle de kuvvetli bir his 
olu!tu içimde. Dü!ünebiliyor musun 
Yonca? Nasıl nazlı büyüttü"üm kızım 
bir I!idçi komutanın evladıymı! 
me"er! Anna ö"rense, hayatı söndü. 
Babasız yeti!tirmi! olmam büyük !ans. 

Yonca    P--… %u senaryo öyle uzak bir 
 ihtimal ki Lana. Gerçi sen bilirsin. 
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 Belki en do"rusunu yapıyorsun. Teselli 
 nereden gelirse, almalı.

Lana Bir kez görmedi"in biriyle alakalı nasıl  
 bu kadar emin konu!abiliyorsun Yonca?

Yonca     Ho!una gitmediyse geri aldım hemen. 
 Bu sabah benim de hiç tartı!acak 
 hâlim yok. Özür dilerim. Sadece 
 istatiki olarak “uzak ihtimal” demek 
 istemi!tim.

Lana      Ama yanılıyorsun. Hiç uzak ihtimal 
de"il! Ma"ripliydi, !edit bir anti 
emperyalistti, ö'eli, cümle âlemle 
kavgalı... Dinamit. Barut &ıçısı. Üstüne,  
cigaracı… Ça"ına, co"rafyasına, 
 tarihine, geldi"i yere, gitti"i yere, 
Jüpiter’e ve Merkür’e ve kaldırım 
ta!larına ve her !eye, herkese küs. 
Ve kindar. Ve kimseleri be"enmez. 
Sa"cılara tükürmekle kalmaz, solun 
kült isimlerine de nefret kusar. 
Sartre, Barthes, Foucault. Kimleri 
önemsiyorsam, hepsine. Topuna 
ikiyüzlü, sahtekâr ya)ası yapı!tırır. 
Konformist, küçük burjuva. Dönemin 
moda la&ıyla, Oryantalist. 

Yonca    Aaaa… Oryantalist! Burada hâlâ 
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 tedavülde o. Bir vakit solcuların 
 dilinden dü!müyordu, !imdi 
 #slamcıların sakızı.
 
Lana    Daha beteri, hırçınlı"ıyla beni 
 avucunun içine almı!tı. 

Büyülenmi!tim. Ben de Avrupa’nın el 
bebek gül bebek çocu"u de"ilim son 
tahlilde, evlatlı"ıyım… Londra’dan, 
Amsterdam’dan, Milano’dan 
gelmiyorum ki. Deliklerinden çıkıp 
karıncalar gibi ı!ı"a yürüyenler 
bizim gibi olur: Kırılgan. Dokunsan 
yırtılacak ipekten kâ"ıtlar. Bizim ora 
alınganlarıyla hiç sevi!emezdim hatta. 
Niye? Çünkü ci"erlerini biliyorum, 
aynadaki aksim gibiler. Paltomuzda, 
derimizde, ucuz !arap ü$eyen 
nefesimizde, aynı koku. Dokunsam 
nereleri sızlar, nereleri a"lar, ezbere 
biliyorum ve bu bilgi arzu namına her 
!eyi silip süpürüyor. 

Feride    Hayret. Ben, bilakis, memleketlim   
 olmayanla yata"a giremem diye   
 dü!ünürüm. 

Yonca    Sen dur, daha gençsin Feride. 
 Ne tanıdın ki? Ne yedin? B#R koç. 
 Ne gördün? Hiç. 
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Feride  (güler) Güldürdün i!te beni! 
 (dudaklarıyla öpücük i!areti)

Lana     Ma"ripli çocuk, kızımın babası... ki 
adını dahi anmak istemiyorum. Sanki 
adını ansam, kayıtsızlı"ımıza, benim 
ve Anna’nın kayıtsızlı"ına halel 
gelecek, bir ucundan onu hayatımıza 
sızdıraca"ız. #!te o yaralı çocuk, bakır 
rengi teniyle, havadan nem kapı!ıyla, 
jilet yutu!uyla…

Feride   Jilet mi yutarmı!?

Yonca    Mecaz yapıyor Feride. Ki onu da 
 benden kaptı.

Feride   Görüyorsunuz, aklım ba!ımda de"il 
 diyorum!

 Lana  …hem yakın gelmi!ti hem çok yeni. 
Kapkara bir kıvırcık salata gibi ba!ına 
konmu! saçıyla, !ivesiyle, egzotikti, 
çekiciydi. Sanırım ben de ona öyle 
geldim. Batılısıydım bir kere. Avrupa 
sofrasının kapıya en yakın oturan 
yoksul akrabası, ama ona göre gene 
de o aileden. Arzudan ayaklarımız 
kesilirdi, olmadık yerlerde birbirimizin 
üstüne atlardık… 



YONCA, LANA, FER!DE      Konu!malı ve !arkılı metin

72

Favorimiz  III. Alexandre köprüsü. 
Sonra, Napolyon’un mezarı… 
Gözümüz yukarılarda. Birkaç ay sürdü 
ate!li fanteziler.  

Feride    Kısa sürmü!, yazık.

Lana     Erken kıstırıldık, çünkü yoksulduk 
ve günlük hayatta her !ey ona battı. 
Marketteki kasadarın gözü, biletçinin 
ka!ı, ev sahibinin dudak bükü!ü. Her 
!eye gücenir, her !eyi hakaretten 
sayar, her a!a"ılanmı!lı"ın acısını 
benden çıkarır… Böyle bir iti! kakı!ta 
nasıl hamile kaldım, !a!ıyorum, çünkü 
neredeyse hiç yatmaz olmu!tuk. 
Do"uraca"ım dedi"imde, çünkü 
bu arada azıcık dindarla!mı!tım, 
boynumda minik bir haç ta!ıyordum 
artık, tek laf etmeden çekti gitti. 
Yolumdan döndürmeye çalı!madan, o 
da var. Ne hâlin varsa gör dercesine… 
Anna bir buçuk ya!ındayken, u"radı. 
Bitik ve aç, kimbilir nerelerden 
geliyordu. Tencere tencere yemekler 
pi!irdim. Bir !ey sormadım, bir !ey 
anlatmadı. Azgınca yedi, uyudu, 
salondaki divanda televizyon izledi. 
Seksi (lan unutmu! ya da benimle 
unutmu!. Az toparladı"ında, 
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“camambert peyniri kıvamında 
bir karıyla sevi!mi!im” dedi, sakin 
ve mesafeli. “Üstüne bir de bebek 
peydahlamı!ız, o da tam minyatür 
camambert. %unu kızım diye ortaya 
çıkaramam, ne bakarım ne nüfusuma 
alırım, hesaplarını ona göre yap, hadi 
bana eyvallah.”
Bir iki daha ba!ını uzattı, ama 
Anna’yla biz bize kalaca"ımız artık 
a!ikârdı. Kırk yılın ba!ı Unesco 
dergisinin bir öyküme yatıraca"ı 
üç kuru!la mı çocuk büyütece"im? 
Memleketim yazdıklarıma dönüp 
bakmıyor. Köprüleri yakma tela!ıyla 
hepsini nasıl kırmı!sam. Hoyratlı"ın 
o derecesini a-etmiyorlar, rejimi 
de"i!tirdiklerinde dahi. E herkes Ahmet 
de"il. O mükemmel ba!ardı, her tara&ı, 
herkesi idare etmeyi. Batı ile Do"u 
arasındaki ip cambazı! Ben, gerdi"im 
tüm çama!ır iplerini koparmı!tım, 
kendime mecburi yeni bir i! icat 
ettim… Kız eksik kalmasın istiyorum, 
üst ba!, tatiller, bisiklet, hepsi ba!ka 
çocuklarınki gibi olsun. Önceleri, ek 
i!in olacak sanıyorsun. Veya kendini 
öyle aldatıyorsun. 
Aldatmaya ihtiyacın var.
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Feride    Anlatmayabilirsin Lana.

Lana    Niye? (gülerek) Çevremde bilmeyen 
 yok. Yeni tanı!tıklarımla payla!mak 
 !art mı, hayır, ama madem Yonca 
 buralarda da bilinsin istiyor; bana 
 göre hava ho!. Montmartre hakkında 
 bir (krin var mı Feride?

Feride    Ne hakkında?

Lana     Paris’teki Montmartre tepesi? 

Feride   Montmartre! Herhalde Lana! Genç 
 kızken çok gittim, sonra kocam Sava!’la 
 gittik, ardından bir kere çocukları 
 götürdüm… Paris’in en romantik 
 semtidir, bana hep öyle gelir. 
 Sence de"il mi?

Lana     Öyle. Öyle. Milyonlarca insana öyle 
 geliyor.
 
Feride    Bembeyaz dondurma külahı Sacré 
 Cœur! Tam a!a"ısı Pigalle.

Lana    Pigalle, do"ru… Ama dur: Sen 
 merdivenlerden yukarı tırman, ya da 
 teleferi"e bin, Sacré Cœur civarına çık 
 gene. #! yerim orası Feride. Pigalle 
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 de"il, Montmartre.

Feride      Daha nezih! Hatıralık e!yalar 
 dükkânı (lan mı?

Lana      Hayır.

Feride       Kabarede?

Lana          O da de"il. (es) Benim bir taburem 
 var... Meydanı gözünün önüne 
 getirebiliyor musun? Sokak 
 ressamlarının, karikatürcülerin 
 toplandı"ı.

Feride        Tabii canım! Getirmez miyim?

Lana           Onlarca Amerikan (lminde 
 görmü!sündür. Turistlerin bayıldı"ı 
 Paris. Taburem orada Feride.

Feride    #nanmıyorum! Woody Allen’ın 
 Paris’ini üç kere izledim! Ne (lmdi, 
 ne (lm! 

Yonca    Eh. Orta kırat bir (lm, bence.

Feride     Karikatür, portre (lan yapıyorsun!

Lana        Hayır. 
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Feride      Paris manzarası?

Lana         Manzara resmi de yapmıyorum. (güler)

Feride      Ressam modelisin! Çıplak model?

Lana  (gülerek) Daha neler! Modigliani, 
 Lautrec zamanında mıyız? 
 (küçük es)  Hazır aldı"ım seramik 
 diktörgenlere bir !eyler yazıyorum… 
 Boyayla. O yazdı"ımı spreyle 
 (ksliyorum. Yanına çiçek, böcek 
 konduruyorum. Çok basit. Çok sade.

Feride    Ne gibi !eyler?

Lana    Bir espri. Bir aforizma… #nsanlar nasıl 
 dü!kün aforizmalara, !a!arsın. Sen  
 de dü!künsen, !a!mazsın. %atafatlı, 
 vurucu, kıssadan hisse cümleler… 

Feride     Ne güzel!

Lana        Kendi uydurduklarımı yazıyorum. 
 Kitabım olmasa da de)erler dolusu 

aforizmam var. Tıkandı"ım gün-
lerde, ki oluyor, sık sık üstelik, ba!ka 
yazarların cümlelerini konduruyorum. 
#mzalarıyla. O !art. Shakespeare, 
Cioran, Dalai Lama, Yoko Ono…. 
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Ahmet’ten de cümle satmı!lı"ım 
oldu, inanır mısın? Hahaha. Kom!u 
hatırı. Louisiana’daki bir banyo 
kapısına çakılı duruyordur !imdi. 
Çöpü boylamadıysa… Günde dört-be!, 
bazen on seramik satarım, oturdu"um 
tabureden. Ciddi bütçe. Ciddi de vergi 
veriyorum, ne sandın? Sitedeki tüm 
yazarlardan fazla.

Feride    Ne ilginç!

Lana   Hayır, hiç ilginç de"il...  
 Bir yazar için had sa.ada yüz 
 kızartıcı bir u"ra!, meslekte artık en 
 alt kademe. Daha a!a"ısı yok. 
 Yazarlar sitesinde bir ben varım, bu 
 derece dü!mü!. Ama evladını en 
 iyi yeti!tiren de ben oldum... Anna 
 uyu!turucuya bula!madı, alkolik 
 olmadı, cebimden, onun bunun evin

den hiçbir !ey yürütmedi, parazitlik 
 etmedi, hamile kalıp kürtaj olmadı, 
 sokaklarda yatıp kalkmadı, yalan 
 söylemedi. 

Yonca       Balkanik Lana! A!a"ı dü!mü!lük 
 dedi"inden üstünlük dev!iren volkanik 
 tamperaman. Serke! ve müdanasız 
 kadın. Herkese tepeden bakar, 
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 herkesin ba!arısını küçümser, 
 kimselerin yayınlanmı! kitabını 
 be"enmez. Yeti!tirdikleri çocukları mı 
 be"ensin?

Lana    Do"ru. Ahmet’in vandallarını mı 
 be"enecektim? (es) Gittikleri 
 yerde terör estiren. Her yeri kasıp 
 kavuran, batıran. Her !eyi mahveden.

Yonca     O konuya girme, !imdi de"il.

Lana    Sen istedi"in konuya dalıyorsun 
 ama Yonca, canın çekti"i anda, kalın 
 hamam takunyalarıyla.

Yonca    Hamam takunyaları? Ö'elendi"in 
 ân çıktı bu kli!e, hayrettir. Nefret 
 ederim ben hamamdan! 
 Çocuklu"umda bile gitmezdim. 
 Evde küvete girmem. Sadece du!… 
 Ne hamam, ne takunya!

Feride    Ay ne saçma bir didi!me bu böyle!  
 Utanç verici bir a"ız dala!ı, kesin 
 !unu, yeter. Hiçbir tartı!maya 
 katlamayaca"ım… Lütfen.

Yonca   Haklısın Feride, kestim. Çok özür 
 dilerim.
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Feride    Mersi… (es)  Yahu Ahmet hiç mi 
 gelmeyecek bu yaz Yonca? Hiç mi 
 görmeyece"iz !u adamı?

Yonca    Fikrim yok. Sormuyorum, 
 üstelemiyorum. 

Feride    Davetliydi gene o bir yerlere, de"il mi?  
 #zlanda’ya mı?

Yonca    #skoçya’da Ahmet. Hatta ikinci ayını 
dün devirdi, dönü! bileti ha)aya 
per!embeye; daha da uzatmaya karar 
vermezse… Yaramazlık yok Feride, 
her gün konu!uyoruz, hayatından 
memnun görünüyor. Ev sahibesi, 
!ato sahibesi mi demeli, kontes mi 
markiz mi, öyle bir !ey. Dört konuk 
yazar daha varmı! !atoda, farklı 
ülkelerden… Ahmet kimine sinir 
oluyor, kimiyle anla!ıyor. Muhtemelen 
birine de kur yapıyordur… Gündüzleri 
romanına çalı!ıyor. Her zamanki 
hikâye. Ak!am uzun yürüyü!lere 
çıkıyorlar. Sonra, galon galon viski. 
O açıdan dörtkö!e. Bol sohbet… 
I presume. Sabaha mutlaka bir Alka 
Seltzer…

Lana      Ah o hepimizin vazgeçilmezi! Güzel 
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i!te… N’apsın burada? Havuz 
motorunun bir saniye durmayan 
vızırtısı, her saatte öten histerik 
horozlar ve gerisi. Hangi 
konsantrasyon bırakır ki bunlar bir 
yazarda?

Yonca          Dönü!te yüzse iyi olurdu gerçi; boy
nuna, sırtına !art… Doktor kı!ın da 
yüzmelisin diyor da, Ahmet yazları 
bile yüzmeye ü!eniyor. #stanbul’un 
rutubeti de çekilmez gerçi, o da var; 
tahminim, iner buralara. Göriciizz. 
Bakarsın bo! !ehirde, bo! evde, klimayı 
açıp çalı!mayı tercih etmi!. Romanını 
bitiriyor ya.  

Feride    Lana’nın hatırına gelsin artık, 
 hiç de"ilse birkaç günlü"üne! Gelir, 
 gelir. Kaç yıllık kom!usu, meslekta!ı 
 ilk kez Türkiye’ye te!rif etmi!, 
 a"ırlamak istemez mi?

Lana    Haha, selülit deposu halimi görmek 
 için kıvranıyordur… Romanını 
 bitiriyorsa, ü!enebilir.

Yonca    Lana BEN#M konu"um Feride. Onu 
 davet etmek benim (krimdi, Ahmet’e 
 danı!madım. #lla Lana’yı görmek, 
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 sinizmine katlanmak ister mi? 
 Dönüversin hele memlekete, selametle.  
 I!id’e Mı!id’e yakalanmadan…

Lana    Ben de delirmiyorum Ahmet’i göreyim 
 diye, emin ol. Gerçi manzarada birkaç 
 erkek, herkesi azıcık oyalayabilirdi. 

(eliyle çevreyi göstererek) %uraya 
baksanıza! Garsonları, di"er 
maa!lıları, kumara oturmu! bin 
ya!ındakileri saymazsan, etraf 
silme kadın ve çocuk. Hadi Ahmet 
da" bayır, ilham ve konsantrasyon 
kovalıyor. Ötekiler nerede?

Feride      Ötekiler derken?

Lana         Senin kocan, !u uzanmı! yatan 
 kadınların kocaları, oradaki 
 yumurcakların babaları, sitenin 
 sakinleri! Ne kadar az erkek var 
 etra)a. Tek tük gördüklerimiz de, hep 
 elde telefon. 

Yonca    “#yisin? Her !ey yolunda? Ne lâzım? 
 Seni seviyorum. Öptüm…“ Hepsine aynı 
 nakarat. E!e, çocuklara, sekretere -ki 
 onlara biliyorsun artık asistan 
 deniyor-, mü!terilere, bankacılara, 
 metreslere… 
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Lana   Haha. Böyle bir seramik dü!ün: 
“#yisin? Her !ey yolunda? Ne lâzım? 
Seni seviyorum. Öptüm. #mza: kocan.” 
Onlarca satarım! Türkiye tatilimin 
masra&ı çıkar. La&ın geli!i Yonca, 
komiklik olsun diye, yeminle. Uçak 
bileti zaten senden, burada da hiç 
harcatmıyorsun. 

Yonca    Konu!ulacak !ey mi? Çok 
 memnunum burada olmandan Lana. 
 Nihayet seni a"ırlayabiliyorum! 
 Yıllar sonra.

Lana    Serami"in alt kö!esine de adını 
 kondururum. Okay? 

Yonca  (ellerin çırparak) Herhalde! Okay ve 
 oley! Cümlem Connecticut’taki 
 bir banyo kapısına, ya da mutfak 
 kö!esine ili!ecek sayende.  Hayali bile 
 ba! döndürücü. 

Lana     Hazırlayayım hele, foto"ra&ını çekip  
 gönderirim. 

Yonca     Makbule geçer. Dalga geçmiyorum. 

Lana    Gayet iyi biliyorum, dalga 
 geçmedi"ini…
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 Bir süre, üç kadın, kocaman kara 
 gözlükleriyle yüzleri güne!e çevrili 
 susarak dururlar.

Lana     Aklıma takıldı: Sekreterlere artık 
 asistan denmesi makul ve çok 
 zeitgeist… Ya ötekilere? Onlara ne 
 deniyor?

Yonca      Hangi ötekilere?

Lana       Metreslere.

Feride          Hakikaten, yeni jargonda ne deniyor 
acaba onlara? Biz evli kadınlar 
gene metres diyoruz, aramızda. 
Birbirimize de… gey!a diye takılırız. 
Maksat komiklik olsun. Otoderisyon. 
Safça sorayım Sava!’a, metreslere ne 
deniyormu! !imdilerde diye. Küçük 
dilini yutsun. Sen de sor, emi Yonca.

Yonca         Sava!’a?!

Feride        Hayır, sen Ahmet’e soracaksın canım. 

Lana           Yonca Ahmet’e soramaz. 
Ahmet’in cevabını çünkü ba!tan bilir: 
“Ben, chérie, edebiyatçıyım. Kitapları 
yedi dile çevrilmi! bir romancı. 
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Sırpça Hırvatça ve Bo!nakça‘yı üç 
ayrı dil sayarsak, on dile çevrilmi! 
bir romancı… #zmir üniversitesinde 
‘Ahmet Karavolkan, Batı ile Do"u 
arasına gerilmi! ipte yürüyen cambaz’ 
adlı doktora tezine konu olmu!um, bir 
Marsilya kasabasında John Berger’la 
aynı oturuma katılmı!ım, konsantre 
çalı!ayım, her gece yarım !i!e viskimi 
lüpleyeyim diye #skoç ormanında 
bilmem ne malikânesine davet 
edilmi!im…  Eylül’de Philadelphia ve 
Boston’da konferans turuna çıkıyorum, 
Allem edip kallem edip !u küçük 
burjuva soruyu önüme sürdün ya, 
ese$e kar!ılıyorum. Kar!ında bir 
playboy bozuntusu mu var sandın? 
Bir pis çapkın, !u sitedeki bir çakal, 
bir baklava tüccarı falan? Kar!ındaki 
edebiyatçı Yonca. Neslinin en 
iyilerinden. Belki en iyisi. Ki bunu da 
kendim uydurmuyorum”. 
Ahmet böylece topu taca atar. 
 Futbola da meraklı ya.

Yonca    Tiyatro yazmalıydın Lana.
 Hâlâ geç de"il. 

Lana       #kna edici buldun mu? Samimi söyle.
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Yonca    Evin içine mikrofon yerle!tirilmi! gibi! 
Tabii uzun, yo"un kom!ulu"umuz var, 
onu kat. Benim sürgit içdökmelerim, 
payla!tı"ımız sırlar, ikizlerin Anna’ya, 
di"er kom!u çocuklara anlattıkları, 
kızının sana yeti!tirdikleri, hepsi 
önemli ipuçları… Gene de… bire bir 
tutturdun. %ahsi mizahını da ekley-
erek... Dinle: Anna koca kız oldu. Bizde 
e!ek kadar denir. Denirdi. Çocukların 
büyükleri tek parmakta &ırıldak gibi 
döndürmedikleri zamanlarda…  
Doktora tezini yazıyor tamam da, izin 
ver, hatta sen te!vik et, Anna çalı!sın 
artık, ha)a sonları ve tatillerde hiç 
olmazsa, harçlı"ını çıkarsın, sen se-
ramik üretimini azalt, tamamen bırak 
demiyorum dikkat edersen, ama azalt-
abilirsin, ha)ada be! de"il iki gidersin, 
otur, tiyatro (lan yaz. 
(es. bir horozun uzak#an öttü$ü duyulur.) 
Horoz öttü… Aklıma sabah anlattıkların 
geldi Lana. Gevezeli"inden nefret 
etti"in annenle ilgili söylediklerin.
“Bir (lmin tüm karakterlerini 
canlandıran çocuklar gibi konu!urdu”. 
O yetenek sana geçmi!. 

Feride    Ay! Kadınların en korktukları bir 
 gün ba!larına gelir ve annelerine 
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 ne çok benzediklerini idrak ederler. 
 Haha, sakın serami"ine kaydetme 
 bunu Lana, kimse almaz. 

Yonca    Niye? Karısını illet etmeye te!ne erkek 
 bayılarak alır.

Feride Karısını illet etmek isteyen adam 
 Monmartre tepesinde ne arıyor Yonca?

Yonca     Oraya karısıyla gitmi! de"il ki. 
 Yanında !eysi var. 

Feride      Yanında !eysi varsa, yolunu  
gözleyen garibi huylandıracak 
arma"anı özellikle almaz. Onu teskin 
etmek ister, ku!kularını narkozlayacak 
bir arma"an alır. Erkekler aptal de"il.
Öyle serami"e asla mü!teri çıkmaz. 
Üstündeki cümle yüzde yüz do"ru olsa 
da. Yüzde yüz do"ru olan !eyi zaten 
kim ne yapsın?

Lana     Gene öttü! #nanmıyorum. Hiç bir 
 yerde böylesini görmedim! 
 Delirtmi!siniz horozları! Günün her 
 saatini, günün, gecenin her dilimini, 
 tüm zamanı ellerine geçirmek 
 istiyorlar, bakar mısınız? Ortado"u 
 hırsı mıdır bu !imdi?
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Feride    Evet, buranın bütün erkekleri böyledir 
 Lana… Biz delirtmedik, arpasından 
 suyundan böyle oldular. Bütün 
 saatleri, bütün alanları kendilerine 
 isterler. Takside, uçakta, çember 
 çizmeye hazır pergel gibi açarlar 
 bacaklarını, böööyle, sen kö!eye 
 büzülür, cama tırmanırsın.

 (gülerler)

Yonca      Sava! geliyor mu partiye? 

Feride     Herhalde geliyor! Söylenerek, ama 
 yeti!ecek; söz verdi. Kaçıyorum les 
 (lles, deli süprizler hazırlıyoruz 
 geceye. Gün içinde az yeyin, 
 tıkanmayın. Büfe efsane olacak, !anı  
 yıllarca yürüyecek.
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 Ak!am saati. Barda #abureler üstüne 
 tünemi!, dirsekler tezgâh#a,Yonca ve Lana.
 Önlerinden badem arabasıyla Adem geçer.

Lana    Feride’nin partisinin teması mı 
 varmı!? 

Yonca     Feride’nin her organizasyonunun 
 teması olur. Bu geceninki Aslan 
 burçlular. Ve tabii dolunay. Dolunay-
 da Aslanlar. 

Lana     Feride Aslan de"il ama?

Yonca   Onun do"umgünü Mayıs’taydı. 
 Benimki gibi. Bo"ayız biz. Sen de 
 Bo"aydın, di mi Lana?

Lana     Ben Koç’um.

Yonca   E yakın. Bak, unutmamı!ım.

Lana      Eh… (es) 

Yonca   Ve yükselenin Akrep.

Lana   Evet, onu tam hatırlıyorsun. Kocası  
 mı Aslan?

Yonca    Yok canım. Eminim çocukları da de"il. 
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 Onlar Ahmet’inkilerle teknede, artı 
 sevgililer, ni!anlılar; Yunan adalarında 
 turluyorlar. 

Lana    Haha, niye böyle bir parti düzenlemi! 
 ki Feride?  

Yonca   Yıkılmadım, ayaktayım, henüz yüz 
kilo olmadım, yapayalnız de"ilim 
demek için. Sava!’ı buraya getirmek, 
geni! çevresini bir kez daha sergilemek 
için. Mesela. Baksana, Adem’i de 
ça"ırmı! Feride, sahildeki bademciyi! 
Ne tatlı (kir! %u gördü"ün adam 
arabasını yaz boyunca ittirir sahilde, 
bir uçtan bir uca, aperitif saatinden 
sabahlara kadar, bir gün kendisi, bir 
gün karısı, bazen ikisi birlikte, güle 
!akala!a. Biz kocalarımızı bekleyip 
dururken, onlar dip dibe… Köyün en 
mutlu çi)i. Adem, merhaba! Ne güzel 
seni burada görmek? 

Adem   #yi ak!amlar, saygılar Yonca hanım.

Yonca  Yüz gram badem ver bize oradan, 
 nasıl tombul görünüyorlar, si)ahın  
 bizden olsun. (Lana’ya dönerek) 
 Islatılmı! badem, böylesini her yerde 
 bulamazsın. Cin toniklerimizin 
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 yanında, o-, ne ziyafet. Doktor 
Karatay’ımız var bizim, !ahsen 
idolüm, ekmek yemeyin diyor, hiç 
ama, ekmek yerine badem yiyin. 
Mantıklı, çünkü niye, bu"dayların 
kromozonu muazzam  mütasyondan 
geçmi!, bir zamanların kutsal ekme"i 
de"il, dü!tü"ünde Müslümanların 
öpüp ba!ına koydu"u, Hıristiyanların  
#sa’nın bedeni niyetine papaz elinden 
yuttu"u. %imdiki ekmekler 
 kromozonları bilmem kaçla katlanmı!, 
 hücreleri dejenerele!mi!, 
canavarla!mı! tohumlarla üretiliyor. 
Balon gibi !i!iren, ya"landıran, kalbi 
hırpalayan, damarları yoran… 

Lana #nanmıyorum ben bu diyetlere  
 Yonca. Ekmek B12 vitamini demek. 
 Onu kestin mi Alzheimer’a ko!arsın, 
 dolu dizgin.

Yonca   Sakın bunu Feride’nin yanında 
 söyleme. Büyük korkusu annesi gibi 
 Alzheimer olmak. Üstü kalsın Adem…  
 Bu gece burada iyi i! çıkar sana.

Adem   Öyle mi dersin yenge?



YONCA, LANA, FER!DE      Konu!malı ve !arkılı metin

91

Yonca     Demez miyim? Site zaten kalabalık. 
 Feride Hanım’ın çevresi malum. Ba!ka 
 köylerden epeyce gelen olur. Dolup 
 ta!ar buralar. 

Adem        Ta!sın ta!sın. Bu mevsim kadar kötüsü 
 hiç olmadı burada… Her yaz aynı saz 
 diyeceksin de, bu seferki ba!kaydı. 
 Sahilde esnaf kan a"lıyor. Aldıkları 
 her !ey çöpe gidiyormu!. Batacak 
 ço"u, bu yaz.

Yonca    Badem de"il, ceviz yılıydı bu yıl Adem. 
 Çetin ceviz yılı.

Adem    Güzel söyledin yenge. Çok zor yıldı.
 
Yonca   Çoluk çocuk nasıl? 

Adem     Hamdolsun, ellerinden öperler. Büyük 
 o"lanı bizim a!a"ıdaki siteye 
 güvenlikçi verdik. Memnun. #! yeri  
 evin dibi.

Yonca    Büyük lüks o. #! bulması iyi olmu!, bu   
 zamanlarda. 
 
Adem      Kız liseyi bitirdi geçen yıl, üniversiteyi 
 kazanamadı, oturuyor... Kı!ın bir 
 yarı!maya katılmaya heveslendi. 
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Yonca    Ne yarı!ması Adem?

Adem    Oyuncu seçmeleri yapılıyormu! ya 
 diziler için, #zmir’de… 

Yonca    Öyle mi? Bilmiyorum.

Adem    Televizyonda var ya… Yarı!maya   
 kayıt parası üç yüz lira gerekiyordu,  
 denkle!tiremedik, kom!um Güllü’den  
 borç istedim, senin kız yeterince (t  
 de"il, hatta irikıyım denebilir, onu 
 almazlar, parana yazık olur dedi, 
 vermedi. Çocuk hayaller kurmu!, 
 heves etmi!. Gönderemedik… 
 Çok üzüldü. 

Yonca  (hayretle) Adem!!!?? Ne sürprizli 
 insanlarsınız yahu siz! Senin kızda 
 var mıydı o türden bir yetenek? 
 Okulda temsillere katılmı!lı"ı (lan? 

Adem          Yoktur bildi"im. #stedi yenge, 
n’apacaksın? Çırpındı, yalvardı. Evin 
içi kıyamet, sanırsın cenaze kalkıyor. 
Dedi ki, baba herkes !ansını deniyor, 
ben niye denemeyeyim? Sen bana 
güvenmiyor musun? 
A!a"ı mahalledeki arkada!ı 
ba!vurmu!, ye"eninin kom!usu 
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ba!vurmu!. Aynı ya!ta kızlar, 
birbirlerinin aklına girmi!ler. 
Biliyorsun gençleri. Biri yaptı mı 
di"eri özeniyor, eksik kalmak 
istemiyor. Dedi ki “Hayatım 
de"i!ebilir. Hepimizin hayatı 
de"i!ebilir. Sen bana güvenmiyor 
musun baba?” Mantıklı konu!tu, bana 
öyle geldi. Hanımı da ikna ettik.

Yonca      Nasıl “mantıklı”? Kafayı yiyece"im. 
 Senin, Fatma’nın geldi"i yöreyi 
 dü!ündükçe. Oradaki örf, adet, anane. 
 Töre.

Adem    Güzel söylüyorsun yenge, ama  
çocuklar burada do"up büyümü!tür, 
küçük ya!tan burada okula gitmi!ler. 
 Çocukları zaptetmek kolay mıdır? 

Yonca      Da"ıldım. Resmen. Evet, buralarda 
büyümü! çocuklar, haklısın, bin 
kere haklısın. Sen kusuruma bakma, 
Adem… Allah muhafaza, kız ya 
Kobani’ye gidip sava!aca"ım diye 
 tutturaydı, dü!ün, mesela ya orada… 

Adem        Da"lara ta!lara. Neler diyorsun 
 yenge? Aman.
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Yonca    Neler mi diyorum? Haberleri izlemiyor 
 musunuz Adem? Bir dizileri mi 
 izliyorsunuz? Herkesin var çana"ı! 
 Kürtlerin, özellikle var. Sizin yok mu 
 çana"ınız?

Adem     Olmaz mı? Bizim de vardır. O 
 çocuklara yanıyorum, kahroluyorum... 
 Hanım da kahroluyor.

Yonca      Onların mevcudiyetinden 
 haberdar olmayan mı kalmı!? 

Halihazırda koca dünya haberdar. 
Soyda!larının, insanlı"ın çı"lı"ını 
duyan, çaresiz Ezidîlerin imdadına 
yeti!mi!, kelle kesici #!id’çilere kar!ı 
yi"itçe sava!mı!, sava!an...

Adem       Allah razı olsun. Mekânları cennet 
 olsun hepsinin. O (danlara ben 
 kurban olurum. Ama onlar…  okumu! 
 çocuklardır. %ükür, bizimki okumak 
 istemedi. %ükretmeye utanıyoruz da, 
 i!in do"rusu, hevesler okudu"unla 
 alakalı. Kısmet. Kazanaydı, #zmir’e, 
 ba!ka yere üniversiteye gideydi, bugün 
 belki o yolun yolcusuydu. 

Yonca     Gidenlerin hepsi okumu! mu, bilemem 
Adem, ama hepsi mangal yürekli 
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evlatlar. Senin kız ya!ında kızlar var, 
aralarında. Avrupa’nın, Amerika’nın 
dergileri, televizyonları öve öve bitire-
miyor, göklere çıkarıyorlar; moda 
dergilerinin bile kapaklarındalar. 
Ba!larında !öyle güzel bir !al, allı mor-
lu, hepsinde inci di!ler, kocaman gö-
zler… Kulakta minicik küpe, omuzda 
!ööyle bir silah! Bedenleri a"ırlı"ında 
birer tüfek. Ve mermilik. Sadece o mer-
milik on kilo çeker. Sanırsın birer “gök 
gözlü Athene”.
“Elinde de"erli, hiç eskimeyen, 
ölümsüz kalkanı,/ som altın yüz püskül 
dalgalanıyordu kalkanda,/püsküller 
örülmü!tü sımsıkı,/her biri yüz sı"ır 
de"erindeydi.” 
E!siz #lyada. Birer Athene kadar cesur 
ve Afrodit kadar güzel olsalar da, bu 
kızlar yoksul. Kalkanlarının 
püskülleri som altın de"il, renkli 
ipliklerden. Alınlarında aynı 
ipliklerden püsküller. Birer su damlası, 
kıyamam. Zi(ri karanlı"a kar!ı 
direnen modern kızlar. Sadece sınırın 
ötesinde ve berisindekiler de"il, 
herkes o kızlara çok !ey borçlu. Dal 
gibi bedenleriyle Ortaça" 
canilerinin korkulu rüyası oldular, 
!akası yok! O kız evlâtları olmasa, 
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batık teknelerden yuvarlanan çocuk 
cesetleri kimi günler !u sahile 
vuruyor ya, bir sabah i!te öyle, 
barbarlar çıkagelebilirdi denizlerden, 
yüze yüze. Hepimizi kumsala yatırıp 
do"ramaya…  

Adem      Do"ru söylüyorsun yenge. Allah 
muhafaza. Allah yazdıysa bozsun. 
Müsaadenle, Hasan abi ça"ırıyor 
oradan, ona da bakayım, de"erli bir 
abimiz o da, ayıp olmasın. 

Yonca    Hadi &ırla Adem, Hasan da zaten 
 dünyada olup bitene çok vakı)ır. 
 Hadi git, biraz o !i!irsin kafacı"ını.

Adem    Esta"furullah yenge, o nasıl söz? Ba!ım 
 gözüm üstüne. Sen bizim yengemizsin.
 
Yonca       Git git. Sonra gene konu!uruz. Bitmez  
 kolaycana bu mevzu. 

Adem  Bitsin yenge. Biter bir gün in!allah.  
 Allah sonunu hayır etsin, herkes için.  
 

Yonca    Amin.
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Adem    Hepimizin çocukları ana kuzusudur.  
 De"il mi yenge?

Yonca    Öyle öyle.
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Aynı kö!e. Lana’nın telefonu çalar. 
Lana heyecanla açar, kar!ı #arafla 
Hırvatça konu!ur. Arada kahkalar a#ar. 
Yonca site sakinlerinden Memo ile barda 
sohbettedir. 

Memo      Bak güldürdü seninkini kar!ı taraf. 
 Neymi!? Her dilde espri 
 yapılabiliyormu!.  

Yonca   Memo… Ne çekilmez !eysin! O derece 
 de matrak ama. 

Memo  … özetle: #ki tahtanın sürtünmesi gibi 
 seslerle bezenmi! bir dil bile espri 
 yapmaya mâni de"ildir. %ekilde 
 gördü"ünüz üzere.

Yonca     Bizim dilimiz de ba!ka kulaklara öyle 
 geliyordur.

Memo    Gelmiyor mu dedim? Geçerli ölçü !u: 
Kalabalı"ın parçası mısın de"il misin? 
Ço"unluk haklıdır, bitti. Ço"unlu"un 
anlamadı"ı tuhaf gıcırtılarla 
konu!ursan, haksızsın.

Yonca     Fa!istlerin muhakemesi de aynen 
 seninki gibi. 
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Memo    Ahh, canımı yaktın, kahroldum! Çok 
da umrumdaydı. Do"du"un yerden 
fazla açılmiycan, kıyın kıyın yüzücen, 
dedi"im bu. Ha, gezip tozmaya 
gidilir, mekteplerinde okunur, ba!ka 
milletten insanların tadına tuzuna 
bakılır. Gider dönersin, ama hayat 
kurmaya, hayır. Ezerler. Püre ederler. 
Ananın dili, seni kahreden !arkılar, 
türküler elâleme çerez olur. Alay 
malzemesi. Bırak mühim dü!ünceler 
üretmeyi, yeri gelir, !aka yapmayı 
sana yakı!tırmazlar. Bu muamele 
kronikle!tikçe onlar nasıl seni eksik 
buluyorsa, sen de kendini e"reti 
görmeye ba!larsın.

Yonca    Feci na)alin (kirler ya bunlar 
 Memo! Sık sık unutuyoruz,
 nihayetinde a!ırı muhafazakârsın sen.

Memo    #nkâr mı ettim? Söyle. 

Yonca    Hayır, etmedin. Bak bir !ey 
 anlatıcam… Az önce Adem buradaydı. 
 Bizim Adem, sahilde badem satan.

Memo    Kı!ın da hurdacılık yapan. Kel alaka?

Yonca     Feride’nin parlak (kirlerinden: badem 
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 satsın diye getirtmi!… Maksat partiye 
 atraksiyon. Sanki köyün sahildeymi!iz 
 atmosferi yaratıyor. 

Memo       Yeminle? Folklorik... Feride 
!ıkla!tırmı!tır da onu. Sakız önlük 
vesaire. Beyo"lu’ndaki gedikli midye 
dolmacımız gibi. Allah rahmet 
eylesin, ne severdik. Bak vesile oldu, 
andık adamca"ızı dolunayda. 
Taburesi üstünde dimdik, bizim bura-
daki emekli diplomatlarından on kat 
klas, vakur. Önlük, gömlek karbeyaz… 

Yonca     Gayet iyi hatırlıyorum canım. 
 Ta annemler babamlar zamanından. 
 Biz de alıyoruz ya! yükümüzü Memo.
 
Memo    Öyle deme. Benim gözümde hep 

huysuz minno!sun. Feride müzikal 
yönetecek kadınmı!, inan, buralarda 
harcanıp gidiyor. Eski moda 
müzikaller için biçilmi! ka)an…  
Ana babalarımızın %an sinemasında 
izleyip konu kom!uya anlat anlat 
bitiremedi"i.

Yonca     Fenasın. Önlük (lan giydirmedi,  
kendi gömle"iyle gelmi! Adem, her 
zamanki hâliyle, ve tabii arabasıyla… 
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Benimkiler %an sinemasındaki 
müzikallere hiç gitmezdi, biliyor 
musun?

Memo     Sen entel çocu"usun. Benimkiler esnaf  
 tayfa, onlar severdi !arkılı müzikli   
 !eyleri.

Yonca   Ke!ke benimkiler de gideymi!, beni de 
götüreymi!… Bir !eyler anlattı Adem, 
aklım orada. Oturdu bo"azıma, 
inmiyor. Bunun kızı !imdi onsekiz-
ondokuzunda olmalı, liseyi bitirmi!, 
bir yeri kazanamamı!, geçti"imiz 
kı! #zmir’de oyuncu elemelerine 
katılmak istemi!. Dü!ünebiliyor 
musun? Sadece o de"il, iki üç akraba, 
bir kom!u, hepsi ba!vuruyor. Bunları 
dinlerken, küçük dilimi yutacak 
gibiyim. Yakı!tıramama halindeyim 
yani, Adem’e, ailesine, çevresine... 
Sen Lana’nın kendi dilinde espriler 
yapmasına nasıl !a!ırıyorsun, öyle.
Ve bunu belli ediyorum. Adem, bilirsin 
nereli, onu oradan yakalıyorum. 
Sizin yöreden insanlar için normal 
midir bunlar gibisinden. Zavallım, 
savunmaya geçiyor: ”Ama çocuklar 
burada yeti!mi!tir Yonca hanım. 
Çocuklar hep birbirinin yaptı"ı !eye 
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hevesleniyor” (lan da falan. Adam 
çırpınıyor kar!ımda! Ve ben ne cevap 
veriyorum be"enirsin? “Haklısın 
Adem” diyorum, iyi ki böyle !eylere 
heves etmi! kızın da ba!ka çocuklar 
gibi Kobani’de #!idçilerle sava!maya, 
onların hakkından gelmeye ko!mamı!. 
#!te o çocuklar, hele o kızlar, böyle 
müthi!, !öyle güzel, Batı onları !öyle 
kahraman belliyor, foto"ra$arını 
dergi kapaklarına böyle basıyor… 
“Senin kız diziye (güran seçilemezken 
ba!ka Kürt kızları dünyanın en 
muteber dergilerinin kapaklarında.” 

Memo Evet kapaklarında; öldürülmeye 
 üç kala.

Yonca   Çemkiriyorum Adem’e. Bir tür… gizli 
sadizmle mi, diyeyim? Yanımda 
biri böyle ötsün, o ân !u cin toni"i 
ba!ından a!a"ıya dökerdim. Ben aynı 
tiksinç havada devam ediyorum! 
A"zımı açtı"ım ânda, oha Yonca 
dedim içimden, bu kadar ileri 
gidemezsin, densiz, küstah bir öküzsün, 
na(le, sözcükler kontrolümden çıkmı! 
bir kere, dıgıdık dıgıdık gidiyor-
lar! %imdi la&ı büke döndüre !ık bir 
atkıyı boynuma sararcasına, bir çıkı! 
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bulaca"ım diyorum, bulmamam 
mümkün de"il, yaparsın Yonca, ha 
gayret, bir cambazlıkla Adem’in 
gönlünü almayı ba!arırsın, !u 
kabûsi tünelden çıkarsınız, derin 
bir oh çekersiniz diyorum. O niyetle 
la&ı uzatıyorum. Uzattıkça daha 
da uzatıyorum… Ve batıyorum. 
Dü!ünebiliyor musun?

Memo       Patetik… Ve bir o kadar banal. Sana 
ne kızım, Kobani Mobani, haritada 
göster dense kalırsın, nah !urada 
iddiaya giriyorum (diliyle yaladı$ı 
parma$ını barın kenarına sürter), aval 
aval bakarsın haritaya bir müd-
det. Ayrıca… Yaptı"ın provokasyon 
da. Adamın aklı gidiyordur, yeri 
geldi"inde Kürt oldu"unu bile unuttur-
mak istiyordur buralarda.

Yonca   Öküzlük ettim diyorum, kendim, 
 niye beni daha da gömüyorsun ki! 
 Sana açılmam hata. Cin toni"im 
 bitti %eref.

Memo     “Takma kafana, büyütecek ne var” 
dememi bekledin. #tiraf et. Yalandan 
özele!tirine alkı! tutmamı. Bak ne 
diyece"im: Seks hayatın fena sönük 
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senin, tüm felâketlerinin ba!ı bu. 

Yonca    Neee? (eliyle Memo’nun alnını tu#ar, 
 ate!ine bakıyormu! gibi) #yi misin sen?

Memo    Ben iyiyim, sen kendine bak. 
Adem’i yerine oturtu!un, geri vitese 
sarmak isteyip saramaman, daha da 
incitici oluvermen, ardından gelen 
kavurucu pi!manlık... A!ırı klasik 
Yonca. Sekssiz insan sendromları.

Yonca    Ne biliyorsun?

Memo     Kocan seyyar satıcı temposunda 
geziyor, sen hep yalnızsın. Bo!geç. Bir 
çi)in bunca yıl sonra seks hayatını 
sürdürmesi ayıptır zaten.

Yonca    Oh! (elini gö$süne gütürerek) Yüre"ime 
 su serptin. 

Memo    Hiç tereddütün olmasın. Bir köylüler 
var öyle, o da eskiler, bugünküler de 
de"il, (lmlerde, kitaplarda kalanlar…

Yonca     Mahmut Makal dünyası (lan?

Memo    Aynen. Bir o eski köylüler, hep 
tarhana, hep tarhana, ardından 
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Allah’a !ükür. Medenile!mi! insanda 
bıkma nosyonu geli!mi!tir, ân gelir 
“Yeter” der. Köylüler onuncu çocu"a 
Yetti demeyi anca akıl ediyor, dü!ün.  
Medeni adam çok daha makul bir 
zamanda toklu"unun idrakına varır, 
noktayı koyar… De"il tarhana, her 
gün havyar getirseler, usanırsın.

Yonca    Laf sökmeye çalı!ıyorsun.
 
Memo     Daha ne laf sökece"im Yonca? 

Gözlerin, ellerin, burnunun kanatları, 
kula"ının memesi, bedeninin her 
milimetresi kâ( derecede her !eyi 
anlatıyor. Kocanla jimnasti"i 
kesmi!sin ve bu bir medenilik alam-
eti, tamam, bari $ört edecek cesareti 
kendinde bul. 

Yonca    Flört etmiyor muyum? 

Memo      Hava civa, bol lak laka. Barda bilgi 
yarı!maları, çeki!meler... Muazzam 
bir gayret de gerektirmez ki, sonuçta. 
Elini uzatman kâ(.

Yonca    Nereye uzatıyorum? 

Memo     Liste de ister miydin? Yarın “ne 
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 ettiysem Memo aklıma soktu” da 
 dersin. Onu artık sen dü!üneceksin 
 Yonca. Tek ba!ına.

Yonca     Canım çekmiyor Memo. Hiçbir !eyi. 
 Kimseleri.

Memo    Ço"ul kullanman ho!, ama grupla 
 ba!lamak !art de"il. Çıtayı 
 indirebilirsin ba!langıçta.

Yonca (gülerek Memo’nun kolunu yumruklar) 

Momo Rabelais ne demi!? #!tah yedikçe açılır. 
 Lisedeyken ve sonra, biz ne sattık, 
 ne sattık bu la&ı, bilsen. Kepçe Salih’e, 

Büyükada’ya, #sviçre’den mektup 
arkada!ı gelmi!ti. Sakalımız yeni 
çıkmı!, alanda bizler daha tecrübe 
sahibiyiz, diskoteklere gitmeye 
ba!lamı!ız, önce matine, ardından 
suare, ama o çelimsiz Fransız’da teori 
ve kitabi taraf bizleri fersah fersah 
a!ıyordu, bu la&ı ö"retti, kızları iknada 
sonra çok kullandık. Gözümüze 
kestirdi"imiz ve bize hemen tav 
olmayanlara servis ederdik: 
“Rabelais demi! ki: #!tah yedikçe 
açılır”. Sor Ahmet’e. 
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Yonca   Ahmet’e do"rulatmama gerek yok. 
 Sana inanıyorum.

Memo   … git Yonca, garsonlarla, 
barmenlerle oyna!, ne bileyim, bir 
kaptanla yat, kom!unun kocasını, 
hatta o"lunu ayart, bizler de azıcık 
e"lenelim, hareket olsun !urada… 
Ayaküstü sıraladı"ım opsiyonların 
hepsi Adem’e yaptı"ından daha az 
ayıp. Daha “etikkk”. Sizlerin sevdi"i 
la$a.

Yonca       #!tahım kapalı de"il Memo, i!tahım  
 hiç yok. Sı&ır.

Memo     O zaman depresyon ilacı alacaksın. 

Yonca      Ne burcuydun sen?

Memo    Tabii ki Aslan! Yoksa i!im ne burada? 
Ne diye !u mehtaplı gecede 
çocukluk arkada!ımın süper i!tahsız 
e!i, Ortado"u’nun en gizli depresyonlu 
kadınıyla bo! bo! konu!ayım?

Yonca     Çocukluk arkada!ının evlilik gemisi 
 ne se(l sularda ilerliyor, tespit etmeye 
 bayıldı"ın için. 
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Memo    Adamın ilk evlili"i kat kat sefaletti, 
 inan. Teselli olsun diye söylemiyorum.

Yonca    Kar!ıla!tırmalı çalı!ma bile 
yapmı!sın i!te! Aklından kaç kez 
geçmi!tir: “Oh ne iyi ettim de ba!ıma 
böyle pe!temaller ba"lamadım” diye.

Memo    Üstüne bastın. Müzmin bekârların 
sapkın e"lencesi de bu: Evlilerin 
ne çürük zeminde durduklarını 
izlemek, seyrin key(ni çıkarmak. Gün 
geçtikçe  çürüyen o zemin... Kolay da 
çökmeyen. Buna da kafa yoruyorum. 
O hususta yanıtlanmamı! birkaç 
soru i!aretim kaldı. Niye? Çünkü 
ödlek burcu de"ilim, senin gibi Yonca. 
Etra&ım kadar kendimi de sorgulayıp 
gözlemliyorum. %ehvetli bir merakla…

Yonca     Ben de kendimi gözlemliyorum. 
Yabancısı oldu"un galaksiden bir 
!eyler anlatayım istersen, ayaküstü. 
Evlilikte iki ana evre vardır, kabaca. 
Ara evreleri atlarsak… #lk evrede, 
hiçbir yere sensiz gidemez. Gitse 
sensiz duramaz. Daralır. Meyhaneden, 
bardan her yerden arayıp bulur, 
nerede kaldın &ırçası çeker, uç, yeti! 
diye tutturur. Yeti!emiyorsan, gelir 
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seni bulur. Yazmaya oturdu"unda 
dahi fazla uzakla!manı ister. O 
yazsın, sen yanı ba!ında oku, uyu, 
fasulyeni ayıkla, ona kahve çay 
yap getir... Ne!esi, etraf tara&ından 
kabulü, tam olabilmesi sana ba"lıdır 
sanki; yoklu"un bir nevi u"ursuzluk, 
varlı"ın felaketsavardır. Bir tür maç 
totemi. Yanındaysan, goller ataca"ına, 
daha esprili olaca"ına, hatta kızları 
daha hayran bırakaca"ına inanır, 
gördü"ünüz kadın ba!kasını de"il 
beni seviyor’la övünür. Sonra bir gün, 
bakmı!sın, her !ey tersyüz... Artık 
görü! sahasının dı!ında kalırsan, 
kendisini daha ke!kesiz, yüksüz, daha 
canlı hisseder. Yeni bir maç totemi 
yapılmı! gibi; öteki totemin zıttı. 
Bunlar bu !ekilde mantıklı sözcüklere 
dökülmese de böyle oldu"unu bilirsin. 
Bilirsin ve yapacak bir !ey yoktur. 
Aradan a"ır bir kamyon geçmi!tir. 
Kamyonların en a"ırı…

Memo    Zaman?

Yonca    Zekâna hayranım. Belki hayatta 
 tanıdı"ım en zeki insansın. 

Memo    Ahmet hariç. Tabii.
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Yonca     %u ân Ahmet yok, sen varsın: 
Zamandan bahsediyoruz madem. 
Bence de uygun cevap, zaman. 
Ama ba!ka bir !ey daha olmalı. 
Yakalayamadı"ım, gizli bir !ey. Belki 
kendinle iligli hayal kırıklıkların. O 
hayalkırıklıklarının en yakın tanı"ını 
yanında görmek. Neyse. 

Memo    O-, içim sıkıldı be. Konu!masana 
ciddi ciddi. Ben i!in dalgasındayım. 
Hadi Recep’i sorguya çekelim, azıcık 
e"lenelim. (seslenerek) Recep gelsene 
!uraya. Bak ne diyece"im. Korkma, 
yakla!... Sen de Aslan burcuydun?

Recep  (elinde kadehiyle yanlarına gelir)   
 Hayır bebek. Aslan olan karım, 
 karı!tırmı!sın. Ben tav!anım.

Memo    Yaa? #ki yaz önce senin aslanın 
sıkı hakkından geliyordun !u 
kumsalda , tav!an karde!… Man!etler 
kaplanı oldu"un günlerdi. “Recep 
Tufan otuz ya! küçü"ü avukat 
hanımla” günleri. Yaralı aslanın o yaz 
bir kere inip buralara aya"ını suya 
sokmadıydı ulan insafsız!
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Yonca    #stanbul’dan hiç gelmediydi Sibel, 
 hakikaten. 

Memo Seni net hatırlıyorum ama kumsalda, 
 pederinin eski pantalon kayı!ına 
 dönmü! solariumlu teninle, seksi 
 sandı"ın utanç verici mayonla… Be! 
 ya! üstü hiçbir erkek çocu"una 
 yakı!mayan bikini mayo. I""". 

Recep  (gülerek)  Attım çoktan o mayoyu! 

Memo     #sabet. Ne i"rençlikti o öyle. Yanında 
avukat hatun. Sı"ır gözlü cadalozun 
yanında yeti!mi!... Genç sevgili insanı 
ne gülünçle!tiriyormu!, my God!

Yonca    Sı"ır gözlü la&ını benden kaptın 
Memo. Telif hakkı isterim. Gerçi telif 
Homeros’un ama sen benden duydun. 
Zeus karısına sinirlendi"i an: 
“Ey inek gözlü ulu Here”.  

Recep      Sesinizi alçaltır mısınız? Gıcıkla!ma 
 Memo! Rezil etmeyin ulan gecemi. 
 Yonca, bir !ey desene !una. Cahillikti, 
 geçti gitti.
 
Memo     Kimlere özendiysen. Kısa sürdü 
 cahilli"in do"rusu. Üç ay?
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Yonca       Fazladır.

Recep       Tebrikler Yonca. Be! ay, on dokuz gün.

Memo      Gün sayısı da tutmu! Recep’im! 

Recep      Dalga geçiyorum ulan, !ap!al.

Yonca      %ap!ik diyoruz artık. Antrparantez.

Memo     E bir estetik duygun var nihayetinde. 
 Biraz rükü! bir estetik de olsa… Bir 

noktada gülünçlü"ünün idrakına vara-
bildin. Ne komiktin ama, ne komiktin 
o"lum! Öldürdün bizleri !uralarda 
gülmekten.

Recep      Komi"im, fakat çevi"im de. Erken 
ayılıp dümeni kırmayı ve tornistanı 
ba!ardım. Neyi anladım ben o"lum? 
Yıkıp dökeceksin ortalı"ı, karı a"lıyor 
evlat a"lıyor, herkesin hayatı 
tarumar, daha da tarumar olacak, 
sonuç abi? Çok geçmeden yenisiyle her 
!ey aynı !ekil, tıpkısının aynısı copy 
paste tekrarlanacak hayatında. Her 
!ey diyorum, dikkat et. 

Memo     Pürdikkat dinliyorum i!te. Daha ne?  
 Bir dolunaylı partide dikkat bu kadar.



YONCA, LANA, FER!DE      Konu!malı ve !arkılı metin

113

Recep    Aynı hayal kırıklıkları, aynı kaçı!lar, 
aynı !a!kınlık… #"nelemelere, surat 
asmaların süresine varıncaya kadar, 
her !ey aynı yollardan geçmeye 
mahkûm. Senaryoda sürprizler süper 
sınırlı. Hayvanlar âlemindeki gibi. 
En önemlisi: Yeni kadın, alanını 
geni!letmek için çocuk da isteyecek. 

Memo   Allahın emri o. Herkes Yonca mı?

Yonca    Beni katmadan konu!ur musunuz 
 sıkıcı domestik konuları? 

Recep    Tamam Yonca’cı"ım, Memo adına 
özür diliyorum, seni katmıyoruz. 
Kenan’a bakın, Allah a!kına… (üçü, 
sessizce, aynı yöne do$ru tüm 
bedenleriyle dönüp bakarlar)  #rina’nın 
babası gibi mi duruyor Kenan? Asla. 
Kenan, #rina’nın dedesi gibi duruyor! 
Net. Bacaklar çarpık çurpuk iki çalı, 
kemik dejenerasyonundan boyun 
omuzların arasında kaybolmu!, 
gene de genç baba havalarında, kar 
beyaz pantalonuyla, kâtibimin kolalı 
gömle"iyle… Bana uyan soytarılıklar 
mı bunlar? Hayır. Ben sa"lamcıyım 
o"lum.
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Memo     Sa"lamcısın, biraz da muhallebi 
 çocu"usun. Gündemde olmak ho!una 
gitti, ta ki kahkaha malzemesine 
dönü!tü"ünü fark edene dek. Rencide 
oldun. Kenan dayanıklı. Kemik 
dejenerasyonuna ra"men, sa"lam. 
Gençle!ece"im diye yüzünü gözünü 
çeki!tirmekten Japona dönmü!. 
Tıknaz, bodur bir Japona. Japonlar 
sabıkalı çıtır dü!künüdür zaten, 
bilirsin. Bir çizgi romanlar yapıyorlar, 
milyonlar satıyor.

Yonca    Bir dakika, Kenan’ı bırakıp Lana’ya 
bakar mısınız? Çardakta oturmu! 
#rina’yla, nasıl gülü!üyorlar. Ne zaman 
ahpap oldu bunlar?

Memo    Slav Slavı bulur kızım. 

Recep    Öyle deme: Biri Kuzey Slavı di"eri 
 Güney Slavı sonuçta, de"il mi? 

Memo    Fark etmez, ana damar aynı. 
Tahtaların sürtü!mesi sesi 
çıkartıyorlardır bolcana. Karı!mayın. 
Onlar da insan evladı. Bırakın rahatça 
hasret gidersinler.

Yonca    Hangi dilde? Farklı onların dilleri!
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Memo    Biri di"erininkini bilir, sen tasalanma. 
 Ruslar hepsinin hamisiydi. Tatlı tatlı 
 !akala!ıyorlar i!te. Takırdata 
 takırdata.

Yonca     Ne anlatıyorlardır? 

Memo     Burayı çeki!tiriyorlardır… Bizleri. 
 %ahane ta!ak geçiyorlardır. Ben de 
 öyle yapardım, onların yerinde olsam.

Recep     #rina diyordur ki, “En dedikoducuları 
i!te !u ensesi bukleli herif. Memoviç. 
Kaynanamdan beter. Herkesi çeki!tirir, 
herkesin i!ine burnunu sokar.”

Memo      Kurban olurum ona! %öyle diyordur 
bence: “Tek !eker adam tanıdım 
!uralarda, Çehov, Dostoyevski vesaire 
döktüren, o da pek nadir geliyor 
maalesef, seminer seminer dola!ıyor 
yaz boyunca, yazık, karısını hep tek 
görüyoruz.”

Yonca      Lana da diyordur ki  ”Ay anlatma 
 onu bana, ci"erini bilirim ben o 
 Dostoyevski, Çehov paralayanın, ne 
 uzun kom!uluk ettik biz onunla.”  
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Memo       Müjdemi vereyim, Sezen’i 
 bekliyormu!uz.

Yonca    Yaaa? Kimden duydun? %imdi mi 
 söylenir Memooo! 

Memo   %imdi söylenir. Erken söylesem iki la&ın 
belini zor kırardık. Kimden duydum? 
Selahattin’ten. Azmi’yle Selo’nun kızı 
havaalanına almaya gitmi!ler.

Yonca    Ay ne sevindim! Bir latif söz çıktı 
 nihayet zehirli a"zından!  %ahane 
 sürpriz oldu. Sezen de mi Aslan  
 burcuymu!?

Memo    Bilmem. Selahattin’in hatırına 
 geliyordur o. 

Yonca    Ke!ke Ahmet de olsaydı. Bayılır 
 Sezen’e…  Önemser.

Memo    Aaa, Ahmet önemsiyorsa biz de 
 önemseyelim o zaman!
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 Sezen’in “Git” !arkısı...

 “Olmazdı ben de biliyorum haklısın 
 haydi git 
 Korkma seninle gerçekten dost 
 olabilirim 
 Aslında ben de uzun zamandan 
 beridir sana 
 Ayrılmak istedi"imi söylemedim 
 haydi git... 
 Git... Git... Gitme dur ne olursun 
 Gitme kal yalan söyledim 
 Do"ru de"il ayrılı"a daha hiç 
 hazır de"ilim 
 Aramızda ya!anacak yarım kalan 
 bir !eyler var 
 Gitme dur daha !imdiden 
 deliler gibi özledim.”
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Sitenin plaj bölümü, bar ve çevresi, 
masalar, konuklar... %çki ve kanapeler 
dola!tıran garsonlar, badem sa#an Adem 
ve arabası. %skeleye do$ru kurulmu! sahne 
ı!ıklarla yıkanır. Orkestra bir jazz parçası 
çalar.  Feride, dar ve dekolteli ve gümü! 
pırıltılı gece elbisesi, aya$ında kalın ökçeli 
yüksek topuklarla sahneye çıkar. &arkıcı 
edasıyla ve ayna kar!ısında çalı!ılmı! 
acemi bir hevesle mikrofonu eline alır.

Feride   Hepinize ho!geldiniz diyorum! 
Ho!geldiniz sevgili dostlar. Sizleri 
görmek büyük mutluluk! “Sensiz saa-
det ne imi!?” demeliyim, di mi? (arkada 
orkestra sensiz saadet neymi! !arkısının 
birkaç no#asını çalar.)  Bir de “Deliye 
her gün bayram” der eskilerimiz…  
Bizler için her !ey, her !ey bir araya 
gelmek için bahane. Bu gecemize ana 
tema olarak Aslan burçluları seçtik! 
Cömert ve candan bir alkı!ı onlardan 
esirgemeyin lütfen. Dolunaylı gecede 
güne!in çocuklarına gelsin!! (alkı!lar)
Te!ekkür ederim. Hakikaten pek 
sıcak, içten bir alkı! oldu. Niye? Çünkü 
Aslanların sevenleri boldur! 
Kozmostaki cümle gezegenlerin 
en yakıcısı Güne!, ı!ınlarını gönderirken 
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bilirsiniz, güzel çirkin, zengin yoksul, 
genç ihtiyar vesaire diye insan 
ayırmaz… Ancak !unu da itiraf 
edelim: Aslan burçlulara ucundan 
kıyısından mutlaka bir iltimas da
geçiverir; malumun ilamı. Aslan 
burcunda do"anlar do"rudan güne!in 
birer elçisi, bizatihi birer minyatür 
güne!tir, bunu böyle kabul edece"iz. 
Etra$arında pervanele!ti"imizde 
bizler de parıldar, enerji yükleniriz, 
yanımızdan uzakla!tıklarında 
ürperiririz; kı! depresyonuna gireriz 
âdeta. Yeryüzündeki tüm hayvanlardan 
daha vah!i sayılabilecek insanların 
kurdu"u cangılımızda, i!te böyledir 
Aslanlar. Hayatınızda özel anlamı 
olan Aslanlar’ı bir dü!ünün, teker 
teker; bana hak vereceksiniz. Her biri 
rah!anlar arasında rah!an, ru!enler 
arasında ru!en. 
Güne!in koruması altındaki Aslanlara 
ve siz tüm de"erli konuklarıma 
lâyık olma arzusuyla hazırladı"ımız 
süprizler var, onları gece boyunca 
sunaca"ız... En tatlısından ba!lıyorum 
ve sizi bayıldı"ınız birinin kollarına 
usulca bırakıyorum: Muhte!em 
ayı!ı"ında hepinizi, özellikle kadınları 
sarıp sarmalayacak Ayhan Sicimo"lu 
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ve arkada!larının müzi"i! (alkı!lar, 
ıslıklar) Fazla uçurma rüfekayı Ayhan 
-anneci"imin la&ıdır rüfeka, kulakları 
çınlasın-, gecemiz uzun, pek uzun 
olacak, fevkalade hararetli geçecek, 
sizi temin ederim. Az sonra heyecanla 
bekledi"imiz di"er konuklarımıza 
kavu!aca"ız. Uçak yirmi dakika evvel 
havaalanına inmi!. Bu önemli gecede 
sa"olsunlar, sizler gibi onlar da bizi 
yalnız bırakmadı. 
Ne!e sevdiklerinizle payla!ılınca güzel. 
Son önemli nokta: büfeyi #stanbul’dan 
gelenleri selamladıktan sonra 
açaca"ız. Adem’in !ahane 
bademleriyle, kanapelerle az daha 
oyalanın fakat sakın doymayın, 
özellikle rica ediyorum! Az sonra 
görü!mek üzere…

 Barın bir kö!esinde Yonca, Feride’nin 
 söylediklerini Lana’nın kula$ına 
 tercüme eder. Lana, anlıyorum, 
 anlıyorum anlamında ka"a sallar.

 Orkestra co!kuyla Latin parçalar  
 çalmaya giri!irken kahkahaların dozu 
 perde perde yükselir. Meh#ap gökyüzündeki 

yerini partiye özel ayarlamı! gibidir ve 
her kadın dolunayın ı!ı$ında oldu$undan 
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daha alımlı, daha anlamlı görünür. Feride 
heyecanla sahneye ko!ar. Orkestra susar. 
&arkıcı elindeki mikrofonu kendisine uzatır.

Feride    De"erli kom!ular, dostlar, sevgili 
konuklarım. Tekrar dikkatinizi 
rica ediyorum. %u ân fevkalade 
heyecanlıyım, #stanbul uça"ından 
inip aramıza katıldı"ını gördü"üm üç 
nadide konu"umu hemen anons etmek 
için sabırsızlanıyorum. 
Önce… hayatımda sava!la barı!ı eksik 
etmeyip ruhumu hep zinde tutan uzun 
yol arkada!ım, Eren ve Dilara’mın 
babası, Aslan burcu olmasa da !ahsi 
gökyüzümün güne!i, kıymetli e!im 
Sava! Özçelik! Kendisini 
hemen yanıma ça"ırıyorum. 
Gel zalim, özledim.

 Yakı!ıklı bir adam çevik hareketlerle 
 sahneye çıkar, Feride’yi belinden 
 kavrayarak tek yana$ından öper, 
 mikrofona sarılır.

Sava!       Kanmayın !u süslü la$ara, lütfen, 
 bilen bilir, hayatımızın rotati( hep 
 Feride’dir. Eminim, buradaki tüm 

erkek arkada!ların hayatı da aynı 
!ekilde cereyan etmekte. Onca güzel 
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söze kar!ılık, ne denebilir? Allah 
e!lerimizi ba!ımızdan eksik etmesin. 
(Amin sesleri). Feride sanatkâr 
ruhu ve çocuksu co!kusuyla “hemen 
geliyorsun” dedi"inde, bir kez daha 
emir demiri kesti, aya"a &ırlayıp 
telefonda “emret komunatanım!“ 
çektim, toplantıları, i!i gücü, ıvırı 
zıvırı erteleyip uçakta yerimi ayırttım. 
Ve neticede, !u özel geceye katılmı! 
bulunuyorum. Ne iyi etmi!im! Aman 
ne iyi etmi!im! #nanın, Feride 
sayesinde ömrümün en zevkli uçak 
yolculuklarından birini yapmı! 
bulunuyorum. Do"rusu, sevgili  
zevcemin hayatımda hep böyle u"urlu 
bir dokunu!u olmu!tur. Hatta bu 
temada özel bir parti düzenlemesini 
rica etmeliyim... Uçak yolculu"umuza 
dönecek olursak, bir yanımda 
hepimizin i)iharı, de"erli...

 Feride mikrofonu geri alır Sava!’ın 
 elinden.

Feride      Onun anonsu müsaadenle benim i!im. 
 Te!ekkürleeeer. Sahneden inebilirsin  
 tatlım.
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Sava!       (mikrofonu bırakmamak için bir an 
direnerek) Gökyüzünün güne!iydim 
hani, göklerdeki saltanatım iki 
buçuk dakikayı a!amadı, tanıksınız. 
(kalabalık#an gülü!meler.) Alı!tık. #tilip 
kakılma ba"ımlılık yaptı bende. 
Hepinizi sevgiyle selamlıyor, yanınıza 
sı"ınıyorum.

Feride    Te!ekkür ederim Sava!’ım. Gecenin 
di"er sürprizi, ısrarlı ricalarım üzerine 
memlekete dönü!ünü erkene alan, 
hatırımı kırmayarak beni tahmin 
edemeyece"i ölçüde onurlandıran bir 
kıymetlimiz. Minnettarım ve kendisine 
huzurlanızda tekrar te!ekkür 
ediyorum. Tanrım onun dostlu"unu 
bizlerden hiç esirgemesin, müstesna 
eserlerini ba!ucumuzdan eksik 
etmesin. Amin. Kendisi son romanını 
tamamlamak üzere iki aydır 
#skoçya’da inzivadaydı; neredeyse 
tacize varan ısrarım üzerine, 
!atosuyla, meslekta!larıyla, her 
gece içine dü!tü"ü viski &ıçılarıyla 
vedala!ıp i!te bu gece aramızdaki 
yerini aldı. Yonca dahi geli!inden 
habersizdi. Daha bu sabah a"zını 
arayıp, Ahmet sırrımızı ele vermi! 
mi diye yokluyordum, Yonca’cı"ım, 
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e!in #skoçyalardan ne zaman te!rif 
edecekler bakalım diye sordum, bir 
aksilik çıkmazsa per!embeye dönüyor 
dedi, #stanbul’dan buralara bakalım 
artık ne zaman varır...  Ha, tamam 
o zaman, Ahmet a"zı sıkı çıkmı!, 
sırrımızı satmamı!; güzel. Az önce 
Sava! en do"ru tanımı yapmaya 
ba!lamı!tı: O hakikaten bizim 
birici"imiz, medarı i)iharımız. Sevgili 
e!imin bıraktı"ı kerteriz noktasından 
devam edeyim ben de: O bizim 
gururumuz, büyük yazarımız, kıymetli 
kom!umuz. O bu ülkenin gururu, 
hepimizin Ahmet Karavolkan’ı! 
Kendisi için hepinizden kocaman bir 
alkı! talep ediyorum. 

 Bir kö!eden nidalar ve “Türkiye seninle  
 gurur duyuyor”lar yükselir. Hafif 
dalgacılıkla ba!layan tempo yükselir, ciddi 
olanların sesi dalgacılarınkini bastırır.
Ahmet yaylanırcasına, Feride’nin yanına 
salınarak varır, eline nazikçe e$ilir. 
Feride’ye mikrofonu sen tut ben konu!ayım 
gibi bir ricada bulunur. Feride’nin özenle 
tuttu$u mikrofona do$ru konu!ur.  

Ahmet     Hepinize iyi ak!amlar. #nsanların 
adeletine inanmam. Do"anın ade-
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letine de. Do"a adeletli olsaydı, yıl 
boyu verdi"im nice konferans ve 
röportajlarda Feride kadar esprili 
olmayı ba!arırdım. Hepimizi hayran 
bırakan !u durulukla, sadelik ve 
esneklikle…  %öyle de diyebiliriz: Do"a 
adaletli olsaydı kitaplarımı Feride 
yazıyor olabilirdi. Ne ki, her geçen gün 
biraz daha iyi idrak ediyoruz, 
maalesef, do"a adeletsiz; en az 
insanlar kadar da amansız. 
Feride aklına koydu"unda herkesi 
avucunun içine alabilen tatlı diliyle  
beni uçak biletimi de"i!tirmeye ikna 
etti, bu gerçek. O kadarla da 
yetinmedi, itinayla, a!kla hazırladı"ı 
gece için bir konu!ma hazırlamamı 
talep etti… Eski  dostum ve kom!um 
olarak yeteneklerimin sınırlarını iyi 
bildi"inden olsa gerek, “aman öyle 
do"açlama bir konu!ma olmasın 
sakın, davet edildi"in panellerde, 
üniversitelerde yaptı"ın sıkıcı 
konu!malarından birini isterim” diye 
de buyurdu. Talebini ciddiye alıp 
günlerce dü!ünedurdum, sizlere acaba 
nelerden bahsetsem diye. Sonuçta, 
mesle"imle alakalı bir iki sırrımı 
payla!maya karar verdim. Yakın 
çevresinden kimselere açılmayıp 
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bir gün trende kar!ısına oturmu! ve 
az sonra herhangi bir durakta inip 
tüm hayatından ebediyen çıkacak 
yabancıya her !eyini anlatan adam 
misali. 
#lk sırrım: Ben kuru bir yazarım. 
Sesimi büyük ölçüde, bu seçilmi!, 
i!lenmi! kurulukta buldum, daha 
do"rusu in!a ettim. #kinci sırrım: söz 
konusu kurulu"u biraz tepki olarak 
seçtim. Niye diyeceksiniz… Daha 
do"rusu diyece"inizi farzediyor, 
umuyorum. Sordu"unuzu hayal 
etti"im isabetli soruya !öyle cevap 
vereyim: Dilimizde edebiyat, uzun 
süreden beri, sözcüklerin büyüsü 
üzerine oturtulagelmi!tir. Öncelikle 
!airler için, sadece Türkçede de"il, 
!iir yazılmı! tüm dillerde az buçuk 
böyledir bu, !airler sabahtan ak!ama, 
hatta rüya görürken dahi kelebek 
avlarcasına sözcük avlar durur-
lar. Mümkün mertebe uzak, na-
dir, kayaların rutubetli gölgesinde 
mahmur bekleyen sözcüklerin pe!ine 
dü!erler. Kabuklu hayvanların 
kuytusunda büyüyüp avcısını sabırla 
bekleyen de"erli inciler burcundan 
sözcükler. Bu arada Bizet’nin #nci 
Avcıları ne altüst edici eserdir, di mi? 
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Çok severim…  Bazen üst üste be! altı 
kez dinledi"im olur #nci Avcıları’nı. 
Gecenin bir saatinde belki hatırım için 
onu da çalarlar… Neyse, konumuza 
dönelim, sıkıcı konumuza... Ülkemizde 
romancılarımızın ço"u, kendilerini 
biraz inci avcıları, yani düzyazı 
!airleri gibi duyumsar. Hasata çıkıp, 
nadir, melodik, unutulup gitmi! ya da 
kimsenin kullanmaya kolay cesaret 
etmedi"i sözcükleri tek tek toplamak, 
kimyacılar ya da simyacılar misali on-
larla yepyeni bile!imler olu!turmaya 
çalı!mak. 
Bir efsunluk bulutuyla çevrili, biraz 
zikir çekercesine yazmaya oturmak, 
bana sorarsanız budur i!in aslı, 
kendilerini en tanrısız efendisiz bilen 
meslekta!larımın dahi arzu etti"i, 
kovaladı"ı sanki biraz budur.  
Bu genel meyil, diyebilirim ki, henüz 
sadece okur oldu"um yıllardan 
itibaren bende bir ters tepkiyi 
tetikledi. Ben dilimizin efsunlu, 
afyonlanmı! hallerini de"il, hep kaba 
ve pürtüklü yanlarını sevdim. Hâlâ 
öyledir. Toplumun kendisine benzeyen 
barbarımsı yanlarını irdelemeye, onlar 
içinde yüzmeye heves ederim. 
#skoçya’da ba!ka yazarlarla birlikte 
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konuk edildi"im !atonun geni! 
bahçelerinde izlemekten zevk aldı"ım 
bir a"aç vardı. Tepede dallarını 
cömertçe açmı!, estetik gövdesiyle, 
âdeta bir uzun bacaklı ah!ap heykel… 
Dalları ye!il yapraklarla birlikte 
minik kırmızı ampulleri andıran 
meyvelerle donanmı!. Merak edip, 
sorup soru!turdum a"acı. #skoçlar ona 
bir tür kutsallık atfediyor, 
evlerini, arazilerini kötü ruhlara kar!ı 
korudu"unu dü!ünüyorlar. Cermen-
lerle Keltler aynı a"acın hayvanları 
!im!ekten korudu"una inanırmı!. Akla 
da yatkın böyle bir güç atfedilmesi, 
çünkü hakikaten, duru!uyla (lan 
gayet asil, etkileyici bir a"aç… 
Kaldı"ım odanın penceresini 
açar açmaz ilk gördü"üm, i!te bu 
a"açlardan biriydi… Kötü ruhları kov-
ma gücüne sahip bir a"acın himayes-
inde yeni romanımı yazıyor olma 
(kri de ho!uma gidiyor, kimi günler 
beni müthi! co!turuyordu. Meyvelerini  
çi" yemiyorlar, zararlıymı!, kaynatılıp 
likör, reçel yapıyorlar, tattım, gayet 
lezzetli…  Konuklu"umun sonlarına 
do"ru, özleyece"im !imdi !u a"açları, 
bizim oralarda yok mu acaba bunlar-
dan diye bir google’layayım dedim, 
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ve nitekim evet, Türkiye’de de var o 
a"açlardan, Karadeniz’de daha bolca, 
ama ülkenin biraz her bölgesinde bul-
mak mümkün. #skoçların, Cermenler-
in, Keltlerin kutsallık atfetti"i a"acın 
bizdeki adı nedir peki? Üvez a"acı… 
Meyvesine de kısaca üvez deniyor. Bu 
bilgiye ula!tı"ım andaki !okumu size 
anlatamam.
Yani kaynatıldı"ında rayihalı likörlere, 
reçellere dönü!en, ufacık dü"me 
büyüklü"ünde bir kadın gö"sünü 
andıran o kırmızı meyve ile la"ım 
sine"ine, biz, aynı adı takmı!ız. #!te 
bu kalınlık yahut pervasızlık yahut 
ü!engeçlik mi desek, aslında ne 
derseniz deyin, bu mistisizden 
uzaklık… Çöplüklerde, hatta 
la"ımlarda dola!an bir sivrisine"e, 
kâinatın neredeyse en de"ersiz ve 
sevilmeyen mahlukuna ve güzel, ba!ka 
uygarlıkların mübarek gördü"ü bir 
meyveye aynı adı yakı!tırmak! 
Do"rusunu isterseniz, hep bu kaba, 
kırıtmasız hakikili"e lâyık olma 
hayaliyle yazdım, yazmaya devam 
ediyorum. Hakikate yakla!ılmayacaksa, 
-o hakikat ne denli kaba, hatta çirkin 
olursa olsun- yazmanın ne âlemi var? 
#!te size inci avcılı"ı de"il de farklı 
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türde bir avcılık olmasını umdu"um 
edebiyatçılık u"ra!ımla alakalı bir sır. 
Bugüne dek kimselerle payla!madı"ım. 
Kimselerle payla!madı"ım derken... 
Siz onu, “Yonca hariç” diye duyun 
tabii. Benim için her zaman, her 
konuda, Yonca hariç. O sadece 
hayatımda de"il, yazı dünyamda 
da yol arkada!ım, ilk okurum, ilk 
acımasız ele!tirmenim. La&ımı daha 
fazla uzatmayaca"ım. 
Sevgili Feride’nin ricası üzerine 
geli!imi erkene aldım, ve emin olun 
hakkımda sarfetti"i tüm o latif sözler 
arasında bende özenme uyandıran, 
viski &ıçıları içinde yüzü!ümle alakalı 
cümlesi oldu. Hak etmedi"im kadar 
uçurucu bir iltifattı o, sevgili Feride… 
Hiç de"ilse güzel partinde, iltifatına 
lâyık olmaya çalı!aca"ım.

 Alkı!lar, gülü!meler arasında Ahmet 
 sahneden iner, hiçbir sarho!luk izi 
 #a!ımayan adımlar ve aheste bir ritmle 
 yerinden kıpırdamamı! olan Yonca’ya  
 do$ru yürür, onu kucaklar, yandakiler  
 sırasıyla sol ve sa$ elini uzatır.
 Lana ba$ırır, “Ahmet!”, ko!up boynuna  
 atlar. %rina’nın sesi duyulur: 
 “Navrozya Ahmet!” 
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Memo      Selahattin’in gazete kö!esinde 
 bulursun anlattıklarını.

Ahmet       Yazsın, i!i bu! Yazsınlar diye 
 anlatıyoruz biz de…

Memo    Yok ya?

Ahmet (gülerek) Ne sandın? Sadece Feride’ye 
 ve Aslanlara goy goy için mi geldim 
 buraya?

 Feride mikrofonu eline alır.

Feride    Unutulmaz bir konu!maydı, sevgili 
Ahmet. Tarihi, harikulade bir 
kutlama yapıyoruz Aslanlara, hepiniz 
farkındasınız umarım!! (tezahürat) 
Pardon, duymadım! Farkında mısınız? 
(tezahürat). Güzel. Duygu &ırtınası 
bitmedi. Hangi burçtan olursa 
olun, her biri gönlümde pek de"erli 
sevgili dostlar! %imdi sahneye davet 
edece"im isim, Aslan burcu de"il. 
Fakat, açıkçası, o, kimsenin itiraz 
edece"ini de sanmam, tartı!masız, 
Aslan burçlular dahil hepimizin 
güne!i. A!kta kederde, ne!ede 
yasta, ma!uklarımızın ardından 
a"ladı"ımızda, de"erlilerimizi 
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dönü!süz yolculu"a u"urladı"ımızda, 
her farklı duygumuzda ve hayat 
sınavında, yere yuvarlandı"ımızda 
ve yerden do"ruldu"umuzda, elimizi 
tutan, kula"ımıza &ısıldıyan kimdir? 
Bizler her durumda hangi sesten, 
sözden, kimin ezgilerinden en büyük 
gücü alıyoruz? %u topraklarda bugün 
hangi ya!ayan ses nesilleri birbirine 
yakınla!tırıyor? Çocuklarımız, bizler, 
annelerimiz kimin !arkılarını ezbere 
bilip birlikte söylüyor? Kim bizim 
kocaman güne!imiz ve minnacık….

 Etra'an çı$lıklar yükselir.

Feride Kimdir kocaman güne!imiz ve  
 minnacık!!!....

 Çevrede bir tür histeri. 
 “Sezen, Sezen, Sezen” ba$rı!ları...

 Orkestra “Sen a$lama”yı çalar, son kuple  
 bitti$inde Sezen sahneye çıkar.  

Sezen   Biliyorsunuz çetin bir yaz geçirdik,  
hatta belâ bir yıl diyelim. Uzun uzun, 
enine boyuna bahsedebilir, 
kendimi de, size de a"latabilirim. 
Ama yapmicam. Kıyamam… Ken-
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dime de"il, sizlere kıyamam. Sen 
a"lama demi!im ya. Gerçi öyle desem 
de !arkılarım yeterince hüngürdek, 
!ahitsiniz… Yükünüzü ha($etecek, 
derdinize merhem olacak bir !eyler 
anlatmak istiyorum bu gece sizlere. 
Madem birilerinin ya!günü, burç 
günü, madem  gökyüzüne avizelerin en 
güzeli, !ahane bir mehtap asılı... Çok 
ne!eli bir uçak yolculu"u yaptık 
mesela. Ve ne güzel !eylerden 
konu!tuk. Zaten benim uçak 
yolculuklarım hep ufuk açıcı 
olmu!tur… Bir kez bir doktorla 
tanı!mı!tım uçakta, yetmi! ya!ında. 
Hayatımda böyle tatlı adam gör-
medim. Erkeklerle ilgili bilhassa kırk 
ya! sonrasıyla alakalı bir dolu bilgi 
vermi!ti. Koca koca profesörler bile 
bo! zamanlarında ne yapıyorlarmı! 
zannediyorsunuz? “Biz sadece bunu 
konu!uruz “dedi. “Ba!ka konu yok” 
dedi. Aslında, o dönem, genç kızlara 
falan merak sarıyor ya erkekler… 
Sebebi neymi!? Ölüme kar!ı 
durmakmı!… Ay ne üzüldüm, 
anlatamam! Ben dedim, bu adamları 
niye dövdüm o kadar? Allahım, 
onlara etmedi"imi komadım ya. 
Halbuki, genel olarak, yani biyolojik 
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yapımız, farklı! #ster kabul edin, ister 
etmeyin, gerçek bu! Onlar bizden 
farklı. Kadınlardan çok farklılar. 
Kafasında sıvı kalmıyor bir kere. (eliyle 
ba!ından bacaklarına do$ru bir hareket 
yaparak) Kan hücüm ediyor, gidiyor. 
(gülmeler) Bilimsel bir !ey anlatıyorum 
!urada. Kan tabii orada kalmayınca, 
kafasında sıvı kalmayınca, orada 
idrakı sa"layacak sıvı yok. Orası 
bo!alıyor, farkında de"il! Yoksa 
yapmaaaz... (gülmeler) Öbürünün 
de beyni yok. Tamamen güdülerle… 
Vicdan azabından ölüyorum. 
Adamları bo!u bo!una dövdüm diye. 
Adamı tabancayla kovaladım ben 
ya… Levent sokaklarında tabancayla 
kovaladım. O da ciddiye aldı. Birkaç 
i!i vardı…
Kısaca, akranıyla uçmayan ku!un sesi 
havadan de"il tavadan gelir… 
(gülmeler, gülmeler.) Size ben komiklik 
yapmayı ne severmi!im. Aslında 
!arkı söylemekten daha çok komiklik 
yapmayı seviyorum. Valla billa. 
Komedyen mi olsaydım? 
Yani diyorlar ya, genç sevgili insanı 
acayip diri yapıyor (lan… O, 
bir aymı!. Profesör dedi. Bilimsel 
diyorum! Alptekin hoca diyor ki, ilk 
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anda diyor, tabii ölüme kar!ı duru!, 
erke"in kırk ya! sonrası dönemle 
ilgili, normal, bunlar insani !eyler. O 
dönemde öyle bir adrenalin patlaması 
oluyormu! ki, böyle hakikaten yirmi 
be! ya!ında (lan oluyormu! adam. 
Ama tabii vücut, bir süre sonra 
normal seyrine dönüyor. #lk ayda 
süper, ondan sonra mımmmm…

 Kahkahalar, kahkahalar, kahkahalar...
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 Sezen Aksu’nun  “Geçer” adlı !arkısı

 “Hep aynı hikâye gönlüm dü!ünce a!ka 
 Her ayrılık aynı, yalnız ki!iler ba!ka 
 Hep aynı yalnızlık, aynı tanıdık tela! 
 Hep aynı her!ey, aynı, sanki birbirine e! 
 Geçer geçer, daha öncekiler gibi 

 Bu da geçer neler neler geçmedi ki 
 Yine dü!er deli divane gönlüm a!ka... a!ka... 
 A!ka vurgunum ben 

 Hep aynı heyecan, aynı çocuksu hayal 
 Ben böyle biraz deli, sen de bir an öyle kal 
 Nasıl olsa geçer...”
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 Aynı yer. Dolunayda Aslanlar partisinin  
 üzerinden bir kasırga geçmi! gibidir. 
 %skelenin ucundaki sahnenin projektörleri 
 söndürürülmü!, orkestradan geriye sadece  
 bo! sandalyeler kalmı!tır. Müzik 
 enstrümanları toplanmı!, konuklar 

 da$ılmı!tır. Bir masanın etrafında sessiz ve  
somurtkan, Yonca, Ahme#, Memo, Recep 
otururlar.

Ahmet      Hiç de"ilse Sezen’le yapılan yolculuk, 
ayakucunda dinledi"imiz iki üç !arkı… 
Onların anısı kurtarır benim için 
ileride !u rezil geceyi. #yi ki Feride’nin 
ricasını kırmamı!ım, atlayıp gelmi!im, 
iyi ki buradayım.  Böyle bir çılgınlıkta 
yanında olabildi"ime !ükrediyorum 
Yonca. 

Yonca  (iki elinin arasına aldı$ı ba!ını öne e$er)   
 Olanlara inanamıyorum ki ben.  
 Rüyadayım sanki.

Recep         Ben de. Bunlar gerçek olamaz, 
kâbuslar tünelinden geçiyoruz 
diyorum içimden, lunaparklardaki 
gibi, !u rüya bitse, !u tünelden bir 
çıksak, çıkı! noktasında konuklar, 
Sezen, Aslanlar, #kizler, Kovalar, 
kom!ular, konuklar, Ayhan Sicimo"lu 
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ve orkestrası, hepsi orada, yani bura-
da bizleri kar!ılasa…  Ne korktuk diye 
birlikte ba"rı!sak, ardından gülsek. 

Memo        Ahmet’e mi özendin sen ulan? Yazdın 
 öyle (yakalı, gizemli bir senaryo.

Ahmet        Yok, bu daha çok Murakami’sel.
 Karısı son romanını okumu!tur 
 Murakami’nin, gece özet geçmi!tir.

Memo          O kim o"lum, hiç duymadım.

Ahmet      Aa. Haruki Murakami. Japon. 
Kadınlar bayılıyor. Yazdıkları ha()en 
gizemli. Biraz Recep’in son anlattı"ı 
gibi.

Recep            Bırak zevzekli"i, key(m yok. 

Ahmet            Benim çok vardı.

Recep          Do"ru dürüst yememi!tim de. 
Sezen’in !arkıları, onunla bununla 
la$ama, büfenin önü mah!eri 
kalabalıktı, yı"ılmı! gene millet, 
kıtlıktan çıkmı!casına; bekliyordum.

Memo      Feride döktürmü!tü gene. Kadın bu i!i 
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 biliyor abi. Sen bir !eyler yiyebildin 
 mi Ahmet?

Ahmet   Yonca’dan otlandım. Büfe sisteminden 
i"renirim zaten. Kimse beni elimde 
tabak, dikemez o kuyru"a. Neyse, 
Yonca sa"olsun. #kimizi de doyurdu. 
Her zamanki gibi… Zeytinya"lı pilav 
müthi!ti.

 Yonca bir !ala sarınmı!tır, ürperir.

Yonca  Ü!üdüm.
 
Memo     Titriyorsun kızım! Kazak getireyim mi?

Yonca     Hayır. Kıpırdama. Garsonlar nerede?

Memo    Görünürde kimse yok, biz bize kaldık.  
 Cin tonik hazırlayayım mı?

Yonca     Ne cin toni"i ya? Ü!üyorum dedim. 
 Cognac var mıdır? Ne arar desene, 
 burada, bu mevsimde… Viski de idare 
 eder. Ya da sek votka. #çimi ısıtmam 
 !art.

Memo    Bara bir bakayım. Bulamazsam,   
 evden getiririz.
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Memo  (barın arkasına geçer, e$ilir, dolapları 
 karı!tırır) %anslısın Yonca. Hepimiz 

!anslıyız. O hengâmede dolabı 
açık bırakıp gitmi!ler. Veee.. Tah-
min edin, ne buldum? Talister 
ya, Talister! Zafer’in zulasıdır bu. 
Ya!adıklarımızdan sonra, kimse 
kusura bakmasın, bitiririz !i!eyi. 
Bardaklar… Buz... Su…

Recep    Bir !ey sorucam… 

Memo     Hadi sor ne soracaksan, merasimsiz.

Recep       Sava!’ın dönü!ünü beklemeyi mi 
 dü!ünüyorsunuz siz? 

Yonca  (hayretle Recep’e bakarak) E herhalde  
 Recep! Aslında onlarla gitmemiz 
 gerekirdi. Niye pe!lerine takılmadık  
 zaten, onu da anlamadım?

Memo  (elinde tepsiyle) Teklif ettim Sava!’a, 
 ısrar da ettim, kesinlikle istemedi. 
 Dönemeyebilir bu gece, söyleyeyim.

Yonca    Ben bekleyece"im! Aramamak için 
 kendimi zor tutuyorum.

Memo   #yi ediyorsun, fevkalade isabetsiz olur 



YONCA, LANA, FER!DE      Konu!malı ve !arkılı metin

141

araman. Ba!ımıza yeni i!ler açmayın, 
lütfen. #sterinize hâkim olun Allah 
a!kına. Durum müsait oldu"unda 
Sava! arar bizi. Yatmayaca"ız, haberl-
erini bekleyece"iz dedim, biliyor. 
Recep sen berbat görünüyorsun. Git 
yat o"lum, önce karnını doyursun 
küçük aslanın, sonra pı!pı!lasın.

Recep    Giderim birazdan… Fena sarsıldım 
ben hakikaten. Bir kısım Selahattin’in 
evinde, biliyorsunuz de"il mi? Sezen de 
orada. Kalır tabii o bu gece.

Yonca    Sen de onlara katıl Recep.  Ahmet, sen 
 de… Müzik (lan, kafanız da"ılır azıcık.

Ahmet    Yok canım, daha neler! #yiyim burada.
 
 Uzak#an adımlar duyulur.
 Hepsi heyecanla susar, adımların geldi$i 
 yöne bakarlar. Karanlık#a Lana belirir.  
 Yüzü allak bullaktır.

Yonca    Lana, neredeydin sen? Kaç saat oldu! 

Lana       Köye indim.

Yonca     Köye indin! Kim götürdü peki?
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Lana        Kendim gittim… Kapıdaki çocuklar 
 taksi ça"ırdı.

Ahmet    Haber verebilirdin Lana. Bir zahmet. 
 Aniden duman oldun. #rina’ya sorduk. 
 Ona da bir !ey dememi!sin.

Lana       Merak mı ettiniz?

Ahmet      Herhalde. A"lamı!sın da.

Lana     ...Biraz. 

Yonca     Anlat. Çok içmi!sin! Nerede içtin? 
 Bir !ey oldu!

Lana     Turkuvaz’da içtim. Bir !ey oldu, evet. 
 Olan tam ne? Nasıl anlatsam? Dur, 

deneyeyim. Minicik dünyamı sırtında 
ta!ıyan kaplumba"a var ya, herkesten 
a"ır aksak, herkesten monoton iler-
leyen ama kendine göre bir denge 
tutturmu!, i!te o kaplumba"a ters 
döndü. Sırt üstü yattı, çöp bacaklar 
havada. Özetle, olan bu.

Yonca     Tatsız bir haber aldın. Hatta kötü 
 bir haber... 

Lana      Kötü mü? Kötülük de görece, di mi 
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 Yonca? %ans gibi.  

Yonca  (elleriyle a$zını kapa#arak) Anna!

Lana    Sus, sus! Anna’nın sa"lı"ı yerinde, 
 key( de çok yerinde. Upuzun bir mail 
 atmı!, birkaç saat önce... Kırk be! kez  
 okudum belki.

Yonca   Neyse! 

Ahmet  (gülerek) Ya evleniyor ya hamile…

Lana   #kisi de de"il, bilemedin romancı.

Yonca    Ya ne?

Lana       Babasını bulmu!.

Ahmet   Neee?

Yonca     Ne diyorsun Lana?

Lana   Anna babasının izini bulmu!. Böyle. 
 Ve anladı"ım kadarıyla… Bu kavu!ma 
 pek yeni de de"il. #çkiniz kaldı mı?

Memo    %ahane bir viskimiz var. Hazırlıyorum 
 sana da bir kadeh. Buzlu?
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Lana   Tek buzlu. Erken da"ılmı! parti?

Recep    Partiden çok bizler da"ıldık. 
 Gel Memo, Selahattin’lere çıkalım, 
 onlar dertle!sin.

Memo   Hakiki centilmenin farkı. %ahsen 
Lana’yı dinlemeyi tercih ederdim. 
Ama kalın ısrarı gelmedi"ine göre… 
Peki. Tebdil-i mekân edelim biz, 
havayı bir koklarız, beraber ve solo 
!arkılar ba!ladı"ında, içli içli, ki hiç 
çekemem, döneriz. Sabahlıyoruz za-
ten, biliyorsunuz. 
Arivederci bambini.

Ahmet  (Lana’ya dönerek) Facebook’ta, 
 instagram’da (lan bulmu!tur 
 babasını… Yanlı! mı?

Lana      Yanlı! de"il. Tuhaf olan ne? %u 
facebookta iz sürme, kavu!ma konusu 
ilk akla gelecek ihtimalken, benim 
aklımı hiç yoklamadı, onca yıl… 
Kimbilir niye? Senin ilk dü!ündü"ün 
bu oldu halbuki. Neden? Sen bir 
romancı, ben önünde sonunda 
Montmartre’daki aforizmacı oldu"um 
için mi?
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Ahmet     Saçmalama Lana. Aramızdaki yegâne 
fark: Ben locadan izliyorum, sen 
sahnenin içindesin. Göbe"inde. Aklına 
getirmedin, çünkü hayatında olmasını 
en istemeyece"in !eydi bu kavu!ma. 
Facebook’çu instagramcı da de"ilsin. 
Birçok edebiyatçı gibi.

Lana   Babasının la&ını edilmesine 
tahammül etmezdi Anna, hatırlasana! 
Kulaklarına kadar kızarır, kapıları 
çarparak gider. O hisler nasıl de"i!ti, 
ben nasıl farketmedim.

Ahmet    Ho!una gidece"ini sandı"ı tepkilermi!. 
 #çinden gelenler de"il… %u anki 
 duygun ne? 

Lana     Sence?

Ahmet    Tahminim, kendini ihanete u"ramı! 
 hissediyorsun. “Bunu bana nasıl  
 yapar?” diyorsun.

Lana    Kendimi aptal yerine konmu! ve 
 gerçekten aptal hissediyorum. 

Ahmet   Niye? 

Lana   Daha bu sabah övünüyordum, yalan 



YONCA, LANA, FER!DE      Konu!malı ve !arkılı metin

146

söylemeyen bir kızım var diye. Yirmi 
dört saat dolmadan ke!fediyorum ki, 
ne geli!imine katkıda bulunmu! ne 
büyümesine tanıklık etmi! bir babayı 
arayıp bulmu!, onunla görü!üyor, onu 
muhtemelen be"eniyor ve gene büyük 
ihtimal, sevmeye ba!lamı! bile.

Ahmet    Babasını senden haberli araması 
 mümkün müydü?

Lana       Ay bilge adam rolü oynama bana! 
Konferanslarına gelen salaklara sakla 
havalarını. Ben seni iyi tanıyorum 
Ahmet! Yeti!tirdi"in iki çocu"u da.  
(ba$ırarak) Bana hava atacak son 
insansın!!

Ahmet    Ö'eni birinden çıkartmaya niyetlisin, 
itirazım yok. Zor anlarda dostlar 
biraz da buna yaramalı. Çocuklarım 
!ahane diye övündü"ümü 
hatırlamıyorum Lana. Onların ne 
mal oldu"unu belki en iyi bilen gene 
benim.

Lana   Onları iyi biliyordun da ne diye evini 
günlük kiralanan bir ö"renci 
yatakhanesine, bir batakhaneye 
çevirmelerine izin verdin? Niye 
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bu çocukları burnumun dibine 
yerle!tirdin? 

Ahmet    Beni mecbur ettiniz, Lana 
Yoklu"umda evime utanmadan 
müba!ir soktunuz! Adam bir yazarın 
kilidini zorladı, çilingir ça"ırıp içeri 
girdi, mahremime daldı, dolapta kalan 
elbiseleri, askıları, masanın üzerindeki 
dergilerle gazeteleri, ayakkabıları 
sayıp not etti. Kütüphanedeki 
kitapları tek tek yazmadı"ı eksik 
kaldı sadece; o kadar sabrı yokmu!. 
Buzdolabındaki yo"urtların 
üzerindeki üretim ve son kullanım 
tarihlerini okudu, not etti. Bitmedi: 
tuvaletteki hela dibi suyunun 
buharla!tı"ını not etti Lana! Bu 
detaylara girdi. Beni buna lâyık 
gördünüz.

Lana    Saçmalıyorsun Ahmet. Biz mi adama 
 git helanın dibine bak dedik?

Ahmet   Siz beni yönetime !ikayet ettiniz. 
Aylardır evinde kalmıyor, burada 
ya!amıyor, sekiz ayı a!kın süredir 
dairesine u"ramadı diye haber 
uçurdunuz yöneticilere. Yıllardır bu 
böyle süregidiyor dediniz. %ikâyetinize 
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dayanarak adamlar dava açtı, mah-
keme de durum tespiti için müba!ir 
gönderdi.

Lana    Ben mi yaptım sence?

Ahmet     Sen de i!in içindeydin. En yakın iki 
üç kom!umuzdan biriydin. Belki 
do"rudan !ikâyet etmedin ama 
!ikâyet etmek isteyenlerle isti!arede 
bulundun, sorularını yanıtladın. 
Durdurmadın, cesaret verdin. Buna 
eminim. Size ne oluyor, insanları 
gözetlemek de ne, siz polis misiniz, 
!u rezilli"e sakın bula!mayın, gidin 
i!inize demedin.

Lana     Nereden biliyorsun?

Ahmet    Biliyorum Lana. 

Lana   Nereden biliyorsun?

Ahmet    Bizim daireyi kim, yakını, dostu 
için, hatta kendisi için gözüne 
kestirmi!ti, bilemem, belki birden 
fazla kiracıdır, dikkat edersen kiracı 
diyorum, kom!u, hele meslekta! 
demeye dilim varmıyor, çünkü bu 
i!lere giri!irken onlar da yazar 
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olduklarını muhtemelen unutmu!, 
askıya almı!lardı…  Bize kar!ı bir 
kollektif tepki olu!mu!. Sen o kollektif 
takıntıyı, kabaran dalgayı durdura-
bilir miydin? Evet, durdurabilirdin. 
En yakın kom!umuzdun, evimize girip 
çıkan, içerideki düzenden, ritim-
lerden haberdar olan arkada!ımız… 
Yoklu"umuzda posta kutumuzun 
dolulu"unu, geceleri parkta dola!ıp 
ı!ıklarımızın yanıp yanmadı"ını 
denetlemeye giri!tiklerini 
biliyordun, bilmemen mümkün de"il. 
Senin ba!ından çıktı demiyorum 
dikkat edersen, ki belki çıkmı!tır da 
ama o kadar ileri gitmeyece"im, o 
kadar ileri gitmeyi kendime yasak 
ediyorum. Seni de"il, kendimi koruyup 
kollama adına…

Lana    Ya Yonca’yı? 

Ahmet    Pardon?

Lana       #leri gitmeyi kendine yasak etmen 
 biraz da Yonca’yı koruyup kollamak 
 için olsun. Adı hiç geçmiyor da  
 sitemlerinde.

Ahmet     %u zavallı i"nelemelerle mi konuyu 
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da"ıtacaksın Lana? Tabii ki Yonca’yı 
da kollamak istiyorum! Sonuçta o 
korkunç mekani"i, yani bir yazarı, 
kom!uyu yöneticilere gammazlama, 
sonra dairesinin takibe alınmasını 
sa"lama, nihayetinde kapının 
kırılmasına, içeriye dalıp helanın 
dibindeki su birikintisi kurumu! mu ve 
bu kaç aylık bir u"ramamaya tekabül 
eder denetimine varacak süreci, o 
dikizci, cezacı, dı!lamaya yönelik 
muhbir mekani"i harekete sen       
geçirdin demiyorum. Ancak onu 
pekâlâ durdurabilecekken, çünkü en 
yakın kom!umuzdun, her anlamda 
yakın, dobralı"ınla, tek ba!ına 
Anna’yı yeti!tirmenle, hayat 
hikâyenle, Montmartre’daki i!inle, 
birçok yazardan yüksek vergi 
ödeyi!inle, tüm bu saydıklarımdan 
ötürü sahip oldu"un bir otorite söz 
konusuydu, manevi otoriteni lehimize 
kullanmadın. Komplocularla ne ölçüde 
i!tah kabartıcı bilgiler payla!tın, laf 
arasına hangi cümlecikleri, tahrik 
edici unsurları soku!turdun, bilemem. 
Ama durdurmadın o mekani"i, buna 
adım gibi eminim.

Lana      Neye dayanarak eminsin?
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Ahmet    Bir: Durdurmak isteseydin, 
durdurmu!tun. Seni iyi tanıyorum. 
Tamperamanını, ikna gücünü, 
ba!kalarını geriletme potansiyelini… 
#ki: geli!melerden beni bir emaille 
bilgilendirebilir, uyarabilirdin. 
Üç: buralardan her dönü!ümüzde 
sarf etti"in kinayeli la$ar aklımdan 
çıkmıyor. O sitemler… #malar… #hsas 
etti"in !eyler. Aaa bu yıl hiç yoktunuz? 
Aaa sizi hiç göremedik… Aaa, GENE 
nerelerde kaldınız?

Lana     Soruların, kinayelerin, basit, sıradan 
nedenleri vardı, bunlar aklını hiçbir 
zaman yoklamamı! olsalar da. Yan 
kom!un art arda birkaç mevsim 
dairesine u"ramayıp kaloriferini 
yakmadı"ında, yan dairenin duvarı 
buz keser Ahmet, kı!ları o daire de 
güç ısınır ve ben bir kız çocu"uyla 
ya!ıyorum o dairede, yeri gelmi!ken 
hatırlatırım. Tabii bu teferruatları 
hiçbir zaman iplemedin. Bir !ey 
daha: Yönetim size dava açı"ında 
yardımınıza ko!an çok kom!un oldu. 
Ba!ta Philippe. Hatta Jerôme.

Ahmet      O destek, Yonca’yaydı.
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Lana      Saçmalama! #kinizeydi. 

Ahmet    Bana kalsa bir dakika daha 
kalmazdım. Yonca olanı biteni 
haysiyet meselesi yaptı, kırıldı"ımı 
dü!ünüyordu, ki bu do"ru, ve esasen 
sırf benim için bürokrasiyle mücadele 
etmeye karar verdi, avukat tuttu 
ve bu duru! evet saygı uyandırdı 
kom!ularda, belki ani bir pi!manlık 
da uyandırmı!tır. Birlikte mektuplar 
dö!enmi!ler, sık sık isti!arede 
bulunmu!lar, Yonca’ya destek 
olmu!lar; haberdarım. 

Lana   Philippe’le Yonca’yı her sabah 
 meydandaki kafelerde, kâh birinde 
 kâh di"erinde, önlerinde bir ton 
 matbuat, kafa kafaya vermi! 
 görürdüm. 

Ahmet   Philippe hangi argümanlarla, hangi 
özel dille bürokrasiye hitap edilmeli, 
biliyormu!, kompetanıymı! bunun 
ve Yonca’ya i!e yarayan sayısız tak-
tik vermi!, kabul ediyorum… Ama 
Yonca’ya hep sempatileri vardı zaten, 
çünkü Yonca onları hep adam yerine 
koymu!tu. Bende ise ço"unlukla derin 
bir küçümseme uyandırıyordu hepsi. 
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O küçük burjuvalıkları… Miskin-
likleri…

Lana     Derinden küçümsedi"in insanlar sana 
 asla yamuk yapmamalıydı, öyle mi?  
 Sen busun. 

Ahmet    Ne dedi"ini kulaklarını duyuyor mu 
 Lana? Sizi küçümsedi"ini sandı"ınız 

antipatik kom!uyu evinden kovdur-
mak me!ru mudur yani? Buna ne 
denir? Ben söyleyeyim: Fa!izm denir. 
Napolyon zamanı Paris’te kapıcılar 
üstlenirmi! muhbir vatanda!lı"ı. 
Kapıcılık müessesesi bu gayeyle 
yaratılıyor ve dikkatini çekerim, bize 
açılan davada, daha do"rusu eve 
müba!ir ve çilingir gönderilmesine 
varacak süreçte, gene bir sözümona 
kapıcı ba!rolde. Sözümüna diyorum, 
zira hakiki bir kapıcı bile de"ildi.

Yonca   Hazırlı"ında parma"ını 
 oynatmadı"ın dosyaya nasıl da 
 hâkimsin, hayretler içindeyim. Ben 
 hemen hepsini unutmu!ken sen neler  
 hatırlıyorsun! 

Ahmet    Hatırlıyorum çünkü iyi bir okurum 
 Yonca. Genelde her iyi yazar gibi.
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Yonca   Evet Ahmet, elbette sen çok iyi bir 
 okur ve çok iyi bir yazarsın. Bir 
 baklava tüccarı, bir pis çapkın, bir 
 ihtiyar playbol de"ilsin… Biliyorum.

Lana    (Yonca’yla müstehzi gülü!meler)

Ahmet    Ne oluyor Yonca? Kaçırdı"ım bir !aka 
 mı var? Payla!ın, birlikte gülelim.

Yonca    Yok bir !ey Ahmet. Lana’yla 
 aramızda. Öylesine, !ap!al bir espri. 
 Seninle alakası yok. 

Ahmet   Benimle alakası yok? Emin misin?

Yonca   Eminim. Sayende o kapıcının, yani 
 sözümona kapıcının adını 
 hatırladım !imdi: Mösyö Peltier. 

Ahmet   Evet, Mösyö Peltier. Yönetim, 
tanıklı"ına ba!vuruyor, yani aylardır 
orada olmadı"ımızı söylettiriyor ona. 
Oysa adam sitede oturmuyor bile! 
Ortak alanlarının temizli"ini 
üstlenmiyor, çöpleri toplamıyor, 
postayı da"ıtmıyor… Bir site 
görevlisinin hiçbir i!ini yapmıyor. 
Üç dört ayda bir, !öyle görünen biri 
sadece.
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Yonca      Bunlar, avukatın de"il, Philippe’in 
buldu"u güçlü argümanlardı. Son 
kapıcımız Mösyö Morin’di ve on-
dan sonra hakiki anlamda hiç bir 
kapıcımız olmamı!tı.

Lana   Hâlâ yok öyle bir görevlimiz, biliyor 
 musunuz? 

Ahmet    Haha… Niye? Çünkü kiracıların 
birbirlerini gözetleyeceklerine 
artık eminler. Hele bizim olaydan 
sonra. Fazladan bir kapıcı maa!ı 
bayılmalarına gerek kalmadı. Neyse, 
bizim vakaya dönelim: Yonca eve 
girip kapının zorlandı"ını saptıyor ve 
süratle, neredeyse içigüdüsel olarak, 
mücadele etme kararı alıyor. Yönetim 
o zaman, yıldırma politikasını, bir 
tür psikolojik sava!ı devreye sokuyor. 
Mektup gönderiyor mesela: “%u 
tarihten itibaren dairenin yeni adayı 
evi görmeye gelecektir, gezdirmeniz 
rica olunur.” Küstahlı"a bak! Yeni 
kiracı sotada bekliyor ve bizden 
istenen ona evi gezdirmemiz! Ötesi, 
kira son ödeme bildirimlerinde, her 
zamanki gibi “kira” de"il, artık “i!gal 
bedeli” ibaresi yer alıyor. “#!gal bedeli”! 
Psikolojik sava!ın boyutuna 
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bak. O güne dek, yani on iki yıl 
boyunca kom!ularımızla aramızda 
anla!mazlık olmamı!, ortak ya!am 
alanlarında zarar ziyan söz konusu 
de"il, kiralarımızı, sigortalarımızı 
gecikmesiz ödemi!iz, sözle!menin 
iptali yönünde herhangi bir hukuki 
karar yok ortada ve yönetimin 
muhasebecisi, tek tara$ı, hukuk dı!ı 
bir yaptırımla yatırılması gereken kirayı 
artık “i!gal bedeli” diye adlandırmayı 
uygun görüyor!

Lana    O yaz, bürokrasiyle Yonca 
 bo"u!uyordu, sen Eylül’deki 
 duru!maya geldin, yanılmıyorsam, 
 di mi Yonca?

Yonca   Eylül sonuydaydı duru!ma, do"ru.

Lana   Dosyaya vakıfsın Ahmet. 
 Site yönetimine yazılmı! itiraz 
 mektuplarını neredeyse ezberlemi!sin. 

Ahmet     Sonradan o, epeyce sonradan. Her !ey 
bitip durulduktan, kırgınlı"ım 
geçmese de yatı!tıktan sonra dosyayı 
açtım, inceledim, hatta sevdim... 
Edebiyatçı gözüyle. Entrika dolu 
bir romana yakla!ır gibi yakla!tım 
metne.
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Lana    Tüm o haklı argümanlar, yani  
 Yonca’nın metropol yazında ona   
 buna danı!arak, didinerek  
 geli!tirdi"i argümanların hepsi kadük 
 oldu. Ne yazık. 

Ahmet    Hiç de"il. Uydurma Lana.

Lana     En önemli argüman kadük oldu 
 Ahmet: Kom!ularla husumet 
 ya!anmadı"ı, ortak ya!am alanlarına 
 hiçbir zarar ziyan verilmedi"i 
 argümanı.

Ahmet     Ha, tamam, A!il topu"umu 
parçalamak için sabırsızlanıyorsun. 
Gelece"iz oraya da, söz. Az sabır…  
%imdi müsaadenle, dairemizin 
kapısının zorlandı"ı, çilingirle içeri 
girildi"i yazdayız. Daireyi bizden 
söküp almak istiyorlar, birilerine söz 
vermi!ler. Kimdi o “hazır” kiracı? 
Kimin yakını? Bilmiyoruz. Hiçbir 
zaman ö"renemedik. Çilingirle kapıyı 
açan müba!irin tuttu"u zabıt, ah... 
Giderek a!ık oldum. 

Lana    Müba!ire mi, çilingire mi?

Ahmet    Sevgili Lana, mizahını aforizmalarına 
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sakla. Müba!irin tutana"ına a!ık 
oldum elbette. Hâlâ a!ı"ım. Fransız 
edebiyatının son medarı i)iharları 
arasına girmeyi, ça"da! zirvelere 
oturmayı hak eden o cümlelerin 
absürdlü"ü, so"uklu"u, tuha$ı"ı... 
Ezberden okuyayım bak: “Helanın 
dibi sudan tamamen mahrumdu ve bu, 
ola"anüstü uzun süreli bir kullanım 
eksikli"iyle olu!mu! buharla!manın 
imgesel ifadesiydi...” 
Satır ba!ı ve tek cümle: 
“Helanın dibi kireç tutmu!tu”. 
Gene satır ba!ı:
“Sifonu çektim ve bu eylemin sonunda, 
daha önce kuru olan helanın dibinde 
bir su birikintisinin olu!tu"unu 
saptadım.”
Cümlelerdeki  iktisat, mesafe, duy-
gusuzluk, tüm bunlardan sızan 
kıskanılası kuvvet… Hayranlık 
uyandırıcı; dalga geçmiyorum. 
Mânâlı aforizmalarından vazgeçip 
böyle jilet cümleler kondur ara sıra, 
seramiklerine de bir ça"da! edebi-
yat havası yakala; mü!teri pro(lin 
çe!itlensin.
Tutana"ı özenle saklıyorum. 
Kitaplarımdan birinde mutlaka 
kullanaca"ım... Üç sayfacık, fakat 
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nasıl yo"un bir metin! 
Tutana"ın gözüyle baktı"ında 
hayatını çok farklı görüyorsun. 
Terapistlere çuvalla para dökece"ine 
evine aniden dalacak bir müba!ir 
tut, profesyonel olmalı ama, hakiki 
bir müba!ir, dandik de"il, hazırlıklı 
olmadı"ın, beklemedi"in, evde 
bulunmadı"ın günde, hop çilingirle 
damlasın, üç sayfa yazıp önüne atsın. 
Gör bak ne !ok…  Elektrik tedavisi. 
Sen elini kıpırdatmıyorsun bu arada… 
Öyle divana uzanmalar, salya sümük 
a"lamalar, çöplü"ünü e!elemeler, o tür 
hamallıkların hiçbirine gerek yok.  
Çöplük demi!ken, “Çöp kutusu bo!” 
diye not maddesi de var müba!irin, 
dü!ünebiliyor musun? Casusluk kanıtı 
arıyor sanki. Anlıyorum. Gayet iyi 
anlıyorum. Evimize zorla dalmı!, bir 
suçun delilinin izini sürüyor. Nedir 
aradı"ı delil? “Kiracı” sayılmamıza 
engel te!kil edecek bir ruhsal uyumsuz-
luk, aynı zamanda… Helayı uzun süre 
kullanmamı!tık. O kadar ki, dibindeki 
zavallıcık su birikintisi uçup gitmi!ti. 
Geriye sadece kireç bırakmı!tı… 
Suçumuz, evi uzun süre yalnızlı"a terk 
etmekti. Suçtu bu. Avrupa’nın nadide 
bir metropolünde, parka bakan, 
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edebiyatçılara ayrılmı! bir sitenin 
beton dairesi, bizden fazla ihtimama,  
aldatılmamaya lâyıktı… #hmali, 
rekabeti kabul etmeyen monogam ev. 
Müba!ir eve ihanetimizin zavallı delil-
lerini tek tek not etmi!. 
Koridordaki dolabı açmı!: Bir mont, 
benim Yonca’ya Bitpazarı’ndan 
aldı"ım kürk taklidi palto (nasıl 
seçiyor ama, sahte kürkü hakikisinden), 
bir !apka… Geni! bir kâsenin dibinde 
-salata kâsesi diye yazmı! müba!ir, 
evinde salatalar öyle bir kâsede geliyor 
demek ki, ben de onu çıkarıyorum, 
kendisiyle ilgili-, bizim ise içine kayısı 
!e)ali, erik, i!te tüm sevdi"imiz 
meyveleri koydu"umuz geni! bir 
kâsenin dibinde, kü$enmi! birkaç 
çekirdek… Kayısı çekirde"i olmalı ya 
da !e)ali ya da erik. Yonca çok sever 
o kocaman kırmızı erikleri. Yazarlık 
atölyelerinde, müba!irlere konferans 
verdireceksin… 
Bir dolu vasat, kibirli yazarların 
seminerlerinden kat kat yararı 
dokunaca"ına emin olabilirsin 
çocuklara…. Edebiyatçı olmaya 
hevesli çocuklara.   

Lana      Yonca avukat tutup mücadele etmeye 
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 karar verdi"inde birçok kom!u
 yardımına ko!tu. Bunun de"eri yok 
 mu Ahmet? 

Ahmet     Kolektif dı!lama dalgası ardından 
Yonca birkaç kom!uyu aradı"ında, 
farklı yüzlerini göstermi!ler; do"ru. 
Philippe’e gitmesini sen tavsiye 
etmi!sin, “ö"rencili"inden beri 
örgütçüdür, bu i!lerden en iyi o 
anlar” demi!sin, iyi olmu!, sa"ol. 
Öyledir insanlar, olaya bakı! 
açıları bir ânda yüz seksen derece 
de"i!iverir. Ama burada esas i!i 
yapan, yani akı!ı de"i!tiren, Yonca. 
Yaz sıca"ından oturup mükemmel bir 
dosya hazırlıyor… Yıllarca katıldı"ım 
panellerin, üniversitelerdeki konferans 
ve seminerlerimin bro!ürleri, her dilde. 
Kitaplarımdan birer nüsha, her dilde… 
Fotokopileriyle, çıktılarıyla… Dosyayı 
gördü"ümde sarsılmı!tım. Çılgın bir 
özen, mükemmelliyetçilik, disiplin. 
Hayran oldu"um her !ey. Koca kitap 
çıkardı, böyle bir çalı!madan. Masa 
ba!ı çalı!mayla da yetinmemi!, gitmi! 
yazılı tanıklıklar toplamı!: “ !u !u !u 
tarihte evlerine ziyarete gittik, yok 
birlikte yemek yedik, yok çay içtik” 
vesaire diye, onca editörün, dostun, 
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uzak yakın tanıdı"ın mektubu… El 
yazılarıyla. Her mektuba, sahibinin 
kimli"inin fotokopisi ili!tirilmi!… 
Devasa i!. #nsan mahcup oluyor. 
Yapamazdım ben. Roman için tamam, 
çalı!manın en angaryalısına hazırım. 
Ama hiç saygı duymadı"ım, se(l bir 
bürokrasiyle u"ra!mak, hayır. Onca 
kapının zilini çalamazdım hayatta. 

Lana   Evet, sen asilsin… Ruhen. 

Ahmet     Saçmalama.

Lana      Bizzat u"ra!masan da Yonca’ya 
 destek olsun diye gelebilirdin o yaz. 
 Sahi, sen niye gelmemi!tin Yonca’nın 
 yanına? 

Ahmet    Seminerim vardı gençlerle, 
 hatırlamıyorum açıkçası… 
 Vardı muhakkak bir neden. 

Yonca     Seminerin ardından gelebilirdin. 
 Yaz boyunca buradaydım. Davaya, 
yani 
 Eylül’ün sonuna kadar.

Ahmet   Ayaklarım geri geri gitti. 
 Bir !eyler beni hep tuttu.
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Lana   Hep bir !eyler…  Birileri.

Ahmet    Saçmalama Lana. A!ırı kırgındım. 
Bunları bana reva gören 
meslekta!larım, farkında de"il misin? 
Ba!ka yazarlar. Hazmedilecek !ey mi 
sence?

Lana    Yonca !öyle diyordu sabah Feride’ye: 
Yazarların da herkes gibi küçücük 
yanları yok mu sanıyorsun? 
A!a"ı yukarı aynı !eyi diyece"im:  
Meslekta!larının tek dünyası, ço"unun 
esas dünyası, orası. O ev, o !ehir, o 
park, oraya en yakın iki kafe, iki 
çar!ı... Sen oraya ba"lı de"ilsin. %u 
saydıklarım senin için yuva de"il. 
Belki hiçbir yer sana yuva de"il. 
Kitapların basılıyor, kitapların 
okunuyor, hiç de"ilse ülkende birkaç 
baskı yapıyorlar, ba!ka dillere 
çevriliyorsun, davetler alıyorsun, 
geziyorsun ve bu sana yetiyor.  

Ahmet     #yi söyledin. Hiçbir yeri yuvam 
 saymıyorum. Hiçbir yere tam  
ba"lanmıyorum. Aklım hep ba!ka 
yerde: O sırada yazmakta oldu"um 
metinde. Yuva de"il, kıpırdayan, 
sürekli elinden kayan, de"i!en bir !ey, 
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son noktayı koydu"unda dahi. Hiçbir 
zaman sana ait de"il. 

Lana    Aferin. Bu tip cevapları kariyer 
yapmı! yazarlar veriyor, bizler de 
dergilerde okuyoruz, imreniyoruz, 
acaba biz de bir gün böyle bol keseden 
atıp tutacak mıyız diyoruz. Bizler, 
yani yuvasız yapamayanlar. Bir 
yere çakılı kalanlar. Bir yeri merkez 
edinenler. Bir yere çakılı ki!ileri 
küçümsedin, hayatlarını sıkıcı, 
sıradan buldun. Hem oralı de"ilsin, 
hem orada sana bir yuva verildi"inde 
çarçabuk sıkılıp, burun kıvırıyorsun. 
Nadiren u"ruyorsun. Kırk yılın ba!ı… 
Kimseyi drinke, yeme"e, sohbete davet 
etmiyorsun.

Ahmet   #lk zamanlar kom!uculuk oynamadım 
mı? Evet süratle sıkıldım, bunlar 
gözümde vakit kaybıydı, ben sıkılan 
bir adamım, daracık geldi bana 
o dünya… Meslekta!ım kom!uları 
küstürmemek için yerimden 
kıpırdamamalı mıydım Lana?

Yonca    Elli yazarı aynı yere yı"mak (yaskoya 
mahkûm bir (kir zaten! Gaddar 
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bir (kir. Sanki herkes hâlâ ö"renci, 
hakiki hayat henüz ba!lamamı!, 
ileride ba!layacakmı! gibi bir 
yanılsama yaratıp milleti enfantilize 
ediyorlar. Oysaki “birlikte” bir !eyler 
bir türlü ba!lamıyor… Bir süre sonra 
bunu idrak edenler birbirlerini 
gözetlemeye koyuluyor. Kıyaslamalar, 
be"enmemeler, hasetler, kırılmalar 
ba!lıyor. Herkes herkese bileniyor. 

Lana   Ne çocukça beklentilerle ta!ınmı!tık. 
Yeni mekân sanki bir kapsül gibi 
bizleri ortak bir kısmete, ortak bir 
gelece"e ta!ıyacaktı. Kapsülümüzde 
yer bulamamı!, dı!arıda kalmı! 
yazarlara acırdık… Kendimizi 
ayrıcalıklı hissederdik.

Yonca    #lk ha)alarda katlar arasındaki 
patırtılı ko!turmaca! Co!kudan 
kudurmu! hâlde, anıra anıra… 
Kucaklarda vodkalar, !araplar, 
tekilalar, CD’ler, kitaplar... 
Merdivenler kahkahalarımızla 
inlerdi. Kapılarımız hep açık. 
Herkes güleryüzlü, herkes esprili, 
herkes cazip… A!a"ımızdaki Çinli 
ta!ınmamı! mıydı yoksa?
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Lana    Ta!ınmı!tı canım! Hakiki yüzünü 
sergileyece"i günü kuruyordu 
muhtemelen. Bizleri oraya sanki 
bürokrasi de"il, ilâhi güçler 
kondurmu!tu, buydu hissiyatımız. 
Bütün o sermestlik erken bitti.

Yonca     Altı ay geçmeden aynı koridorlar 
ihtiyarlar yurdu sessizli"ine 
bürünmü!tü. Binada kimseler 
ya!amıyormu!casına… Elâlem içine 
dönmü!, çocuk yapmakla me!gulmü! 
me"er.

Lana     Ahmet gibi konferanstan konferansa 
 ko!anlar hariç.

Ahmet    Yaa yaa… Çolu"a çocu"a karı!tılar da 
ne oldu? Bebeleri acıla!ıp 
büzü!melerini engelledi mi? Birer 
haset ve ırkçılık kumkumasına 
dönü!melerini? Çocuk yapmak da 
kurtarmıyor. Ne de oturdu"un binayı 
Japon ö"rencilerin ka(leler halinde 
ziyarete gelmesi, kar!ısında ku!lar gibi 
cıvıldaması… Ne de sana özel dijital 
panonun dü"melerine tık tık basıp 
dairenin ısı derecesini hesaplaman, 
harcadı"ın suyu elektri"i kendin 
ölçmen…
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Lana      Kimse hiçbir zaman çalı!tıramadı ki o  
 panoları!

Ahmet    Çünkü milyarderlere göre 
oyuncaklardı. Sen oraya kıt kanaat 
geçinen yazarlar yerle!tirmi!sin. 
Bilgisiyarda öykü roman yazabiliyor 
diye o panoyu da sökebilecek mi? 
Tipik mimar ukalalı"ı. Ameliyat süper 
ba!arılı, hastayı kaybettik. Mimari 
!ahane, ve oturanlar mutsuzluktan 
geberiyor. Neyse. Ba!ka !ey 
anlatıyordum ya ben… Kafa kalmadı 
ki bu gece.

Yonca    Japon ö"rencilerini anlatıyordun, 
çok da ho!uma gitti! Aklımdan 
çıkmı! benim onlar. Ne tatlıydılar! 
Aniden kapının önünde belirirlerdi. 
Hemen her yıl, en az bir kez. 
Kızların kafasında Panama 
!apkalar, ayaklarda avangard siyah 
topuksuzlar, kısa çoraplar… 
O pürüzsüz (ldi!i ten. Her biri sanki 
Yamamoto katalo"undan &ırlamı!. 
Ellerde tasarım kalemler, foto"raf 
makineleri, ses kayıtı cihazları… 
E"ilip betondaki plakette mimarların 
adını sökmeye çalı!ırlardı, ciddiyetle. 
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Biz halbuki hiçbir zaman tam 
ö"renemedik o mimarların isimlerini, 
di mi Lana?

Lana    Hayaller büyüdükçe hayal kırıklıkları 
 da büyüyor. 

Yonca    Aynı meslekten insanları bir alana 
koymak çok saçma (kirdi. Kentin 
içinde da"ıtsan, her birine terzi, 
muslukçu esnaf, doktor, ö"renci 
kom!ular versen, sonuç çok ba!ka 
olabilirdi. Her yazar daha az ezilmi!, 
daha az ek!imi!. Kom!ular birbirlerini 
dürtecek: “#!te yazarımız. Üçüncü 
kattaki, daire 9’daki”. Binalarındaki 
biricik yazar olacak o. Gençler kılık 
kıyafetine özenecek, arkasından 
&ısılda!acak. Yazarımızın ho!una 
gidecek bu ilgi. Kom!u Madam 
Bovary’lerle tatlı tatlı $örtle!ecek.

Ahmet    Kafayı bulmu!sun sen Yonca. Sitem 
sanma, lütfen… Böyle bir gecede 
kafayı bulmayıp ne yapacaktın?

Yonca    Hımm. Bana sorarsan, sadece 
co!kuluydum. “Kafayı buldun” 
dedin, sarho! oldu"umu az çok 
kabul edebilirim !imdi. Ba!kasının 
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bakı!ıyla !ekilleniyoruz. Kitap 
fuarlarında “!u panayır, yazarlar 
için ne gaddarlık” diye dü!ünürüm. 
Evinde kendini dünyanın merkezi 
sayan yazara diyorsun ki, bak, !u 
binlerce yazarın her biri dünyanın 
merkezi. Yeryüzünde konserve 
çe!idinden fazla iddialı yazar olması, 
gülünç ve acı.. Her neyse. Hakikaten, 
ben kafayı iyice bulmu!um. Sarho! 
kafamla bile, !u lanet konuya azıcık 
ara verip Anna’yı sormak istiyorum 
müsaadenle. Anna’nın babasını. Bu 
sabah konu!uyorduk daha. #çine mi 
do"mu! ne Lana.

Lana   Ya!ıyorsa #!id’e komutan olmu!tur 
demi!tim, di mi? Anna ö"renirse 
hayatı biter. Ne içime do"mu!, ne 
içime do"mu!!  

Yonca     Bayıltma. Kalbim küt küt atıyor.

Lana     Hiç küt küt atmasın. Tahminlerim 
tutmadı. Adam epeyce bir süredir 
Kanada’da ya!ıyormu!, orada okumu!, 
üniversitede hoca olmu!. Profesör.

Yonca     Hadi?
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Lana    Ya.

Ahmet     Edebiyat hocası de !imdi de, yere 
 yuvarlanayım.

Lana    Hayır, sadece antropoloji profu. 
 Sadizmini daha fazla tatmin  
 etmeyece"im.
 
Ahmet     O da fena de"il… Antropoloji de 

bizim alana girer. Ona bakarsan, her 
!ey bizim alana girer Lana. Aslolan 
bizleriz. Onlar, tüm o akademikler, 
sadece üniversite bürokratları. 
Müstahdem gibi bir !ey.

Yonca    Ahmet, iki dakika ya; biz de  
 konu!abilir miyiz? O ö'eli, o alıngan 
 adam, Kanada’da antropoloji hocası 
 mı olmu!?

Ahmet      Kitapları var mı, esas ondan haber   
 ver.

Lana  (güler) Ben de onu sordum Anna’ya! 
Yazar sorusu i!te. Anna, var diyor. 
Ona kalırsa zaten, babasının Nobel 
almasına ramak kalmı!… Ona kalırsa, 
babası geçti"imiz dönemin belki en 
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mühim, en vicdanlı adamlarından 
biri. Montreal’de sı"ınmacılar, 
mülteciler üzerine uzmanla!mı!. 
Boston’a gitmi!, Harvard’da birkaç yıl 
kamu sa"lı"ı üzerine çalı!mı!. Oradan 
Connecticut üniversitesi. Sonra  
Kanada’ya dönü!… Kitabının adı: 
Duygusal Çaresizlik. Nasıl? 

Yonca   Berbat bir !aka gibi duruyor.

Lana    Var mı gerçekten öyle çalı!malar, öyle 
 bir kitap? Yoksa hepsi uydurmasyon  
 mu, henüz ara!tıramadım. Her !ey 
 öylesine taze ve hızlı ki. 

Yonca     Ve de öylesine haksız. 

Ahmet (telefonunu eline alır)  Söylesene !unun 
 adını, te)i!imizi yapalım.

Lana    Daha neler! Böyle hep birlikte 
 gugullayarak mı? Yalnız kaldı"ımda 
 yapmak isterim. Anlayı!ın için 
 te!ekkürler.

Ahmet     Haklısın, kabalık ettim. 

Yonca    Nasıl bulmu! kızı, anlat. Çatlıyorum!
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Lana     Öyle bir !ey yok Yonca. Kızını aramı! 
bulmu! de"il. Arayan, bulan hep 
Anna... Facebook (lan, oralardan… 
Yazı!maya ba!lıyorlar. Önce kısa 
kısa. Sonra daha uzun, daha sık. 
Anna’ya niçin onca yıl onu arayacak 
yüzü bulamadı"ını, yıllar önce çok 
karma!ık bir evreden geçti"ini, 
çekilmez oldu"unu -bir tür intiharcı, 
dünyaya küs, yaralı-, bana kar!ı 
mahcubiyetini, Anna’yla ilgili kesif 
pi!manlı"ını, sonra okuyarak, 
kendini çalı!malara vakfederek, 
bir tür mesleki hırsla, o pi!manlık 
ve öznefretin üstesinden geldi"ini, 
zehirli e"ilimlerini gömdü"ünü, ya 
da bastırdı"ını, her neyse, yıllar 
içinde nasıl derin bir de"i!imden 
geçti"ini anlatıp durmu!. Süslü 
cümlelerle… %arlatan cümleleri. Ki 
eskiden hakikaten hiç öyle biri de"ildi. 
Vah!iydi belki ama !arlatan de"ildi. 

Ahmet   Evlenmi! mi?

Lana     Önce kendisi gibi Ma"ripli bi kadınla. 
Sonra bir Kanadalı kadınla. #lk 
e!inden o"lu olan, kendisi gibi 
akademik biri. Kanadalı hatunla çok 
iyi anla!ıyorlarmı!. Ancak bir daha 
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asla baba olmak istememi!. Anna’nın 
anısına sadakatten… #yi mi? Böyle 
birbirinden iri palavralar. 

Yonca    Yüz yüze görü!me? 

Lana     O da var. 

Yonca    Korkunç! Ne zaman?

Lana     Geçti"imiz %ubat Londra’ya davet 
edilmi!. Etno medical, etno pskiatrik 
gelenekler diye bir konferansa. Anna 
atlamı!: madem Avrupa’ya gelicen, 
ben de trenle Londra’ya geçerim, 
orada bulu!uruz. Ben bu arada, 
Londra’ya arkada!larıyla konsere 
gitti"ini sanıyorum! 

Yonca   Sana çıtlatmıyor?

Lana   Bugün, bohçasını tek kerede 
döküyor. Londra’da üç gün üç gece 
konu!mu!lar, yürümü!ler; a"lamı!lar. 
Ve anladı"ım, kızı epeyce avucunun 
içine almı!. Ki artık otuzuna yakla!an 
genç bir kadından söz ediyoruz, bir 
çocuktan de"il. Anna, babasının 
i!iyle i)ihar ediyor. Önümüzdeki 
aylarda Suriyeli mülteciler üzerine 
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bir çalı!ma için buralara gelip 
ardından Yunanistan’a geçecekmi!, 
oradan Macaristan… Göçte travmatik 
deneyim, sı"ınmacıların ruh sa"lı"ı 
vesaire üzerine çalı!ıyor ya. Bitmedi. 
Ai Weiwei ile yazı!ıyormu!! 

Yonca   Ai Weiwei’yle?

Lana    Anna  fena hâlde etkilenmi!. 
Heyecandan çıldırıyor, benimle tatile 
gelmek istememi!ti, !imdi babasıyla 
Yunanistan’a gitmeye can atıyor. Ona 
asistanlık edecekmi!, babası tamam 
demi!… 

Ahmet    Konusu Suriyeli mülteciler miydi? 
 Anna’nın babası eksikmi! burada. 
 Olsa iyi olurdu, bize belki yol yordam 
 gösterirdi.

Lana    Espriyi anlamadım.

Ahmet     Anlamadın çünkü olan bitenden 
 haberin yok. Sen köye kaçıp 
 kafayı çekerken biz de bo! oturmadık. 
 Ne u"ursuz dolunaymı! bu be.

Yonca     Korkunç !eyler oldu burada Lana. 
 Hâlâ bitmi! de"il… Polis partiyi bastı!
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Lana     Aaa!! 

Yonca   #hbar almı!lar. Muhbir kim, 
bilmiyoruz… Mutfakta çalı!anlardan 
biri olmalı. Yedek so"utucuda bir 
küçük çocuk cesedi var diye telefon 
açmı!; partinin ortasında iki tabur 
halinde damladılar. Sen köye 
inmi!tin… Hatta ben polisleri görüp 
kaçtın sandım.

 
Lana  (elini gö$süne götürür) Olur mu canım.  
 Ne diyorsun Yonca! Do"ru muymu!  
 peki?

Yonca     Gece !u açıklarda bir teknenin 
battı"ını Feride anlattıydı ya. 
Jandarma, ambülans sabah gelip 
üç cesedi götürmü!tü. Ak!am 
saat 5 sularında parti için plajı 
düzenliyorlar, o ko!u!turmada 
garsonlardan biri, en cevvalleri, 
Fırat, bizim burada ikinci yazı 
onun, #stanbul’da okuyor, hukuk 
3’te, bir ceset daha buluyor Fırat, iki 
!ezlong arasına sıkı!mı! minicik bir 
ceset… Feride a!a"ıda, hazırlıkların 
ba!ında, Fırat a!çıya, a!çı Feride’ye 
haberi yeti!tiriyor, ba!ka gören 
yok, Feride duyunca peri!an, önce 
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olayın !oku, artı jandarma, polis, 
ambülans dolu!unca i!lemler üç be! 
saatte bitmez, geceyi iptal etmek 
gerek. Feride dövünürken a!çıyla 
garson &ısır &ısır, a!çı pek sever 
Feride’yi, Fırat’ın parlak (krini 
ona aktarıyor: !imdi biz demi! 
Fırat, !unu güzelce sarmayalayıp 
bohça edelim, içerideki yedek derin 
dondurucuya yerle!tirelim, anahtarı 
da var, kilitleriz, kimse açıp bulamaz, 
gün do"arken jandarmaya, polise 
haber verilir, yeni bulduk, gelin alın 
denir, sen sa" ben selâmet, daveti 
iptal etmeyelim... A!çıya göre öneri 
makul, makul da hakikaten, çocuk 
ölmü!, kaskatı, mutfakta dünyanın 
yeme"i bekliyor, yazık onca eme"e. 
Feride tamam diyor, çok parlak, 
çok dâhiyane (kir, öyle yapalım. 
Bulunan yeni küçük cesetten kimseye 
bahsetmiyorlar, bu üçü arasında sır, 
Fırat Feride ve Re(k usta onu gizlece 
bembeyaz bir örtüyle sarmalıyorlar. 
Biri haberdar oluyor bir !ekilde, yedek 
derin dondurucuyu açınca fark etmi! 
diyece"im, mümkün de"il, dolabın 
kilidi var, nasıl ö"rendi, o sır çok a"ır 
geldi de, a!çı ya da Fırat personelden 
bir ba!kasıyla payla!tı mı, biri 
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uzaktan kulak misa(ri mi oldu 
konu!malarına, derin dondurucunun 
bulundu"u bölmede üçünün çocu"u 
bohça edi!lerini mi gördü, orası henüz 
meçhul, neticede ihbar uçuyor ve 
partiyi basıyorlar. Kar maskeli yirmi 
polis. Elde a"ır silahlar, yanlarında 
çilingir. Derin dondurucunun kilidini 
kırsın diye getirmi!ler. Gerek kalmadı; 
Fırat eliyle teslim etti anahtarı. 
Ortada suç yok ki! Hiçbir !ey yok! 
Küçük bulundu"unda belki yirmi 
saattir cansız. Kaskatıymı!! Polislerin 
davranı!ını, estirdikleri havayı 
görecektin. Sanki burada muazzam 
tehlikeli illegal !eyler dönmü!. Sanki 
neredeyse çocu"u bizler öldürdük de 
dondurucuya kaldırdık! Kaba, sert, 
hatta panikte. OHAL de var zaten. 
Konukların !a!kınlı"ı, gözlerindeki 
deh!et, kadınların a"la!ması… 
Alı!kın de"il onlar böyle !eylere.    

Lana    Feride?

Yonca   Feride’yi götürdüler. Dâhiyane 
(krin sahibi Fırat’ı götürdüler. A!çıyı 
götürdüler… Sava! pe!lerinden gitti. 
Avukatlarını, tanıdık tanımadık 
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herkesi aya"a kaldırmı!tır o !imdi.  
Haber bekliyoruz.

Ahmet             Ne tanıdı"ı Yonca? OHAL’de 
tanıdıklar da korkudan altına 
eder. Gözaltı süresi otuz güne 
çıkarılmı!, be! gün boyunca avukatla 
görü!türmeyebiliyorlar.

Lana                Küçük cesedi buzlu"a kaldırmak…   
 Nereden esmi! garsonun aklına bu 
 çılgınlık. Tüyler ürpertici.

Yonca    Evet tüyler ürpertici, ama duyulmamı! 
!ey de"il ki buralarda. Buralarda 
diyorsam, Suriye’ye ve Irak’a yakın 
bölgelerde... Bir yıl önce keskin 
ni!ancılar tanklar tomalar ku!attı 
oraları, abluka aylarca sürdü. 
Kasabalar yerle bir oldu. Evleri 
yıkılanlar ba!ka bölgelere göç etmedi, 
kasabalarının civarına çadırlar 
kurdular, !imdi orada ya!ıyorlar. 
Mahallelere tanklarla girildi"inde 
apartmanların bodrumlarında 
gençler, muhtemelen de aileler vardı… 
A"ır silahlarla evlere, o evlerin 
biti!i"indeki ba!ka evlere ate! açıldı. 
Serin avlularda, küçük balkonlarda, 
bahçedeki tuvaletin, kümesin önünde 
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çocuklar, nineler, hamile kadınlar 
öldü. 
Ambülanslar cenazeleri alamadı 
ve cesetler evlerin on adım ötesinde 
kaldırımda bekletildi. Uzaktan 
görüyorsun, terastan a"açların 
salınmasını izler gibi, !u farkla ki 
o manzarada salınan bir !ey yok, 
yakının bir ölü var, yakla!amadı"ın, 
kaldıramadı"ın, gömülemeyen 
ceset… Hayvanlar ba!ına ü!ü!ür diye 
uyumuyorsun. Uzaktan gözetliyorsun, 
uzaktan mezarsız ölünün nöbetini 
tutuyorsun. Sonradan, bölgede 
yeni do"an kimi Kürt kızlarına 
Antigone adı verilmi!. Çocuk 
sokakta de"il de evin bahçesinde, 
balkonunda oynarken ölmü!se, 
anne de(n iznini beklerken küçük 
bedeni yıkıyor, saçlarını tarıyor, 
ellerine kınalar yakıyor, kefenliyor 
ve derin dondurucuda bekletiyor. 
Ölülerini böyle korudular, üç gün, 
be! gün…  Garson Fırat bu bilgilere 
vakıf. Buzlarla sarmalanıp bekletilen 
cesetlerden biri belki akrabasıydı; 
güvenlik güçlerine hemen oraları 
ça"rı!tırıyormu! bu saklama yöntemi.  
Gece partiyi hoyratça basmaları 
muhtemelen bundan... Gazeteler 
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yazmasa da o haberler, o ceset 
fotoları dönüp dönüyor facebook’ta, 
instagramda, dolunay, yakamoz, di"er 
mavi yolculuk fotoları arasında. 

Ahmet     #ki !ezlong arasında bir küçük ceset.

Lana         Roman adı gibi oldu. 

Yonca    Bozulmasın diye küçük ölüsünü 
evdeki buzdolabına, derin 
dondurucuya kaldıran uzaktaki 
ailelerden hepimiz haberdardık. 
Feride’ye (kri veren Fırat acaba 
örgüt üyesi miydi? Uykuda, yarı 
uykuda, her an harekete geçmeye 
hazır bir hücrenin üyesi mi, örgütün 
bir önemli elemanı mı… Jandarmalara 
haber uçuran muhbir muhtelelen bu 
sorularla harekete geçti. Bir teröristin 
maskesini dü!ürmekte oldu"unu, 
ödüllendirilece"ini umdu. 
Fırat oysa ö"renci. Hukuk 3’te. 
Tek gayesi mezun olmak. 
Ahmet, Fırat’a sence ne yaparlar?

   
Ahmet    Bence hırpalarlar.

Yonca    Ortada bir !ey yok ki! Kıyıya 
vuran talihsiz bir mülteci çocu"un 
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cesedi birkaç saatli"ine buzlu"a 
kaldırılmı!. Ke!fetti"in an bildirsen, 
gelip alsalar, yapılacak i!lem gene bu 
olacak. Cenazeyi morga kaldırmak…

Ahmet    Ben de isterim, Fırat salıverilsin 
 bu gece.    

Yonca    Her !eyin müsebbibi !u u"ursuz 
parti. Kim böyle bir saçmalık 
istiyordu ki? Aslan burcunu, dolunayı, 
kabak çiçe"i dolmasını, suda 
yumu!atılmı! bademi kutlama ayini. 
Parti olmasa Fırat götürülmezdi. 

Ahmet    Saçmalama. Feride’yi mi buldun 
suçlayacak? Bugün olmasa yarın 
götürülürdü Fırat. Bir ba!ka 
bahaneyle. Yunan trajedilerindeki 
gibi.

Yonca      B#Z#M payımız olmazdı.

Ahmet   … diyorsun?

Yonca  “Sırası mı böyle bir gece 
düzenlemenin Feride” demeliydim. 
Niçin demedim? %uraların en 
ha($ikten nasipsizi, oyunbozanı 
diye damgalanmaktan mı çekindim? 
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Ortado"u kadınının zavallı 
ürküntüleri i!te Lana. Her yaprak 
hı!ırtısını ete"imize ba"lanmı! 
dedikodu tenceresi sanıyoruz. 

Lana   Ay, !akaydı o Yonca. 

Yonca     Yerinde tespitti. Mesleki deformasyon 
da var tabii. Hediyelik seramiklerin 
sayesinde tespitler !ampiyonu 
olmu!sun. Ya da o melekenin bilincine 
varıp öyle bir i!e yöneldin, kimbilir?

Lana     #nciticisin. Farkındasın di mi?

Yonca    Farkındayım. Canımı acıttın, 
kar!ılı"ını alıyorsun… #sabetli 
te!hisine dönelim. Ürkeklik, 
sıkı!mı!lık, dü"ümlenme; hepsi var. 
Hepsi do"ru. Yere kapaklanma 
korkusuyla ürkek ürkek yürüyüp 
bizleri güldüren ya!lılarla minikler 
gibi… Endi!eler insanı kronik kararsız 
yapıyor. Öyle de olur böyle de. 

Ahmet     Aranızda konu!acaksanız, gideyim.

Yonca    Git istersen. Selahattin’lerin evi 
 buradan e"lencelidir. Sezen de orada 
 hem. 
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Lana    Nereye gidiyor canım? Yıllar sonra 
konu!maya kalkı!ıyoruz !u zehirli 
konuyu. Kimbilir ne zaman bir araya 
geliriz gene. Muhtemelen hiç. Öyle 
hissediyorum. 

Ahmet     Artık kırgınlık yok bende. 
 Ö'e de kalmadı.

Lana    Tabii. Sende sadece küçümseme 
 kalmı!tır. Her dilde ve sanırım 
 her co"rafyada en iyi çekti"in (il: 
 Küçümsemek. Paslanmaz silâhın.

Ahmet   O da mı olmasın? Elli be! kom!umdan 
bilmem kaçı -kimlerdi, inan 
bakmadım, içlerinde sen de var mıydın, 
baksaydım belki konu!amazdım !u an 
seninle-, bilmem kaç yeti!kin insan bir 
araya gelip yönetime ihbar mektubu 
yazıp göndermi!, küçümsemeyeyim, 
ezileyim, öyle mi?

Lana    Ben yoktum imzacılar arasında, 
 ayrıca mektubu idare sana 
 vermemi!tir, isimleri istesen de 
 okuyamazdın.

Ahmet    Olabilir. Geçmi! gün, önüme 
gelip gelmedi"ini unutmu!um… Ama 
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görmeyi talep edebilirdim. Sitede 
sorup soru!turabilirdim: Mektupta 
kimlerin imzası var, kimlerin yok diye. 
Tenezzül etmedim. Kendim gittim, 
daha do"rusu Yonca’yla ben, dava 
açmalarını beklemeden sözle!memin 
iptalini istedik, önümüze hazır 
ka"ıtlar uzatıldı, imzaladım, çıktık. 
Sen yoktun, #talya’da tatildeydin 
kızınla… 

Lana     Hepimizi dü!ürdü"ün durumun tek 
sorumlusu sensin! #ki yıl önce 
Yonca’nın obsesif sebatıyla bir dava 
kazanmı!sın. Kadın yaz ortasında 
konkura hazırlanır gibi çalı!mı!, 
kom!uları örgütlemi!, avukat tutmu!. 
Dava açan !irket tazminat ödemeye 
mahkûm edilmi!. O tip insanlara kar!ı 
kimler dava kazanabilmi! ki bugüne 
dek? Özetle bir mucize vuku bulmu!.
 

Ahmet    Bir kadın hâkimdi. Burada herkese 
anlattım.Hukuk edebiyatçıya nasıl 
sahip çıkar, görün, dedim. Kararı 
gerekçelendirmesindeki muhakeme, o 
entelektüel düzey… 
Buranın yazarlara tahsis edilmi! bir 
yer oldu"u, Ahmet Karavolkan’ın 
daireyi bir yazar konutu olarak 
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kullandı"ı a!ikârdır. Bu husus dikkate 
alınarak,
Ahmet Karavolkan’ın yazarlık 
faaliyetleri çerçevesinde Berlin’e, 
Madrid’e, Kahire’ye, Sarajevo’ya, 
Belgrad’a, Oxford’a, Türkiye’ye, 
Brüksel’e gerçekle!tirdi"i 
seyahatlerinin, oralarda geçirdi"i 
sürelerin site idaresi tara&ından bir 
ihtilaf konusu edilemeyece"i dikkate 
alınarak,

Paris’teki ikametgâhlarında 
kendilerini ziyaret etmi! tanıdık ve 
dost tanıklıklarının dosyaya eklendi"i 
dikkate alınarak,

Müba!irin zabıtında dairenin dayalı 
dö!eli bir daire oldu"u, Ahmet 
Karavolkan ve e!inin o sırada evde 
bulunmadı"ı dikkate alınarak,

Bir edebiyatçıya çalı!ma ve ya!ama 
alanı kiralamı! Site idaresinin 
hiçbir kiracısını mesleki u"ra!ları 
çerçevesinde gerçekle!tirdi"i 
yolculuk ve ziyaretler konusunda 
sorgulayamayaca"ı dikkate alınarak,

Sözle!menin feshi talebinin ciddi ve 
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me!ru bir gerekçeye dayanmadı"ı 
göz önünde tutulmu!, talep kabul 
edilmemi!tir. Davalıların on iki yıllık 
kiracılar oldu"u dikkate alınarak, bu 
belirsizlik durumunun ve mahremiyet 
ihlalinin bir tela( hak etti"ine 
karar verilerek davacı tara&ının 
1000 Euroluk tazminat ödemesi 
kararla!tırılmı!tır.

Lana     Yonca’nın sana !ahane arma"anıydı 
o mahkeme kararı. Ama süreçte 
parma"ını oynatmadı"ın için 
kıymetini bilmedin, umurun olmadı. 
Gene pek az zaman geçirdiniz 
buralarda ve kararın yılı dolmadan 
daireye ikizlerini yerle!tirmi!tin!

Ahmet    Anasının dırdırından usanmı!tım! 
Hayatta tek istedi"im rahatça 
çalı!mak, anla!ılmayacak ne var? 
Kula"ımın dibinde vıdı vıdı edilmesin, 
sessiz bir ortamda dü!üneyim, 
yazayım, okuyayım. Hepsi bu. #kizler 
üniversiteye giri! sınavında ikinci kez 
çakmı!tı. Al !unları ba!ımdan, orada 
yerin bo! duruyor hem, babaları de"il 
misin, al götür, dedi. Ne yapsaydım 
Lana, evladı üstüne titreyen bir 
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anne olarak söyle, bu durumda ne 
yapmalıydım?

Lana   Bilemem. #kizlerinin ne kadar ileri 
 gidebilece"ini tahmin etmeliydin.

Ahmet    Anneleri dayatıyor ve gerekçesi 
makul. Çocuklar haylaz, daha açık 
söylersek: Okuma özürlüsü. Mahsus 
yapıyorlar diyebilirsin, dertleri beni 
illet etmek, annelerini me!gul etmek, 
Yonca’ya gıcıklık, vesaire, vesaire, 
ama tek yumurta ikizlerinde olurmu!: 
Akılları her tür cambazlı"a, (tneye 
ererken okul konusunda ba!arısızlı"a 
bir temayül, bir konsanstrasyon 
bozuklu"u... 

Lana     Öyle miymi!? Hiç duymadım. 

Yonca    Piyanist ikizler var, Pekinel’ler, dört 
 elle konserler veren, dünyaca me!hur… 

Ahmet     Onlar tek yumurta ikizleri mi?

Yonca       Kaç yumurta ikizleri olduklarını 
 bilmiyorum! Konsantrasyonları 
 fevkalade yüksek, ba!ka türlü olamaz 
 zaten, yetenekliler, disipliler; yetmiyor 
 mu? 
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Lana    Fransız karde!ler de var piyanist, dört 
 elle çalan. Labè*ue’ler…

Yonca   Onlar ikiz de"il, ama neredeyse ikizler 
 kadar yapı!ık.

Lana  Fransa’da bir dört el düosu daha var 
 canım. La(tte karde!ler. 

Yonca   A evet!

Lana   Onlar ikiz.  

Yonca   Do"ru, onlar da ikiz. 

Ahmet   Nerelere sürüklendi ya konu! 
Piyanistlerden kime ne? Kafamdan 
mı uyduruyorum bunları? Tahmin 
edebilirsin de"il mi Lana, benim bir 
dolu uzmana, psikolo"a, psikiyatriste 
danı!tı"ımı? Tek yumurta ikizleri, 
kafa kafaya verdiler mi bir çetenin 
enerjisini üretebiliyor. Yaratıcılık gibi 
yaramazlık ve melanet de ikiye de"il, 
ona, yüze katlanıyor.

Lana    Bunu bildi"in halde ikizleri daireye 
 yerle!tirmen daha da a-edilmez o 
 zaman!



YONCA, LANA, FER!DE      Konu!malı ve !arkılı metin

189

Ahmet   Ne yapmalıydım Lana? Meseleye anne 
gibi de"il, vazgeçtim, yazar olarak 
yakla!… Kurgu, roman, öykü gibi ele 
al. Bu durumda önümdeki seçenekler 
nelerdi, say duyayım, feyiz alayım. 

Lana    Ben sadece aforizma yazarıyım  
 Ahmet, uzunca süredir, biliyorsun.

Ahmet     Bırak !u ucuz, konforlu, kadınsı   
 ezikli"i. Söyle: Ne yapmalıydım? 
 Seçeneklerle gel.

Lana    Eski karının babası varlıklı de"il mi?

Ahmet    Mahsus mu yapıyorsun? 

Lana  Niye? Bu evde bir senin mi söz 
hakkın var? Yonca’nın yok mu? O 
dairede dört ki!i ya!ayabilir mi? 
#ki delikanlı, artı bir çi). Hayır. En 
iyisi, çocuklara kalacakları bir ufak 
stüdyo tutmaktı. Siz kendi dairenizde 
kalacaktınız. Aynı kentte babalık 
görevini yerine getirebilir, çocukları 
kollayıp denetlerdin. Sen en kolayına 
kaçtın, daireyi oldu"u gibi onlara 
bıraktın, gittin… Yonca’ya da bu 
seçimi dayattın.
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Ahmet   Çocuklara ayrı stüdyo tutacak 
 imkânım yoktu. Hele o zaman, hiç   
 yoktu.

Lana     O nedenle de eski karının babası 
varlıklı diyorum. Madem çocukları 
üstüne yıkma kararı verilmi!, o 
tara&ın da asgari çaba göstermeliydi. 
Çocuklara ayrı yer tutulurdu, ha)a 
sonları veya her istediklerinde 
sizi ziyarete gelirlerdi. Dersleriyle 
ilgilenirdin, daha önemlisi kimlerle 
görü!tüklerini denetlerdin… O 
ya!larda önemli bir takip o. Kurgu 
olarak dü!ün dedin ya: ayrıntılara 
girmemin mazereti.

Ahmet    Karıma “Babana söyle çocuklara 
 bir yer tutsun” mı diyecektim Lana?  
 Ben o tip biri miyim?

Lana   Onu yapacak tip de"ilsin, !unu 
 isteyecek tip de"ilsin. Sen sen sen. 
 Lana burada âdeta (güran. 

Ahmet    Daire bana tahsis edilmi!. Yazar 
 olmam veçhiyle…
 
Lana     Ortado"u mantalitesi bu mudur? 
 Daire sana tahsis edildi, yazar 
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 sensin, öyleyse hayatınızla alakalı 
 kararları almak sana dü!üyor.

Ahmet   Ortado"u’yla Batı’yla ne alaka? Evet, 
 o daire bana tahsis edildi. Senin  
 dairen de sana tahsis edildi çünkü  
 orada yazar sensin, kızın Anna de"il.

Lana    Mesleki vazifelerin icabı oradan 
oraya uçarken, Allah korusun, bir 
kazaya kurban gideydin, uçak kazası 
mesela, kurguyla gel dedi"in için 
söylüyorum, site yönetimi Lana’yı 
kapıya mı koyacaktı? Sence?

Ahmet   Apar topar de"il belki ama, mühlet 
 vererek… O mühletin sonunda, 
 elbette. Yani normal. Öyle de"il mi?

Lana   Hayır, normal de"il, öyle de olmazdı. 
Avrupa yasalarından habersizsin. Üst 
kom!umuz Jerôme bestsellerci, ama o, 
bu konulara vakıf. Ne de olsa hakiki 
Avrupalı.

Ahmet     Canın acıyor Lana, benim de canımı 
 acıtarak oyalanabilece"ini sanıyorsun. 
 Peki; devam. 

Lana   Bir kurgu daha ve son. Daha 
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do"rusu kurgular bitti, sıra te!histe. 
#kizleri sizin daireye yerle!tirdin, 
çünkü bizim sitede oturmak senin için 
artık azaba dönü!mü!tü. Sıkılıyordun, 
sıkıntıdan patlıyordun… Japonya 
Çin gibi yerlere davet edilmeye 
ba!lamı!tın, dünyayı turluyordun, 
oralardan, el üstünde tutuldu"un, 
etra&ında gençlerin arılar gibi 
vızıldadı"ı memleketine dönmeyi 
tercih ediyordun. #kizlerle aynı 
!ehirde kalıp onları göz ucuyla da 
olsa takip etmek, gündelik dertleriyle, 
dersleriyle, $örtleriyle, bunalımlarıyla 
ilgilenmek, pazar sofraları, park 
gezintileri, hepsi sana fevkalade 
küçük burjuva geliyor, babalık görevi 
seni bunaltıyordu. Çocukları dairene 
yerle!tirdin, aldın Yonca’yı, kaçtın. 
Birkaç ayda bir, o da ilk yıl, ikizler 
nasıl idare ediyor diye bakmak için 
!öyle bir ba!ını uzattın, tek ba!ına, 
çünkü artık üç erke"in zor sı"ı!tı"ı 
dairede Yonca fazlalıktı… O arada 
bürokratik formaliteler, yayıncını 
ziyaretler de aradan çıkıyordu, son 
havadisleri topluyordun, üç dört dost, 
bir iki gazeteci vesaire görüyordun. Bir 
süre sonra kısa ziyaretlerin de kesildi. 
“Dünyanın nabzı Uzak Asya’ya kaydı 
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Lana” demi!tin bir Noel arifesinde, 
hiç unutmam, “Avrupa artık sadece 
arkaik bir müze...”

Ahmet    Sendeki de ne (l ha&ızası. Her 
 söyledi"im saçmalı"ı bu netlikte 
 hatırlasaydım, ben de tiksinmi!tim  
 kendimden.

Lana   Belle"im kuvvetli ama senden 
 tiksindi"imi söylemedim.

Ahmet   Te!ekkür ederim, insa$ı ve naziksin.

Lana    Hayır, ikisi de de"ilim. Dobrayım, 
 aksine... Yani… Ko!ullar bize ne kadar 
 dobra olma imkânı tanıyorsa. Özetle,  
 ikizleri buraya yerle!tirmek i!ine geldi.

Ahmet    Do"ru, karımın dırdırını kesmeyi  
 umdum.

Lana      Eski…

Ahmet     Pardon?

Lana   “Eski karın”ın dırdırını kesiyorsun, 
 öyle de"il mi? “Karım” dedin de. 
 Karın Yonca çünkü.
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Yonca    Ahmet’te “eski ceket”, “eski karım”, “ 
eski kitabım”,  “eski sevgilim” “eski 
dostlarım” “eski dü!manlarım” yok 
Lana. Hepsi üst üste yı"ılır, sabit 
bir Mısır piramidi tarzında üçgen 
bir Ahmet kütlesi olu!tururlar, 
hayatımızın hep orta yerinde duran.

Ahmet    Devam edebilirim miyim? Eski 
 karımın dırdırını püskürtmeyi 

umuyordum, daire de bo! 
kalmayacaktı, ona konmaya hevesliler 
parktan evi gözetlediklerinde içeride 
hep ı!ık ve hareket göreceklerdi, 
ikizler bir Avrupa kentinde okuyup 
ya!ayacaktı. Bu hesabın nesi yüz 
kızartıcı Lana?

Lana    Çok !eyi, ama ben Yonca’yla alakalı 
de"il, bizlerle, yani geride kalanlarla 
alakalı kısmını ele alayım. #lk yıl, iki 
kez mi ne geldin, ikizlerin yanına, o da 
sekiz on günlü"üne mi ne.

Ahmet     Onlar da hemen her tatilde uça"a 
atlayıp yanımıza geliyorlardı Lana! 
#yi bildi"im bir Avrupa metropolünde 
yabancılık çekmesinler diye, ben, 
baba olarak elimden geleni yaptım, 
kafeciler, pazarcılar dahil herkese 
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tanı!tırdım, seninle, Anna’yla 
kayna!sınlar istedim, gezdik tozduk. 
Tembihler, baba nasihatleri, hepsini, 
hepsini yerine getirdim. Hep irtibatta 
kaldık. #ki üç günde bir aradım. 
Ararım. Otuza merdiven dayadılar 
neredeyse, hâlâ öyle… Daha ne 
yapabilirdim?

Lana   #lk yıl ciddi bir vukuat yok. #kinci 
sonbaharın ba!ı, ikizler yaz tatilinden 
döner dönmez her !ey süratle 
rayından çıkıyor. Bir iki müzikli 
partiyi herkes makul kar!ılıyordu. 
Anna davetliydi ço"una, gitmesine 
izin veriyordum. Önce partilerin 
fazlaca sık tekrarlandı"ını fark 
ediyoruz. Sonra bunların parti 
de"il, bir gündelik ya!am tarzı 
oldu"unu anlıyoruz… Ardından 
birilerinin sadece e"lenmeye 
gelmeyip gece yatıya kaldı"ını, 
nihayet gece kalmaya gelenlerin ba! 
döndürücü bir sıklıkla de"i!ti"ini 
gözlemliyoruz… Ha)alı"ına, hatta 
geceli"ine yatakhane gibi kiracı 
topluyorlarmı! dairene Ahmet! Bunu 
ke!fedip idrak etmemiz belli bir 
zaman aldı. Pek sıradan de"il, kabul 
et, o ya!ta çocukların böyle i!lere 
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kalkı!ması… #çki, duman, günlü"üne 
yatak kiralamalar, posta kutusu 
kiralamalar…  Kimbilir a"za almaya 
çekindi"im daha nelere bula!tılar!   
Dairede aynı anda kalanların 
sayısı yirmiydi! Dört ki!i birlikte 
ya!amayamaz dedi"imiz dairede 
yirmi ki!inin yatıp kalktı"ını, mutfa"ı 
ve tuvaleti kullandı"ını dü!ünebiliyor 
musun? 

Ahmet      Okudum tutana"ı Lana. 
Alt katımızdaki epeyce ayrıntılı 
tanıklıkta bulunmu!. #ki yıldır beni 
görmedi"ini söylüyor… Yıllarca 
Çinli sandı"ımız Japon. Takikawa. 
Takikawa’nın Japon adı oldu"u 
aslında öyle bariz ki! Japonya’da 
bir beldenin adı her !eyden önce. 
Posta kutusunun üstünde ilk günden 
itibaren kocaman yazılıydı, ama biz 
adamı yıllarca nasıl ve niye Çinli 
sandık, Çinli dedik, hayrettir. Be! 
dakika dü!ünsek, aa bu adam Çinli 
de"il Japonmu! diyece"iz.   
Neyse. Tepesinde iki ki!inin 
yürümesine katlanamayan Çinli 
görünümlü Japon Takikawa, bu 
durumda kafayı iyiden iyiye yemi! 
olmalı, kabul ediyorum. Onun 
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tanıklı"ına göre, dairede kalanlar 
ço"unluk Türk ve Amerikan 
uyrukluydu ve kitle sürekli 
yenileniyordu. Nereden anlıyormu! 
acaba Amerikan uyruklu olduklarını? 
Çocukların birbirleriyle #ngilizce 
konu!tu"unu duyduysa. Hiro!ima’ya 
bombayı atmı! %eytan’ın dilini. Di"er 
kom!umuz, ki o adını vermemi!, 
ürktü"ü için, artık neden ürküyorsa, 
ortak alanlardaki kusmuk, te!a!ür 
izleri ve di"erlerinden bahsediyor. O 
“di"erleri” ne anlama geliyorsa.

Lana     Tahminlerini a!ar, kurcalama bence.

Ahmet     Söyle, nedir yani! #maların daha  
 deh!et verici.

Lana    Aklına gelen !imdi senin…  spermdir. 
Yanılıyor muyum? Ama sperm de"il. 
Dizginsiz salıverilmi! gençlerden 
beklenebilecek sa"lıklı bir !ey olurdu 
o, sonuçta. Tırnak içinde sa"lıklı, 
çünkü her hâlükârda ortak alana 
saçılmak gerekmiyor. 
“Di"er izler” dedi"i, ki birkaç 
kom!unun itirazıyla savcıya 
iletilmedi -çünkü o zaman çocukların 
daha farklı ba!ı belayı girebilirdi, 
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dolayısıyla senin de-, en üst kattaki 
Clotilde’lerin kedisiydi… Yani kedinin 
merdivenlerde bulunan ölüsü.

Ahmet    Ne?

Lana    #kizler hiç sözünü etmedi mi?

Ahmet    Hayır!!! #lk kez duyuyorum.

Lana        Bana aktarılan: #mzacılar aralarında 
 epeyce hararetli tartı!mı!lar ve 
 nihayet, Philippe sanıyorum, bunun 
 mektuba eklenmemesi konusunda 
 hepsini ikna etmi!.

Ahmet     Senin nasıl haberin oluyor?

Lana        O deh!etengiz olaydan haberdar 
 olmayan mı var sitede Ahmet! On iki 
 yılda ilk kez vuku bulan bir cinayet 
 neticede. 

Ahmet   Cinayet?!

Lana      De"il mi yani? Bir kedinin öldürülmesi 
 -e"er öldürüldüyse-, cinayet sayılmaz 
 mı?  

Ahmet     Haklısın, cinayet tabii. Bence de öyle. 
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 Ku!kun olmasın.

Lana          Herkes orada kedisine nasıl dü!kün, 
 gayet iyi bilirsin. 

Ahmet     Gayet iyi biliyorum, dünyanın her 
 yerinde insanlar kedilerine çok 
 dü!kündür.

Lana          Clotilde’ler gündüz vakti kapıların 
zilini çalmı!lar, kediyi gördünüz mü 
diye… Kimse görmemi!ti. Kedidir, 
kapıyı açık buldu mu sıvı!ır, birkaç 
saat, birkaç gün sonra dönüverir, ya 
da biri bulur getirir. Öyle de oldu; 
ertesi sabah merdiven altında buldu 
birileri… Ölüsünü.

Ahmet     Nasıl? Yani ölüm !ekli neymi!?

Lana   Bilmiyorum! Zehirlenmi! mi, 
 bo"ulmu! mu? Çok zaman geçti 
 aradan. Unuttum açıkçası. 

Ahmet   #kizler mi yaptı diye dü!ündüler?

Lana     Hep ikizler deyip durmasana! Sadece 
ikizler mi oturuyordu evde Ahmet? 
Gireni çıkanı belli de"il, her gece on 
be! yirmi ki!inin kaldı"ı bir daire. 



YONCA, LANA, FER!DE      Konu!malı ve !arkılı metin

200

Bizler, yani kom!ularının tamamı 
sürekli de"i!en konukları tanımıyoruz! 
Kimdi bunlar? Hepsi ö"renci miydi? 
Bir bölümü torbacı mıydı? Hırsız 
mıydı? Hiç bilmiyoruz. Anna’ya artık 
sizinkilerle görü!meyi yasak etmi!tim. 
Clotilde’lerin yedi ya!ındaki kedisi 
merdiven altında ölü bulundu"unda 
ku!kuların “sizin” daireye odaklanması 
normaldi.

Ahmet    Do"ru söyle, Satanistlikten (lan mı 
 ku!kulandılar?

Lana       #lla o olması !art de"il... Sizin dairede   
 kalan yarmanın teki içkiyi fazla 

yüklenmi!tir, kafası dumanlıdır, üst 
kattan kaçan kedi aniden önüne 
sıçramı!tır, kedilerin çevikli"i 
malum, deh!etengiz mahluklara 
dönü!ebilirler gece vakti; alkollü, 
kafası dumanlı insanlardan da ço"u 
hemen gıcık kaparlar, oradan oraya 
zıplamı!sa, tırmıklarını gösterip 
üstüne atlamı!sa, yarma korkmu!tur 
hâliyle, sert bir tekme savurmu!tur, 
kedi iç kanamadan gitmi!tir. Mesela! 
Her !ey olabilir Ahmet…  #lla bilinçli, 
tasarlanmı!, ayinle gerçekle!tirilmi! 
bir sadist cinayet denemez. Ama 



YONCA, LANA, FER!DE      Konu!malı ve !arkılı metin

201

evet, Satanistli"i dü!ünenler olmu!, 
kom!ular arasında. 

Ahmet ba!ını iki elinin arasına alır ve bir 
müddet öylece kalakalır. 

Lana  Sonuçta insanlar tedirgindi, bir 
süredir kendilerini güvende 
hissetmiyorlardı ve ölü bulunan kedi 
olayı barda"ı ta!ıran son damla oldu. 
%ikâyet metninde yer almasa da. 

Ahmet     Anlıyorum.

Lana    Of, kalbim sıkı!tı, geri döndük gene 
 o korkunç günlere…

Ahmet    Senin kalbin niye sıkı!ıyor? Yani 
buna? Kendi derdine yo"unla!sana. 
Of çekmesi gereken benim !u anda. 
Çok de"er verdi"im kitaplarım 
vardı orada… Kaç ülkeden, !ehirden, 
saha)an topladı"ım eski yeni 
kitaplar. #z sürüp kovaladı"ım, 
raslantıyla önüme çıkmı! olanlar, 
gökten dü!enler, arma"an edilenler. 
Aynı kitabın farklı yıllardaki, farklı 
yayınevlerinden, farklı dillerdeki 
baskıları, bana imzalananlar, hiç 
tanımadı"ım insanlara imzalanmı! 
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olanlar…  Çocuklardan kaçırmak 
yakı!ık almaz, okuma !evki de 
verebilir diye hepsini bırakmı!tım. 
Türkçede atasözü vardır: Kimse 
köyünde peygamber de"il”. Fransızlar 
da “kimse ülkesinde peygamber de"il!” 
der. 

Yonca    Ya da “Kimse ülkesinde kral de"il” de
 derler. 

Ahmet   Esasında !öyle olmalıydı: “Kimse 
 ailesinde peygamber ya da kral de"il.” 
 Hiçbir dilde tela-uz etmeye cesaret 
 etmemi!ler de, bence çıkı! noktası o.

Lana    Nankör! Yonca sana tapıyor.

Ahmet     Aile diyorum Lana. Biz Yonca’yla 
 aile mi olduk? Senin üstünde hak  
 iddia eden, sırça kö!künün veya 
 kaplumba"a kabu"unun, ne dersen 
 de, içine dalıp onu teklemeleme 
 hakkını kendinde görenlerdir, aile. 
 Eski karımın ve ikizlerin her 
 hoyratlı"ındaki mesaj bu: Sen 
 malımızsın, biz de malımızı 
 tekmeleriz.
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Lana    Yonca’yla aile kurabilseydiniz, eskisine 
 sınır çekerdin belki.

Ahmet   Belki. Aynı cehennemin içine bir 
daha dü!memeye yeminliydim.  
#stedi"in kadar sa"a sola havalar 
bas, takılırdın ya bana, !u kadar dile 
çevrildim, !uralara davet edildim 
(lan diyorum diye, aile senin havanı 
almasını biliyor. Kendi tayin etti"i 
zamanda. #kizler, babalarının, 
yazar olan babalarının evini 
gecelik motele, belki kerhaneye, 
ke!haneye çevirmekten çekinmediler. 
Bunu yapmaktan haz da aldılar. 
Kitaplarımın durdu"u duvarları 
kirletmekten, yanına le! bavullar 
dayamaktan -tutanakta yazıyor 
bunların hepsi- utanmadılar…
Yonca gözleriyle gördü manzarayı, 
müba!irin ziyareti ardından eve gene 
ilk o girdi, yüre"ime inmesin diye 
epeyce toparlayıp temizledi ortalı"ı. 
#kizlerle nezih konukları panik 
hâlinde evi çoktan terk etmi!ti tabii; 
böyle de korkaklar. Duvarlar ba!tan 
a!a"ı her renkte lekeyle kaplıymı!, 
masanın ortasındaki bakır tepside bir 
silikon penis tüm heybetiyle saltanat 
sürüyor, Yonca’nın annesinin çocukluk 
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arkada!ından arma"an on iki kristal 
kadehin on ikisi de yok, muhtemelen 
çoktan cam geri dönü!üm makinasını 
boylamı!, Yonca’nın babaanne 
yadigârı el i!lemeli mavi ketenden 
masa örtüsünde onlarca ya", !arap, 
kahve ve daha ne istersen lekesi. 
“De"er verdi"iniz her !ey bizim için 
hiçtir” demekten haz duymu!lar... 
Diyeceksin “sen de so"umamı! mıydın 
o evden, o !ehirden?”  Do"ru, so"uyalı 
çok olmu!tu hem, ve miskinlikten, 
önemli kararlar almanın kimi 
bünyelerde yarattı"ı bir nevi felçten 
ötürü bir türlü terk edememi!tim. 
Ayak zincirim gibi sürükledi"im o 
daireden, kirasının külfetinden, vah!i 
ikizlerim sayesinde kurtuldum bir 
bakıma. Kurtulu!un !ekli !emaili gene 
de bir yenilgi duygusu veriyor.
Anna’ya bir aile sunamadı"ın için 
sakın kahırlanma emi Lana. Aile 
denen sefaleti görüyorsun i!te, benim 
örne"imde.  

Lana   Ailenin ne demek oldu"unu çözmek 
 için seni mi bekledim sandın, Ahmet?
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 Havuz ba!ı

Feride  (elinde tepsiyle) Günaydın. Havuz nasıl? 

Yonca   Girmedim ki henüz… 

Feride    Niye?
 
Yonca    Canım çekmedi. Okudum güne!te. 
 Birlikte gireriz.

Feride    Önce !unları içelim. Bak ne getirdim: 
 Irish kafe!

Yonca    Yaa. Nereden aklına esti?

Feride    Tarif Lana’dan… Ben hazırladım.

Yonca    Hımm. 

Feride   Uzun bir mail atmı! gecenin bir 
saatinde. Ü!enmedi"inde yapıver, 
Yonca’ya götür demi!. Maillerini 
kar!ılıksız bırakmı!sın? Anlam 
veremiyor, sebebini soruyor… Ne 
diyeyim ben !imdi buna?

Yonca   Hiçbir !ey deme Feride. 
 Soruyu görmezlikten gel.
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Feride   Bilmiyordum senin yazmadı"ını. 
 Niye yazmıyorsun ki?

Yonca   Canım çekmiyor. 

Feride   Bir !eye mi içerledin?

Yonca:  ......

Feride   Neye içerledin? Hadi anlat.

Yonca   Genel. 

Feride    Epeyce paldır küldür bir kadın, ama 
hepimiz neler diyoruz birbirimize 
Yonca… Hele senle ben! Uçup gidiyor 
sonra. Karı koca didi!mesi gibi! Hiç 
didi!me olmadı mı korkacaksın. 

Yonca    Bu öyle de"il.

Feride    Ya nasıl? Bilmedi"im bir !ey mi oldu?

Yonca    Seni alıp götürdüklerinde sabaha 
kadar oturduk ya a!a"ıda… Onun da 
!ok gecesiydi, biliyorsun, Anna’dan 
uzun maili alınca köye inmi!ti. Seni 
götürdüklerinde, o köydeydi zaten. 
Epey sonra çıkageldi, çok içkili. Memo 
ve Recep Selahattin’lerin evine gittiler, 
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kalabalık orada toplanmı!tı; Lana, 
Ahmet, ben, üçümüz kumsalda kaldık. 
Ahmet’le Lana birbirine girdi. Kafa 
göz yaran bir didi!me mi demeli, 
hesapla!ma mı… Nasıl hırpalayıcı. 
Bir tür psikodram. Hep kaçındı"ım... 
Nefret ederim psikodramdan. O gece 
yakalandık. Her !ey nasıl üst üste 
geldi öyle.

Feride   Lanetli geceydi ayol o. Hayatımın en 
 zehir dolunayı.

Yonca   Sanki Ahmet ile bu, iki e!it rakip, 
iki dü!man, ben ise çemberin 
dı!ındayım, niyeyse. #ncelenen, 
hakkında yargılara varılan bir tür 
objeyim, narin ya da aciz ya da 
korunmaya muhtaç…  Hakkımı Lana 
koruyor, Ahmet’e kar!ı, dü!ünebiliyor 
musun? Cürete bak! O gece sinsice 
yakla!an ama tam idrak edemedi"im 
di! a"rısına benzer bir tuha$ık 
duyuyorum ama adlandıramıyorum. 
#drak etsem, tam adlandırsam tepkimi 
hemen orada  koyaca"ım. Ama fena 
altüst olmu!um, buz kesmi!im, sek 
viskileri yuvarlayıp duruyorum, kafam 
bulanık. Ayrıca bende jetonlar bazen, 
ne bazeni, hemen hep, acayip a"ır 
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dü!üyor. Eski zaman telefonları gibi.

Feride    Jeton mu kaldı artık. Yemen’de, 
 Afrika’nın en ücra kö!elerinde, belki.

Yonca   Jeton bitti, benim idrak yava!lı"ım 
kaldı Feride. Lana gidince dü!tü 
jeton. O geceki konu!malarımız 
aklıma hep takılıyor. Ahmet’i o 
hâlde, yenilgi duygusu içinde görmü! 
olmak da çok canımı sıkıyor… Yere 
yapı!tırdı ya kadın bizi! Her açıdan 
tahripkâr bir ziyaret oldu. Ahmet de 
arzuluyormu! gerçi bu kapı!mayı, 
yıllardır. Biliyordum, seziyordum 
ve belki onun için Lana’yı ça"ırdım. 
Ça"ırmamalıydım; yanlı!. Bir dostluk 
yıllar önce uykuya yatmı!sa, dürtmek, 
deprem uzmanıymı!sın gibi dipteki 
fay hattı kırılmalarını incelemeye 
inmek (lan, bunlar gayet kibirli, 
budalaca ve sonuçta ters tepen 
inisyati$er. Budalalıktı, gel demem… 
(es) #ki satır yazarım ben ona, ama 
hemen de"il. Azıcık zaman geçsin. Sen 
yazı!abilirsin Feride, beni rahatsız 
etmez. Gelecek yaz bakarsın bu kez 
senin konu"un olarak gelivermi! 
buralara.
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Feride Daha neler. Ne yapayım Lana’yı 
sensiz. Geçti gitti hayatımızdan. #ki 
üç ay sonra hayali bile solukla!ır. 
Paris’e yolum dü!erse, -ki !u sıralar 
hiç sanmam-, ama dü!tü diyelim, 
o zaman belki bir ararım, yeme"e 
çıkarırım, hepsi o… Montmartre’taki 
taburesini görmeye giderim. Onu 
gerçekten merak ediyorum.

Yonca    Onca yıl kom!uluk ettik, ben hiç 
 gitmedim biliyor musun, onu 
 Montmartre’a ziyarete. 

Feride   Aa? #nsan merak etmez mi ayol?

Yonca     Rahatsız olur diye dü!ündüm hep. 
 Küçümsüyor ya i!ini. Sanki gitmemek 
 daha incelikli gelirdi bana. 

Feride   #!ini hakikaten küçümsüyor mu, 
 yoksa kendini korumak için mi 
 küçümsüyormu! gibi yapıyor? Hem o 
 küçümsüyor diye sen de küçümsemek 
 zorunda mısın? 

Yonca    Ne anlatıyor Lana? 

Feride     Oyun yazıyormu!. 
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Yonca      Bak sen!

Feride     Sana iletmemi özellikle rica etti. 
 Hep diyordun ya, “Lana oturup 
 tiyatro yaz, tiyatro yaz.”… 
 Yazıyor i!te kız. 

Yonca       Hevestir. Hevesten de çok, hırs. 
Kızının babası, #!id’çi olmu!tur 
mutlaka dedi"i adam üniversite 
hocası pro(linde peydahlandı ya. 
O depremin artçısı, tiyatro miyatro 
yazmalar. 

Feride    Öyle mi sence?

Yonca    Ay Feride!  Yazamaz Lana oyun (lan. 
 Aforizmaya alı!mı! artık, kafası,   
 eli…
 
 Feride     Günde sekiz-on saat ba!ımı   

 kaldırmadan yazıyorum demi!.  
Burada ya!adıklarını düzene 
sokmaya çalı!ıyormu!. Bir de diyor ki: 
“Gözaltına alınan garson hakkında 
sormak istediklerim var, cevaplar 
mısın?” 

Yonca     Sen ne dedin?
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Feride    Tabii, dedim, cevaplarım. Niye 
 gülüyorsun Yonca?

Yonca     .....

Feride   Söyledi"im bir !eye gülüyorsun.

Yonca    Beni ısrarla sormasının nedeni belli 
 oldu diye gülüyorum. Malzeme bizden, 

tiyatrola!tırma ondan. Tenekeden 
altın yapmaya niyetlenmi! i!te. 
Uyanık! %urada üç ha)a geçirmi!. 
Önüne haritayı koy, hadi göster !u 
Cizre’yi, Nusaybin’ı, %ırnak’ı desen, 
bahse giriyorum (parma$ını diliyle 
ıslatıp !enzlongunun koluna sürter) yarım 
saat önünde aval aval bakar. 

Feride  (gülerek) Durup duruuu diyorsun.

Yonca    Öyle diyorum. Durup duruuu, gene  
 senden ister göstermeni.

Feride    Ben de artık ne kadar bulup 
 gösterebilirsem…

 Senkron halinde gülerler. Feride plaj 
öteberisini yerle!tirir. Giysisini üstünden 
sıyırır, mayoyla Yonca’nın yanındaki 
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!enzlonga uzanır, gözlerinde kocaman 
güne! gözlükleri, yan yana, pipetlerle Irish 
kafelerini içerler.

Yonca   Eline sa"lık  Feride. %ahane olmu!.

Feride   Sahi?

Yonca   Oxford’da bir pubda daha iyisini 
 içemezdik.

Feride   Kremanın yo"unlu"u fazla de"il mi?

Yonca   Alakası yok, tam kıvamında. Ha()en  
 leyla girece"iz havuza, ne güzel! 

Feride    A!a"ıya denize inmeyelim mi?

Yonca   Havuz ba!ı iyi be Feride. Denize  
 bakamıyorum !u sıralar. Hüzne 
 bo"uyor. (Irish kafe barda$ına 
 vurarak) Ne zamandır çekiyordu 
 canım !unu biliyor musun?  

Feride   Lana mailde tari(ni verince benim de 
 canım çekti, ü!enmeyeyim, yarın 
 yapayım !unu, dedim. Bu yaz alkolik 
 olmazsam, artık hiç olmam Yonca. 

Yonca     Haklısın. Zor bir yaz geçirdik.
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Feride     Zordan öteydi.

Yonca     Kâbustu. Hatta tekinsiz diyesim 
 geliyor.

Feride    Örselenmi! bir yaz.

 Gülerler.

Feride   Zi(ri ke!meke!.

Yonca    Katran kuyu.

Feride   Lânetli.

Yonca   “Susuz Yaz”ı var ya, Metin Erksan’ın. 
 Bizimkisi, bir o kadar acıklı olsa 
 da, “Sulu Yaz”. Denizin ve gözya!ının 
 suyundan. Çocuktan haber var mı 
 Feride?   

Feride   Fırat’dan?

Yonca    Kimden olacak? Fırat’tan tabii.

Feride    Fırat’ı Diyarbakır’a götürmelerinden 
bu yana yeni bir !ey yok. Avukat 
demi! ki, “Hemen bir geli!me 
beklemeyin. Sabırlı olacaksınız. 
Zor bir dönemden geçiyoruz. Akla 
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karayı ayırt etmek zaman alıyor.” 
Ama umutlu. Tutukladılar çocu"u 
da, dosyası bombo!! Tek handikap, 
aranan akrabası. Avukata kalırsa 
Fırat’ın vasıtasıyla ona ula!maya 
çalı!ıyorlar. Diyarbakır’da dosyayı 
yakından takip eden arkada!ları var 
avukatın. Kendi de ara ara gitmeye 
söz vermi!. 

Yonca   Konu!turmaya mı çalı!ıyorlar?

Feride   Hiçbir !ey bilmiyorsa neyi konu!acak? 

Yonca    Ahmet  mektup yazmı! Fırat’a.

Feride   #yi…

Yonca    Her ha)a yazacakmı!.

Feride   #yi, iyi, yazsın. Gönlünü ok!ayacak  
 sözcükleri bulsun.

Yonca    O de"il de, diyor ki, “Çocu"u 
dikkatle takip etti"imi görsünler, 
belki i!e yarar. O katlarda ismimin 
herhangi bir de"eri varsa. Sahipsiz 
sanılmamalı.” Ha)aya romanı 
yayınevine teslim eder, ardından 
hemen Diyarbakır’a uçacak. 
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Feride    Sen de gitsene Yonca. Hatta ben de 
size katılsam. Fırat’ı göremesek de 
yanına vardı"ımızı bilirse moral olur. 
Sava!’a söylemeyiz. Ona da teklif 
ettim, kıyameti kopardı. “Ba!ımıza i! 
açma” diyor.

Yonca   Ahmet hele bir gitsin gelsin, havayı  
 koklasın... %imdi seninle ben orada 
 e"reti durabiliriz Feride. #yilik 
 edece"iz derken bir !eyleri   
 bozmayalım.

Feride   Ben hayatımda gitmedim 
 Diyarbakır’a, biliyor musun? 

Yonca    Ben gittim, ama öyle çok oldu ki. 
 Eskidendi, çok eskiden.

 Yonca mırıldanır, Feride la la la diye  
 katılır…    

 “Hani herkes arkada!
 Hani oyunlar sürerken
 Kimse bize ihanet etmemi!
 Biz kimseyi aldatmamı!ken
 Hani biz kimseye küsmemi!
 Hani hiç kimse ölmemi!ken
 Eskidendi, çok eskidendi”
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Yonca     Ahmet bir gitsin. Orada 
meslekta!larıyla görü!sün, bilgilensin; 
konuyu iyice kavrasın. Aranan akraba 
neymi!, kimmi!, neden aranıyormu! 
ö"renelim… 
Bu arada, #stanbul’da sabahın 
köründe iki tanıdı"ının evine baskın 
yapılmı!, biri avukat, biri gazeteci, 
Ahmet onlara !oke oldu. Kar 
maskeleriyle eve girmi!ler. Avukat 
!ehir dı!ındaymı!, evde seksenlik 
annesi. Seksenlik bir kadının hayat 
birikiminin sa"a sola savrulması, 
havalarda uçu!ması... Biblolar, 
danteller, koltuk ba!ı, koltuk dirse"i, 
sehpa üstü dantelleri, yan yana 
dizili çerçeveler, mutfaktaki sicim 
yumakları -eski zaman kadınları 
sicimleri atamaz bilirsin, hep bir 
kıtlık, bir sava! korkusuyla, çok 
da haksız de"illermi! i!te-. Böyle 
detaylara takıyor Ahmet. Sekseni 
devirdin mi, koltu"unu santim 
oynatsalar sürgüne gönderilmi! gibi 
olabilirsin diyor. Hırkaların, sararmı! 
mektupların, ayakkabı ve terlik 
dolaplarının, tüm anıların arasına 
davetsiz dalınması korkunç diyor. 
Fiziki !iddet sayıyor, ki tam da öyle. 
Çok dokunuyor Ahmet’e. Niyesini 
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niçinini bir gün anlatırım. %imdi sırası 
de"il. %imdi onları tamamen geride 
bırakan dertlerle bo"u!uyoruz. Gerçi 
Lana çoktan anlatmı!tır belki.

Feride    Lana senin anlatmadı"ın hiçbir !ey  
 anlatmadı. (es) Ahmet bu yaz sonu 
 buralara inmez artık, di mi Yonca? 
 Sanki…  

Yonca   Do"ru tahmin. Fırat’a gidecek ya 
 Diyarbakır’a. Ardından kitabının 
 provaları gelir, onları okur, kapak 
 basılır, kitap basılır, kitap çıkar…  
 Biz seninle ba! ba!ayız Feride.

Feride   Açıkhava hapishanemizde. Kurtulma 
 !ansımız sı&ır olan.

Yonca   Aaa, çok ayıp! #!te Irish kafelerimizi 
içtik, lezizdi, ellerine sa"lık, harika bir 
havuzda yüzüyoruz, a!a"ı inip denize, 
“tuzlu engin”e bakmak bizi altüst etse 
de, acı ça"rı!ımlar uyandırsa da. 
‘‘ Deniz öyle engin, öyle korkunç, öyle 
uzak ki,/ giden ku!lar bile bir yılda 
dönemez oradan”. 
Bu da Homeros. Odysseia’dan… %u da:  
“Ya"murda !u sıra ak kemikleri çürür 
belki bir adamın,/ bir kıyıya atılmı! 
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ya da dalgaları arasında denizin.” 
…Bir süre sonra geçer, alı!ırız, 
gene denizde yüzeriz, oh, bugün su 
limonata, insanın içesi geliyor deriz, 
yüzmekten bitap dü!tü"ümüzde 
Re(k usta bize ö"le yeme"ini 
hazırlamı! olur, ardından birkaç 
seans scrabble oynamayacaksak her 
birimiz bir kö!eye kıvrılırız, senin 
yanında yeni moda sözcüklerle dolu 
kitapların, benim her gün on mısrasını 
ezberleyerek oyalandı"ım #lyada’m, 
Odysseia’m...

Feride     Aaa, en önemli ayrıntıyı unutmu!um, 
iyi mi? Kafa gitmi! yahu bende. Yoksa 
annem gibi Alzheimer mi oluyorum 
Yonca? 

Yonca    Delirme Feride. Bu yaz kimde kafa   
 kaldı ki. Zaten kötü bir !eyse, hiç 
 hatırlama. Eksik kalsın.

Feride      Lana’nın yazdı"ı oyun bizim gecenin 
basılması ve götürülmemiz etra&ında 
dönmüyormu!, o bir ayrıntı, esas 
mevzu !u olacakmı!: Ege’yi Akdeniz’i, 
Adriyatik’i geçen, geçmeye çalı!an 
mülteciler. Libya’ya ula!maya çalı!an 
Afrikalılar dahil. Biraz #lyada’daki 
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sava! gibi anlatmak istiyormu! Lana 
o geçi!i, do"ayla, sınırları kapatan 
devletlerle mücadeleyi. Zamane 
#lyada’sı gibi anlatılırsa bugünün 
vah!eti daha iyi ortaya çıkar demi!. 
#lyada konusu tabii oldu"u gibi 
senden mülhem. Ba"lantıyı !imdi 
kuruyorum. Açıkgöze bakar mısın! 

Yonca  (es) Güldürme Feride. #lyada sanki 
benim eserim de! Senin “zeytinya"lılar 
ertesi gün daha lezzetleri olur” la&ın 
gibi, dünyada kimbilir kaç yüz bin 
insancık !u anda #lyada’dan söz 
ediyordur. 

 “bulutların altında yellerin 
 besledi"i bir dalga,
 nasıl saldırıp çullanırsa tezgiden  
 gemiye,
 köpük kaplamı!tır tekneyi ba!tan 
 ba!a,
 korkunç yel yelkenlerde u"uldar durur,
 tayfayı bir korku sarar tepeden 
 tırna"a,
 ha !imdi öldüler, ha !imdi ölecekler.” 

Lana ke!ke oyunu yazıp bitirse de 
çorbada benim de bir tutam tuzum 
olsa. Fena mı olur? Harika olur. Ne 
demi!ti bizim Sabrina’nın kom!usu? 
Stefan. “Gençler nankör. Kanser 
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a!ısı de"il, güzel elbiseler ve !öhret 
pe!inde…” Dün bir bugün iki, yeni 
tanı!tı"ı babasıyla “Ai Wei Wei’yle 
yazı!ıyor” diye övünüyor kız, iyi mi! 
#sterim Lana oyunu yazsın. Hem 
onun için hem kendim için. E!im 
Ahmet Karavolkan’ın sa" kolu, sol 
kolu olmaktan daha i)ihar edilesi. 
Bakarsın, bir gün oyun sahneye 
konmu!, izlemeye ve alkı!lamaya 
gitmi!iz seninle Feride. Ve dinle bak. 
Fırat çoktan çıkmı! olur in!allah, onu 
da alıp götürmü!üz. 
Biz kız tara&ıyız sonuçta. Lana’dan 
yana. Athene’nin kızlarıyız. 
Olan biten her !eyde, iyisinde 
kötüsünde payımız oldu"unu 
dü!ünmek fena his de"il. Kendini tek 
atın güzel yelesi bilmekten katbekat 
iyi. Bu yaz, yakında, uzakta, dünyada 
olup biten, yazılan çizilen her !eyde 
payımız var. Sezen Aksu’nun !arkısı 
nasıldı? 

 Birlikte mırıldanırlar:
 “Masum de"iliz, hiçbirimiz…”

Yonca Bak ne okuyaca"ım Feride, gece 
 ezberledim, dördüncü bölümün sonu:
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 “Yiyordu her yanda bir sürü insanı 
 bir sürü insan.
Etine sivri bir kargı de"memi! bir 
adam,
Gelseydi buraya, dola!saydı erlik 
alanını,
Pallas Athene alsaydı elini eline,
Bütün okların gücünü beri tutsaydı 
ondan,
Göremezdi o adam bu sava!ın tek bir 
aksak yanını.
Bir yı"ın Troyalıyla bir yı"ın Akhalı 
o gün
Serilmi!lerdi tozun topra"ın içine,
#!te böyle, sırt sırta, yan yana.” 


