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FUHUŞ 

erkekler ve kadınlar 

1. 

bir ofiste 

I.KADIN: Sizi dinliyorum. 

I.ADAM: Kendim hakkında anlatacak hiçbir şeyim yok. Söyleyecek bir şeyim de yok. 

Kossuth ödülünü aldım, ama bu o kadar da önemli değil. Basit bir dansçıyım. 

Hepsi bu kadar. Dansçıyım ve koreografi hazırlıyorum. 

I.KADIN: Peki, neden bu işe başvurdunuz? 

I.ADAM: Değişim istiyorum. Hayatımda değişiklikler yapmak istiyorum. Ben... 

I.KADIN: Bu da bir çeşit dans. Ve siz de dansçısınız. 

I.ADAM: Dansçıydım. Ama artık dansçı değilim. Bu meslek biraz yaşa bağlı. Benim 

yaşım da geçti... 

I.KADIN: Dansçıydınız demek.  Kendiniz hakkında bir şeyler anlatın... 

I.ADAM: Belki, bir hatıramı sizinle paylaşabilirim. Bir çocukluk hatıramı. Bunlar, 

biliyorsunuz her zaman çok şey ifade eder. Yani bu tarz hatıralar hep kişi 

hakkında çok şey anlatır. Anlatayım mı? Tamam, anlatıyorum. Başlıyorum. 

Uzun olsa sorun olur mu? Çok uzun olmayacak. Annemin ve babamın ellerini 

tutuyorum. Ben artık yürüyebilecek ve konuşabilecek kadar büyüğüm, ama kız 

kardeşim daha aramızda yok. Babam annemin, köylü marangozun güzel kızının 

başını daha tanıştıkları günün sabahında diplomasıyla ve arabasıyla döndürmüş. 

Ona rağmen şimdi nedense arabayla değil de trenle bir yere seyahat ediyoruz. 

Bir köyün tren istasyonundayız, daha doğrusu bu bir istasyon bile sayılmaz, 

sadece anneannemlere doğru giderken bir durak. Aktarma yapmak için perondan 

aceleyle geçerken keyfi yerinde bir ayyaş babamla pazarlık ediyor. "O zaman, 

ben bu delikanlıyı şimdi alıp götürüyorum.” diyor adam. Annem hiçbir şey 

demiyor, sadece daha hızlı yürüyor, çok şaşırıyorum bir şey dememesine. 

Çaresizlikle annemin elini daha sıkı tutuyorum, sevmediğim, hatta bazen de çok 

çekindiğim babamın elini de iyice sıkıca tutuyorum. Sanki böyle yapmasam, 

ellerini bıraksam, kendi halimde bırakacaklar beni. Bu neşeli heriften 

korkuyorum, ama beni en çok endişelendiren anneme babamın hiçbir şey 

dememesi, kaderlerini kabullenmişe benzemeleri. Yalnızlık üzerime çöküyor. 

Annemin babamın elini sıkı sıkı tutuyorum. Neşeli ayyaş peşimizi bırakmıyor, 

kendi şakası çok hoşuna gidiyor, beni tutuyor ve götürmek istiyor, annemler 

zoraki gülüyorlar onunla beraber, beni bu gülüşmeler korkutuyor. Deli gibi 

korkuyorum, başlarda belli etmemeye çalışıyorum, ama sonra daha fazla 

dayanamıyorum, annemi çekiştirmeye başlıyorum, bu korkunç tiplemeden 

uzağa çekmeye çalışıyorum. Ayyaşın hoşuna gidiyor bu. Annem oralı olmuyor, 

bana kalırsa kabullenmiş. Paniklemiş, çekip çekiştiriyorum, annem peşimden 
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geliyor, ayyaş gülüyor, babam gülüyor, annem de gülüyor. Görünüşe göre, 

benden başka herkes gülüyor. 

I.KADIN: Bu kadar mı? 

I.ADAM: Bu kadar. Beğendiniz mi? 

I.KADIN: Bu niye anlattınız ki şimdi? 

I.ADAM: Beğenmediniz mi? 

I.KADIN: Rüyaya benziyordu. Niye anlattınız anlayamadım. 

I.ADAM: Rüya değildi, gerçekti bu. 

I.KADIN: Siz değişik birisiniz. Hassas biri. 

I.ADAM: Onu atlattım artık. 

I.KADIN: Artık hassas değil misiniz? 

I.ADAM: Duygulara karşı tam bağışıklık kazandım. Duygusuzlaştım. Kimse bana acı 

veremez. Beni kırmak mümkün değildir. Bir kere... 

I.KADIN: Bu çocukluk hatıranızı neden anlattınız? 

I.ADAM: Bu konuda bir koreografiyi severek yaparım. 

I.KADIN: (güler) Yani, burada buna pek fırsatınız olmayacak gibi. 

I.ADAM: Tabii, tabii. 

I.KADIN: Kaç yaşındasınız? 

I.ADAM: Önemli mi ki? 

I.KADIN: Nasıl önemli olmasın. 

I.ADAM: Elli sekiz. Elli sekiz yaşındayım. Ama ruhum yirmi sekiz. 

I.KADIN: Evli misiniz? Aileniz var mı? 

I.ADAM: Sadece eşim var, tam bir baş belası, onunla… 

I.KADIN: Sadece gece işiyle sorunu olur mu diye soruyorum. Çünkü bu da işin bir parçası. 

I.ADAM: Tabii. 

I.KADIN: Yani? 

I.ADAM: Boşandık. Daha doğrusu ayrı yaşıyoruz. 

I.KADIN: Yani, bu bir sorun olmayacak. 

I.ADAM: Hiç sorun olmaz. Benimle alakalı hiçbir şeyde sorun olmaz. Olmadı da 

olmayacak da, çünkü… 

I.KADIN: Buna karşın, öğleden önce gelmenize gerek olmayacak. Öğleden önce boşsunuz. 

I.ADAM: Ben her zaman gelebilirim. 
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I.KADIN: Müdürünüz ben olacağım. Bu sizin için bir sorun mu? 

I.ADAM: Yok daha neler. Neden sorun olsun? 

I.KADIN: Çoğu bunu sorun ediyor. Kadın müdürlerinin olması. 

I.ADAM: Ben sorun etmiyorum. 

I.KADIN: Özellikle, kendilerinden çok çok genç bir kadın ise. 

I.ADAM: O kadar çok fark yok aramızda. 

I.KADIN: Yirmi beş yaşındayım. 

I.ADAM: Bugün bunlar fark değil artık. 58, 25, ikimiz de uçurumun bu yanındayız, değil 

mi ama? (güler) 

I.KADIN: Bunu anlamadım şimdi. 

I.ADAM: İkimiz de yetişkiniz ve ikimiz de bir gün öleceğimizi biliyoruz. Hayatın sonlu 

olduğunu kabullendik, başı ve sonu olduğunu kabullendik. Bunu henüz 

kavrayamamış olanlar, daha işin çok başında… 

I.KADIN: Ölüm hakkında konuşmak istemiyorum. 

I.ADAM: Tabii, elbette. Aslında ben de istemiyorum. 

I.KADIN: Uçurumun aynı tarafında da değiliz. Uçurumun iki farklı tarafındayız. Siz 

yaşlısınız, ben de gencim. 

I.ADAM: Şimdi, bunu söylemeseniz de olurdu. 

I.KADIN: Sevgili Janos, ben burada her ne istiyorsam onu söylerim. 

I.ADAM: Gerçekten… 

I.KADIN: Ne demek istemiştiniz? 

I.ADAM: Hiçbir şey. Hiçbir şey demek istememiştim. 

I.KADIN: E, neden burada çalışmak istiyorsunuz? Siz sanatçısınız, değil mi? 

I.ADAM: Öyleydim. 

I.KADIN: Burada pek bir sanatla işiniz olmayacak. 

I.ADAM: Öyle bir beklentim de yok. 

I.KADIN: Sanırım ünlüsünüz de. 

I.ADAM: Bir aralar tanınıyordum, doğru. 

I.KADIN: Aslında sıçayım ben sizin ününüze! 

I.ADAM: Efendim? 

I.KADIN: Siz istediğiniz kadar ünlü olabilirsiniz, sıçayım sizin ününüze. Sadece bunu 

dedim. 
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I.ADAM: Ben onu anladım da… 

I.KADIN: Da, ne? 

I.ADAM: Biraz daha nazik konuşamaz mısınız? 

I.KADIN: Ben burada nasıl istersem öyle konuşurum. Burada patron benim. Sanırım, yirmi 

beş yaşında, böyle elit bir müessesin patronu nasıl olabileceğimi merak 

ediyorsunuzdur. 

I.ADAM: Beni ilgilendirmez. 

I.KADIN: Bence de, ama ben bunu sormadım. Ne sordum? 

I.ADAM: İyi, isterseniz, söyleyin. 

I.KADIN: Peki. Ben kendimden konuşmayı severim. Daha doğrusu arkamdan başkalarının 

benim hakkında konuşmalarını sevmem. Biri burada böyle bir şey yaparsa 

hemen işinden atılır. Daha önce de bunun örneklerini yaşadık. Anladınız mı? 

I.ADAM: Elbette. 

I.KADIN: Bu müessesin sahibinin kız arkadaşı olduğum için ben buranın patronuyum, 

tamam mı! 

I.ADAM: Anladım. 

I.KADIN: Bu durum için başka bir kelime kullanılmasını istemiyorum. Kız arkadaş. Ya da 

patron. Bu kadar. Anlaşıldı mı? 

I.ADAM: Tabii ki, sorun değil. 

I.KADIN: Sorun değil mi? 

I.ADAM: Hayır, hayır sorun değil. Sadece duymak isteyeceğiniz kelimeleri kullanacağım. 

I.KADIN: Başka? Başka bir sorununuz var mı? Herhangi bir şey ile alakalı? 

I.ADAM: Hiçbir sorunum yok. 

I.KADIN: Anladım. Bugün ne kadar içtiniz, söyleyin. 

I.ADAM: Pardon? 

I.KADIN: Bugün ne kadar içtiğinizi soruyorum. Hangi kelimeyi anlamadınız? 

I.ADAM: İşe bak… Teessüf ederim! 

I.KADIN: Eee? 

I.ADAM: Tabii ki hiç içmedim. Ve içmiş olsam bile, bu bunun yeri değil. 

I.KADIN: Tabii ki bunun yeri. Burada sarhoşlar ile uğraşamam. Burası ciddi bir kurum. 

I.ADAM: Ama bunu nerden çıkartıyorsunuz şimdi? Ne alakası var şimdi? 

I.KADIN: O kadar tipik ki. İçkici iki yüzlü tiplerin işleri güçleri hep yalan. Bana bakın. 

Ben bir ayyaş babanın yanında büyüdüm.  
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Ayyaşlardan nefret ederim. Bütün kalbimle onlardan nefret ederim. Bu size 

bahsettiğim müessesin sahibine tam bu nedenle âşık oldum. Böyle bir işte 

çalışmasına rağmen hiç içki içmez. Ve ayyaşlara o da hiç katlanamaz. 

I.ADAM: Alkolik bir değilim. 

I.KADIN: Benim duyduğum o değil. 

I.ADAM: Söyleyecek bir şeyim yok. 

I.KADIN: Alınmaya gerek yok. Bu basit bir soruydu. 

I.ADAM: Bazı problemlerim… alkole dair bazı sorunlarım olmuştu. 

I.KADIN: Alkolle ilgili ne gibi sorunlarınız vardı? 

I.ADAM: Alkol sorunum. 

I.KADIN: Kahretsin! Bunun ismi bu mu şimdi? 

I.ADAM: Daha paradan hiç bahsetmedik. 

I.KADIN: Daha birçok şeyden bahsetmedik. 

I.ADAM: Bu işi kabul edeceğim hiç de kesin değil. 

I.KADIN: Bu işe sizi alacağım hiç de kesin değil. 

I.ADAM: Sizin yapmak için adam aradığınız bu iş bana vız gelir. Kolay iş. 

I.KADIN: Öyle mi? 

I.ADAM: Ben dansçıları eğitebilirim ve insanlarla uğraşmayı da bilirim. 

I.KADIN: Bunlar dansçı değil. Onlardan dansçı yapmak sizin işiniz olacak. 

I.ADAM: Bunlar da birkaç temel hareketi öğretmem gereken kızlar… 

I.KADIN: Bunlar fahişeler. 

I.ADAM: Buna şimdi ne cevap vermeliyim bilmiyorum. 

I.KADIN: Bizim acente önemli yerlere kız gönderen ciddi bir müessese. Bu kızlar İngilizce 

bilen, en azından temel seviyede de olsa İngilizce olarak bilen kızlar ve gösteri 

yapmayı da biliyorlar. Bu gösteri yapma konusu sizin işiniz olacak.  Gösteri 

yapmanın amacı ise fahişelik yapmak. Bu kelime sizi rahatsız ediyor mu? 

I.ADAM: Canım benim, beni hiçbir şey rahatsız edemez. 

I.KADIN: Ben sizin canınız değilim. 

I.ADAM: Özür dilerim. 

I.KADIN: Ben bu müessesenin sahibinin canısıyım. 

I.ADAM: Özür dilerim. 

I.KADIN: Eğer bu sizin söylediklerinizi o duysaydı bu kadar rahat burada oturamazdınız. 

Gülemezdiniz böyle. 
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I.ADAM: Paradan bahsedebilir miyiz? 

I.KADIN: Aslında ben sizin gülümsemenizden hiç hoşlanmadım. Beni irite ediyor. 

I.ADAM: Siz "irite etmek" nedir, bilir miydiniz? 

I.KADIN: Neden, bir sorun mu var? 

I.ADAM: Sanırım siz de böyle, bunlar gibi … Bir kızdınız eskiden. 

I.KADIN: Fahişe. Bu kelimeyi biliyor musunuz? 

I.ADAM: Ve oradan ... nasıl söylesem.. buraya kadar tırmandınız. 

I.KADIN: Siz buraya bir iş görüşmesi için geldiniz. Ve bu koltukta oturanın geçmişi ya da 

şimdiki pozisyonu sizi ilgilendirmez. Maaşınız, işte altı haneli, telefonda 

dediğim gibi. Bu yüzden buradasınız, değil mi? 

I.ADAM: Tam olarak? 

I.KADIN: Tam olarak ne kadar olduğunu da konuşacağız, ancak şimdi başka bir 

sorunumuz var. 

I.ADAM: Nedir sorun? 

I.KADIN: Sorun sizin gülümsemeniz. Ben konuşunca yüzünüzde oluşan gülümseme. 

I.ADAM: Keyfim yerinde. 

I.KADIN: Anlıyorum. 

I.ADAM: Tabii ki keyfim yerinde. Çok zor bir hayatım vardı, büyük maddi sıkıntılarım 

vardı ve ne yalan söyleyeyim şimdi de bu nedenle buradayım. Şimdi, her şey 

değişecek gibi görünüyor. Çok para getiren bir işim olacak, üstelik bunu çok da 

yorucu olmayan bir iş yaparak kazanacağım. Patronum de şimdi sohbet ettiğim 

güzel ve genç bir kadın olacak. Neden gülümsemeyim ki? 

I.KADIN: Demek, durumu siz böyle görüyorsunuz. 

I.ADAM: Evet. Tam da böyle. Anlattığım gibi. Eskiden sorunlarım vardı, belki içki ile de 

problemlerim vardı, eşimle kesinlikle sorunlarım vardı, ergenlik çağında olan 

kızımla da sorunlarım vardı, işimde de bazı sorunlarım vardı. Ama bunların 

hepsi geçmişte kaldı. 

I.KADIN: Sandalyede sallanmayı keser misiniz lütfen? 

I.ADAM: Tabii ki. Sizi bu rahatsız mı ediyor? 

I.KADIN: Evet, öyle de diyebiliriz. İşinizde ne tür sorunlarınız vardı? 

I.ADAM: Bunu anlatmak istemiyorum. 

I.KADIN: Konuyu siz açtınız. 

I.ADAM: Konusunu açtım sayılmaz, daha doğrusu konuya değindim, ama daha detaylı 

olarak açıklamak istemiyorum. 
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I.KADIN: Ama ben neyi kastettiğinizi duymak isterim. 

I.ADAM: Asında ben eleştirileri kastettim. 

I.KADIN: Öyle demek. Demek eleştirileri kastettiniz. 

I.ADAM: Doğru. Eleştirel düşünceleri kastettim. Hakkımdaki olumsuz eleştirileri. 

I.KADIN: İyi ama siz Kossuth ödülünü aldınız. 

I.ADAM: Ve sizce bu ne demek? 

I.KADIN: Bunun illaki bir anlamı olmalı. Yok mu? 

I.ADAM: Sevgili genç bayan inanın ki, bugün artık bunun hiçbir anlamı yok. Saygınlık 

öldü, itibar öldü, her şey öldü. 

I.KADIN: Ölümden bahsetmemeniz için sizi uyarmıştım. 

I.ADAM: Ah, özür dilerim, doğru. Gerçekten de uyarmıştınız. Ama neden? 

I.KADIN: Ne neden? 

I.ADAM: Neden bahsetmeyeyim? Ölüm kelimesini neden kullanmayayım? 

I.KADIN: O sizi ilgilendirmez. 

I.ADAM: Pardon. Haklısınız. 

I.KADIN: Ne olacak sanki. Anlatayım.  Neden ölümden bahsetmemeniz gerektiğini 

anlatacağım. Eğer anlatırsam belki bu konuda daha duyarlı olursunuz. 

I.ADAM: Dikkatle dinliyorum. 

I.KADIN: Eee, bu ölüm kelimesini, bana ailemdeki bir ölümü anımsattığı için 

kullanmayınız. 

I.ADAM: Herkesin ailesinden biri ölebilir. Bu hayatın gerçeği. 

I.KADIN: Bu, nasıl desem, sıra dışı bir ölümdü. 

I.ADAM: Aman da aman. Nineniz öldü, değil mi? Ve bu, bu küçük kızı çok üzmüş. Çok 

ağladınız, değil mi? 

Sessizlik…  

I.ADAM: Özür dilerim. 

I.KADIN: Bir daha olmasın. 

I.ADAM: Özür dilerim. 

I.KADIN: Ben çocukken ailemde sıra dışı bir ölüm olmuştu. 

I.ADAM: Evet? 

I.KADIN: Gerçi, tüm ölümler sıra dışıdır. 

I.ADAM: Evet, doğru, öyledir. 
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I.KADIN: Aslında, düşündüm de her ölüm tamamen kurala uygun gerçekleşiyor, ve hiç de 

sıra dışı değil. Sıra dışı bir ölüm yoktur aslında. 

I.ADAM: Doğru, aynen öyle. 

I.KADIN: Hayatın gerçeği lafından da ayrı nefret ediyorum. 

I.ADAM: Anlıyorum. 

I.KADIN: Şimdi de işinizden söz edelim. Kızlara, sahnede doğru düzgün hareket 

etmelerini öğretmeniz gerekiyor. Bir de basit bir koreografi öğrenebilmeleri 

gerekiyor. 

I.ADAM: Anlıyorum. 

I.KADIN: Genellikle solo olarak. 

I.ADAM: Anlıyorum. 

I.KADIN: Erotik bir koreografi demek istiyorum tabii. Ne bileyim ben, mesela dans 

sırasında elbiselerini çıkartsınlar, ya da bunun gibi bir şey. Bunu size 

bırakıyorum. Nasıl yaptığınız, sizin sanat anlayışınıza bağlı. Bu sizi rahatsız eder 

mi? 

I.ADAM: Yok, onları aştım ben artık. 

I.KADIN: Tabii ya. İçki, değil mi? 

I.ADAM: Eğer onu kastediyorsanız, iktidarsız değilim. 

Sessizlik…  

I.ADAM: Ben kadınları tercih ederim, eğer onu kastediyorsanız. 

Sessizlik…  

I.ADAM: Ne düşünüyorsunuz? 

I.KADIN: Bana kalırsa siz ne kadınları seviyorsunuz ne de erkekleri. Ne eşinizi 

seviyorsunuz ne de kızınızı. Hatta parayı bile sevmiyorsunuz. Siz bir 

alkoliksiniz. İşte, ben aynen bu kanıdayım. Unutmayınız, şu anda bir alkoliğin 

kızıyla konuşursunuz ve ben onlarca yıl bu olayı yakından gözlemledim. Ben bu 

problemin uzmanıyım. Benimle konuşurken bunu asla unutmayın. 

I.ADAM: Bu konudaki sabrım taşmaya başladı artık. 

I.KADIN: Bunu duyduğuma üzüldüm. 

I.ADAM: Sizin önerdiğiniz iş ise kek bir iş. Benim için çocuk oyuncağı. 

I.KADIN: Bugün için öyle. Peki ya yarın? Yarından sonra? Keyfiniz yerinde olmadığında? 

I.ADAM: Ben bu ülkenin en iyi dansçılarından biriydim. 

I.KADIN: Sizin dün ne olduğunuz kimsenin umurunda değil. 
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I.ADAM: Aslında bu tarz konuşmalarınız beni oldukça rahatsız ediyor. Size bir şey 

göstereyim mi? 

I.KADIN: Aman Allah'ım! Yoksa dans mı edeceksiniz? 

I.ADAM: Bunu her kadın yapamaz. 

(Split yapmak ister, uzunca bir süre kendini zorlar. Bir türlü yapamaz.) 

I.KADIN: Bu şimdi yaptığınız nedir? 

I.ADAM: Sabah esneme yapmam gerekirdi. Her sabah esneme-germe yaparım. 

I.KADIN: Bir şeyleri geriyorsunuz. 

I.ADAM: Şimdi olmuyor. 

I.KADIN: Sizden split yapmanızı beklemiyorum. 

I.ADAM: Aslında her zaman yapabilirim. Splitin her çeşidini herhangi bir zaman 

yapabilirim aslında. 

I.KADIN: Gerek yok ama. 

I.ADAM: Bir saniye. 

(Yine birkaç deneme yapar, ama başaramaz.) 

Sessizlik…  

I.ADAM: Sizin hakkınızda ne düşündüğümü biliyor musunuz? 

I.KADIN: Gerçekten anlatmak istiyor musunuz? 

I.ADAM: Sizi çok ikiyüzlü olduğunuzu düşünüyorum. 

I.KADIN: İkiyüzlü mü? 

I.ADAM: Evet. İkiyüzlü. 

I.KADIN: Daha önce kimse bana böyle bir şey dememişti. 

I.ADAM: Demek ki tam zamanıymış. Bunu yüzünüze söyleyen bir kişiyle karşılaşmanızın 

zamanı gelmiş. Alkolizmle ilgili bana ahlaki konuşmalar yapıyorsunuz ve sizin 

şömineniz üzerindeki şey ... işte... içeri girdiğimden beri gözüme takıldı. 

I.KADIN: Ne varmış şöminenin üzerinde? 

I.ADAM: Arkanıza dönün ve göreceksiniz. Tam arkanızda. 

I.KADIN: Şöminenin nerede olduğunu biliyorum. 

I.ADAM: Eeee, ne görüyorsunuz orada? 

I.KADIN: Bir saat ve bir vazo. Önemli şeyler değil. 

I.ADAM: Onların arasındaki şey. 

I.KADIN: Ah, ben bunu buraya mı koymuşum? 
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I.ADAM: Bakıyorum da hiç rahatsız olmadınız. 

I.KADIN: Her yerde aradım ben bunu. 

I.ADAM: Bunu bu kadar kayıtsızca nasıl söyleyebiliyorsunuz? 

I.KADIN: Sizce nasıl söylemem gerekiyordu? 

I.ADAM: Ama onlar şırınga, yoksa ben mi yanlış görüyorum? 

I.KADIN: Eee? 

I.ADAM: Şimdi diyeceksiniz ki, dehidrasyona karşı kendinize serum enjekte ettiniz. Öyle 

değil mi? 

I.KADIN: Bu ambalajı hiç açılmamış bir şırınga. Daha hiçbir şey için kullanmadım. 

I.ADAM: Aman Tanrım! Şu yüzsüzlüğe bak! Siz kendinize ne veriyorsunuz, ha? 

I.KADIN: Şeker hastasıyım. 

I.ADAM: Şimdiki resmi ismi bu mu yani? 

I.KADIN: Gerçi, crack kullansam da sizi ilgilendirmez. 

I.ADAM: Crack mi kullanıyorsunuz? 

I.KADIN: Ne oldu size? Fenalaştınız mı? 

I.ADAM: Neden fenalaşayım ki? 

I.KADIN: Yüzünüzün rengi değişti. O yüzden öyle sandım. Fenalaşırsanız haber verirsiniz, 

değil mi? 

I.ADAM:  Uyuşturucu bağımlısı aptal fahişe! 

I.KADIN: Bu ses tonuna ne zaman geçeceğinizi merak ediyordum. 

I.ADAM: Patronun küçük fahişesi! Bir de bana laf geçirmek istiyor! 

I.KADIN: Sizin böyle olduğunuzu biliyordum zaten. 

I.ADAM: Bana mı laf atıyorsunuz? Gerçekten, bana mı? Siz daha lise üniformanızla 

pedofil müşterilerinizin peşinde koşarken ben bu ülkenin en ünlü dansçısıydım. 

I.KADIN: Şimdi bunların hepsi split yapamadığınızdan, öyle mi yani? 

I.ADAM: Sıçayım ben bu splite. 

I.KADIN: Ben de böyle işe sıçayım. Split yapıp yapamadığınız benim umurumda bile 

değil. Siz yapabildiğinizi ispatlamaya çalışıyordunuz. 

I.ADAM: Tabii ki yapabiliyorum. 

I.KADIN: Sanırım bunun için bir bardak içkiye ihtiyacınız var. 

I.ADAM: Hiçbir şeye ihtiyacım yok. 

I.KADIN: Elleriniz titriyor. 
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I.ADAM: Sanmıyorum. 

I.KADIN: Elinize bir bakın. Nerede olduklarını biliyor musunuz? Aşağı doğru bakmanız 

gerekiyor. 

I.ADAM: Aşağılık orospu seni! 

I.KADIN: Böyle konuşuyor olmanız çok üzücü… Sizin gibi bir insanın kendisini böyle 

kaybetmesi! 

I.ADAM: Ben sizin sandığınız gibi bir insan değilim. 

I.KADIN: Sizin hakkınızda güzel bir şey demek istemiştim. Sadece doğru sıfatı 

bulamıyordum.  Dünün eskimiş büyük sanatçısı… 

I.ADAM: Senin gibilerin hepsi tıpatıp aynı. İşkadınıymış, aman da aman. Uyuşturucu 

bağımlısı bir orospu! Cenazende dans edeceğim senin. 

I.KADIN: Daha önce dediğim gibi… 

I.ADAM: Hayır, hayır. Cenazen için bir koreografi hazırlayacağım. İki kız dans edecek ve 

birinin elinde bir .... 

I.KADIN: Burada ölüm hakkında konuşmamanız için sizi daha önce uyarmıştım. 

I.ADAM: Nasıl unutabildim ki bunu!? Ailenizdeki o ölüm. 

I.KADIN: Hatırlayabiliyorsunuz demek ki! 

I.ADAM: Aman Allah’ım! Yoksa minik kediciğiniz mi öldü? Acilen pembe kurdelesinin 

mirasını devralacak başka bir kedi bulmak lazım! 

I.KADIN: Ben sizden rica etmiştim, doğru mu? 

I.ADAM: Sen tuhaf bir kızsın. Sana orospu dememe hiç karşı çıkmıyorsun, ama sonsuz 

hayata inanabiliyorsun. 

I.KADIN: Neye ne isim verdiğiniz hiç önemli değil, problem yok. Her şeyin bir ismi var 

ve o isimleri kullanabilirsiniz ama o isimleri konuşmalara dahil edip etmemek 

başka konu. Evet, gerçekten de bundan geçindiriyordum kendimi. Sizin bu 

konudan bahsetmenizin çok saygısızca olduğunu düşünüyorum. Ama gerçi 

dürüstlük korkulması gereken bir şey değil. Sadece kabalık yanlış bir tarz. 

Kısaca siz kadınlarla nasıl konuşmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. 

I.ADAM: Ben seni kadın saymıyorum ki. 

I.KADIN: Sizi cezalandıracağımı biliyorsunuz, değil mi? 

I.ADAM: Aman aman! Şimdi çok korktum. 

I.KADIN: Birazdan gülmeyi keseceksiniz. 

I.ADAM: Hahahaha! 

I.KADIN: Sizden birkaç kez rica ettim. Ne tür hatıralar uyandırdığınızdan haberiniz bile 

yok. Korkunç anılar. Çok çok korkunç. 
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I.ADAM: Küçük kız, senin berbat anılarından bana ne? 

I.KADIN: Siz de aynılarını yaşayacaksınız. 

I.ADAM: Ne? 

I.KADIN: Siz sadece bir sanatçısınız, bir insan değilsiniz. Hiçbir şey hissetmiyorsunuz, 

hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hiçbir işe yaramıyorsunuz, sadece arkasında hiçbir 

şey olmayan bir aynasınız. Size hatıralarımı anlatacağım. Gerçekten bunu mu 

istiyorsunuz? Tamam, anlatacağım. Onları siz de yaşamışsınız gibi olacak ve 

ölmek isteyeceksiniz. Asla yaşamak istemeyeceksiniz. Ben size yardım 

edebilirim... 
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2. 

bir odada 

II. ADAM:  Parasını verdim zaten. 

II. KADIN: Sorun yok, bir kenara kaldırdım. 

II. ADAM:  Öne dönük, her zaman yaptığımız gibi. 

II. KADIN: Aynen. 

II. ADAM:  O zaman? 

II. KADIN: Ne o zaman? 

II. ADAM:  Çok tuhaf bakıyorsun. 

II. KADIN: Bir şey düşünüyordum da. 

II. ADAM:  Hadi be, sen düşünür müydün? 

II. KADIN: Vaktim bol… 

II. ADAM:  Söyle bakayım… Hep sormak istemiştim. Sen kaç erkekle… Sana kaç kişi 

geliyor? 

II. KADIN: Neden sordun? 

II. ADAM:  Birazdan söylerim. 

II. KADIN: Değişiyor. 

II. ADAM:  Niye bunu sana sorduğumu kendine soruyorsun değil mi? Bu adam niye buna 

bana soruyor? Ne yapacak bunu bilip? Doğru mu? 

II. KADIN: Yooo. 

II. ADAM:  Öyle sanmıştım. 

II. KADIN: Hayır. Seni incitmek istemiyorum ama aklım başka yerde. Hepsi bu. 

II. ADAM:  Nedir? 

II. KADIN: Yani... Eh… Saçmalık… 

II. ADAM:  Fark ettim, az önce de aklın başka yerdeydi. 

II. KADIN: Olur öyle. 

II. ADAM:  O sırada da mı düşünüyorsun, bilirsin…? 

II. KADIN: Ne sırasında? 

Sessizlik…  

II. ADAM:  Pazartesi boş musun? 

II. KADIN: Pazartesi mi? Kaçta? 
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II. ADAM:  Tam bilmiyorum, akşama doğru. 

II. KADIN: Tamam, ara o zaman. Ama o gün değil, çünkü o zamana artık boş 

kalmayabilirim. 

II. ADAM:  E, dersini ne zaman çalışıyorsun? 

II. KADIN: Gece. 

II. ADAM:  Ee, ne okuyordun sen? 

II. KADIN: Ne alakası var şimdi? Artık gitmen lazım, yoksa… 

II. ADAM:  Tamam, tamam. Sadece merak ettim. Hangi yüksek okuldasın? 

II. KADIN: Yüksek okul değil. Muhasebe okuyorum. Bilanço muhasebesi, milli eğitime 

bağlı. Ama ücretli, o yüzden... 

II. ADAM:  Anladım, anladım. Sorduğum için kusura bakma. 

II. KADIN: Evet? Başka bir şey var mıydı? 

II. ADAM:  Yaşını sormak serbest mi? 

II. KADIN: Neden? 

II. ADAM:  Sormak da mı yasak? 

II. KADIN: Bilip de ne yapacaksın ki? 

II. ADAM:  Adın dışında hiçbir şey... 

II. KADIN: Senin bildiğin beni adım değil. Aslında başka ismim var. 

II. ADAM:  Yani, o kadarını tahmin etmiştim. 

II. KADIN: Belli zaten. 

II. ADAM:  Yani sadece düşündüm ki, biz işte böyleyken, tanışabiliriz sandım… 

II. KADIN: Seninle tanışmak istemiyorum. 

II. ADAM:  Ama neden? 

II. KADIN: Alınmana gerek yok. Sadece sen öyle değilsin, o kadar. 

II. ADAM:  Neden ama? Benimle ne derdin var merak ediyorum. Paramı alıyorsun ama… 

II. KADIN: Tam da bu. 

II. ADAM:  Ne tam da bu? 

II. KADIN: Bunun için para veren bir adamla asla tanışmazdım. 

II. ADAM:  Aha! 

II. KADIN: İşte durum bu. 

II. ADAM:  Yani parayı kabul ediyorsun ama… 
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II. KADIN: O farklı, onun için emek verdim. 

II. ADAM:  Belki senin için de iyiydi. 

II. KADIN: Hayır, iyi değildi. 

II. ADAM:  Anladım. 

II. KADIN: Ama alınmana gerek yok, bunun amacı bu değil zaten. Kafam başka yerde 

sadece. 

II. ADAM:  E, beni de bir şeyler düşündüm ve… Sen beni dinliyor musun? 

II. KADIN: Tabii. 

II. ADAM:  İşlerim iyi gittiğini pek söyleyemeyeceğim. 

II. KADIN: Bunu duyduğuma üzüldüm. 

II. ADAM:  40'ı aştım, hayatım akıp gidiyor. Hiçbir heyecan yok, hiçbir değişiklik yok. 

Bundan sonra ne olacak?  Yani hayatı kastediyorum, işleri değil. Ne iş yaptığımı 

biliyor musun? 

II. KADIN: Yok. 

II. ADAM:  O kadar da önemli değil. 

II. KADIN: Bence de. 

II. ADAM:  Endüstriyel ve ticari alanları ya da mülkleri temizlemek ve dezenfekte etmek 

için çeşitli ekipmanlar satıyoruz. 

II. KADIN: Anladım. 

II. ADAM:  Sanırım bu kulağa çok karmaşık gelmiştir. 

II. KADIN: Yok, anlayabildim. 

II. ADAM:  Gerçi bu web sitemizden bir alıntıydı.   Ana profilimiz sağlık odaklı boyama, 

toprak, su, binalar gibi şeyler için dezenfeksiyon aslında. Ancak pratikte 

genellikle basitçe biçme anlamına geliyor. Çim biçiyoruz yani. Buna ihtiyaç var. 

Ya da vardı. 

II. KADIN: Anladım. 

II. ADAM:  İşte, piyasa düşüşe geçti bu aralar. 

II. KADIN: Çim mi bitmiyor? 

II. ADAM:  Bana bitmiyor. 

II. KADIN: Üzücüymüş. 

II. ADAM:  İşte bu senin iş gibi değil, değil mi? Sende hep bir kalabalık var, adamlar hep 

geliyor. 

II. KADIN: Daha önce kendimi hiç piyasa gibi düşünmemiştim. 
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II. ADAM:  Özür dilerim. Onu demek istememiştim. Sadede gelirsek, iş yerim dibi 

boylamak üzere, evliliğim de acıklı… 

II. KADIN: Gerçekten benimle bunları konuşmak istiyor musun? 

II. ADAM:  İstemez misin? 

II. KADIN: Hayır, istemem. Bence benim bunları bilmem gerekmiyor. 

II. ADAM:  Peki, ne düşündüğümü söyleyeyim sana. 

II. KADIN: Yavaş yavaş gitsen iyi olacak. 

II. ADAM:  On bir yıldır evliyim. Hep aynı kadınla yaşadım. Her zaman. Adı… adı neyse 

ne. Asla kavga etmiyoruz. Bu oldukça nadirdir, bilir misin? Gerçi sen gençsin, 

o yüzden ... Ama söylemek istediğim bu değil. Evde konuşmuyoruz, karım 

dinliyor, ben de dinliyorum. Ama sessizlik yok, sessizliği sevmiyoruz, biraz 

müzik çalıyor ya da televizyona açık, ne bileyim... İzlemiyoruz gerçi, kimse o 

kadar saçmalığı izlemez. Ama açık kalıyor. Uzaktan kumandasını 

kaybetmişizdir belki, ondan hep açık belki de... Açıkçası hiçbir fikrim yok. İki 

ay kadar önce bir gece karım… pek de beklenmedik bir şeydi… gözyaşlarına 

boğuldu. Çok ağladı. Tıraştan sonra neden bu after-shave'i kullandığımı 

anlayamadığını söylüyordu. İğrenç bulduğunu... Midesini bulandırdığını... Bu 

after-shave'i en az yirmi yıldır kullanıyorum. Belki daha uzun süredir. O, on bir 

yıldır benim karım. Sesimi bile çıkaramadım. Ve neden yeşil bir araba aldığımı, 

bunu nasıl yapabildiğimi sordu. Araba nasıl yeşil olurmuş? İlk başta 

anladığımdan pek emin değildim çünkü çok ağlıyordu. Üstelik şunu da 

bilmelisin ki, bu arabayı beş yıldır kullanıyorum. O da alsa o arabaya oturmaz 

çünkü kendine ait arabası var, onu kullanıyor. Ve her türlü şey söyledi, yeşil ne 

varsa saydı...Şimdi söylemeyeyim. Oldukça inciticiydi.  Örneğin... Neyse... 

Gerçekten önemli değil. Ve bir kutu bira içmeme tutturdu. Ona bira içmediğimi 

söyledim, bira sevmiyorum bile. Ben asla içmem. Ama dün içtin, diyor. Ve 

kutuyla. Artık dayanamıyormuş, benimle yaşanmazmış. Kelimeyi şoktan 

kurtardığımda, ona söylüyorum, Tanrım, neden bu kadar uzun süre 

konuşmadın? Ve bu yüzden endişelenme, tıraştan sonra dökeceğim, o lanet 

arabayı satacağım ya da boyayacağım ya da bahçenin ortasında ateşe vereceğim, 

sadece ağlamayı bırak. Ama o bırakmadı, durmadı. 

II. KADIN: Gerçekten anlatmak istiyor musun? 

II. ADAM:  Ben tamamen çaresizdim. Sonuçta, halimiz vaktimiz yerinde, gayet güzel 

yaşıyoruz. Şikâyet edemem. Şirketimin işleri şu anda iyiye gitmiyor gerçi. 

Küçük bir şirket aslında, yakın zamanda şehir merkezindeki ofisimi bıraktım ve 

müşterilerimize daha yakın olmak için bir sanayi parkına taşındık. Ah, evet, 

karım. Asıl onun hakkında konuşmak istiyorum. Aslında tam olarak onun 

hakkında değil, ama... Hayır, yok, kimsesi yokmuş, öyle dedi. Sadece bana 

katlanamıyormuş. Bana da değil, yemek yeme şeklime. Bira içme şeklime... 

Gazetedeki ekonomi sayfalarını okumamı ve gerisini yere atmama... Bir de 

arabamın yeşil olmasına dayanamıyormuş. Yeşile katlanamıyormuş. Aslında 

gerçekte yeşil de değil, ama… Dayanamıyormuş. Ve ağladı da ağladı. 
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Çırpınarak ağladı. O kadar ağladı ki artık konuşamıyordu. Doğru anladığımdan 

da pek emin değilim, o kadar çok ağladı ki. Sonra on bir yıldır evli olduğumuzu 

düşündüm. Bu kadın karşımda oturuyor. Yabancı bir kadın. Benimle on bir 

yıldır yaşıyor. On bir yıldır tek bir laf etmiyor. Gerçi öncesinde de bir yıl birlikte 

yaşadık, on iki ediyor. Aman Tanrım, on iki! O zamandan beri hiçbir şey 

demedi. Yeşilden nefret ediyor, kahvaltıda yediğim jambonlardan ve tıraş 

losyonumun kokusundan nefret ediyor. Kutu bira içmemden de nefret ediyor. 

Ya da bira içmemden nefret ediyor, tam net değildi, çok ağlıyordu. Ve yeşilden 

nefret ediyor. Ve bunu asla söylemedi. Beraber yaşadığım, aynı yatakta yattığım 

kadının acı çektiğini görüyordum, boş zamanımın her dakikasını birlikte 

geçirdiğim, kokusunu tanıdığım ve beş yıldır bana garajda kendi arabasının 

yanında duran arabadan nefret ettiğini söylemeyen bir kadın... Kutu bira 

içmemden nefret ediyor ve giyinme şeklime katlanamıyor… Başka nelerden 

nefret ediyor ki? Ve başka hiçbir şey hissetmiyor mu? Hakkında hiçbir şey 

bilmediğim bir yabancı. Bir gün otoyoldan yanlış sapaktan çıkıp, kendini daha 

önce hiç görmediği karanlık bir yerde bulan ve geri dönüş yolunu bulamayan bir 

gezgin gibi hissettim kendimi. Sonsuz boşluk dışında başka bir şey göremeyen 

biri. Karanlıkta körü körüne dolanıyorsun ve kaybolduğu, ayın kan çanağına 

dönüştüğünü fark ediyorsun, dünyanın gökyüzüyle nerede birbirine karıştığını 

görmüyorsun...Gözlerinin içine baktım ve ufuk çizgisi kayboldu. 

II. KADIN: Bunu bana neden anlatıyorsun? 

II. ADAM:  O zamandan beri evde sanki ciddi bir hastalığı olan biri ile kalıyormuş gibi 

yaşıyoruz. Yüksek seslerden kaçınıyoruz. Birimizdin de kaçınıyoruz. Arabam 

mavi. Tıraş losyonum yeni. Ama televizyon açık. Hep açık. Kumandasını henüz 

bulamadım. 

II. KADIN: Niye tam da bana anlatıyorsun? 

II. ADAM:  Sadece bir şey sormak istemiştim. Ve cevap da verme, yani, şimdi değil. İyice 

düşün. Biliyorum, aslında iyi bir kızsın, yani aslında olurdun, yani aslında 

öylesin… Demek istediğim, böyle yaşaman, muhtemelen hayatının amacı 

değildir. Öyle mi yoksa?" 

II. KADIN: Demek istediğin şey ne? 

II. ADAM:  "Düşündüm de… Acaba... Herkesi reddetsen ne olur acaba? Yani adamları. Hiç 

bu aklına gelmiş miydi? Bunun ne kadar iyi olabileceğini düşünmüş müydün? 

Yani tabii benden başka herkesi…Biliyorum, gerçi her şey parayla. Bu dünyada 

her şeyin bir fiyatı var. Senin ihtiyacın olan miktar ne olurdu? Duydun mu beni? 

Sanki burada değilsin." 

II. KADIN: Yok, dinliyorum, evet. Yani bana bakacaksın öyle mi, bunu mu istiyorsun? 

Sorun şu ki, çok para kazanmaya alıştım ben. 

II. ADAM:  Yani ne diyorsun? 

II. KADIN: Bu sırada karının yanına mı döneceksin? Yani o iki evli dediklerinden mi 

olacaksın? 



18 
 

II. ADAM:  Yani bir süre öyle olması gerekecek, çünkü... 

II. KADIN: Anladım. Ben de iki evli olabilecek miyim peki? 

II. ADAM:  Yani sen de…? 

II. KADIN: Evet, aynen. Ben de başka birinin yanına gidebilecek miyim? 

II. ADAM:  Yani öyle düşünmemiştim. 

II. KADIN: Anladım. 

II. ADAM:  Bakıyorum, düşünüyorsun. 

II. KADIN: Eh, evet. 

II. ADAM:  Ve ne diyorsun? 

II. KADIN: Onu düşünmüyorum. 

II. ADAM:  E ne düşünüyorsun madem? 

II. KADIN: Önemli değil. 

II. ADAM:  Önemli olmaz olur mu hiç. 

II. KADIN: Gerçekten de önemli değil. 

II. ADAM:  Benim için önemli, öyle düşün. 

II. KADIN: Putun ne olduğunu düşünüyordum, madem bu kadar bilmek istiyorsun bi rahat 

bırakmıyorsun. İşte bu. 

II. ADAM:  Put mu? 

II. KADIN: Put. 

II. ADAM:  Put..? 

II. KADIN: Put evet. Ne olduğunu düşünüyordum. Neden, sen biliyor musun? Tabii, daha 

önce duymuştum bu kelimeyi ama tam olarak ne, onu düşünüyorum. Nasıl 

görünüyor? Hala yaşıyor mı diye, ya da sadece bir konsept mi diye… Ya da 

sadece bir şey mi? Put... 

II. ADAM:  Şey gibi, şey işte… 

II. KADIN: Evet?  

II. ADAM:  İşte… Şey... Ne yapacaksın? 

II. KADIN: Çünkü her şey bunun hakkında. Gittikçe, eğer bunu çözebilirsem, her şeyin 

neden böyle şimdiki gibi olduğunu, bir de neden benim bunun içinde böyle 

yaşadığımı anlarmışım gibi geliyor. 

II. ADAM:  Neyin içinde? 

II. KADIN: İşte bu hayatın içinde, benim hayatımın. 

II. ADAM:  Tanrım! Sen böyle şeyler mi düşünüyorsun? 
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II. KADIN: Niye? Sence nasıl bu, benim bu hayatım nasıl? 

II. ADAM:  Diyorum ya. Bu senin sorunun, ama ben yardımcı olabilirim. Paran yok ve.. 

Ama, böyle yaşamak istemiyorsun, mesela ailen niye sana destek olmuyor? 

II. KADIN: Aman bırak onları şimdi. 

II. ADAM:  Yaşıyorlar mı? 

II. KADIN: Yaşıyorlar, iyiler. 

II. ADAM:  Şehirde mi? 

II. KADIN: Yok. 

II. ADAM:  Sanırım bunun hakkında da konuşmak istemiyorsun. 

II. KADIN: Aynen öyle. 

II. ADAM:  Ama şehirde mi, söylesene? 

Sessizlik...  

II. ADAM:  Yani şehirde değiller. Ve kimse yok mu, sana… 

Sessizlik…  

II. ADAM:  İyi peki.  Putu ne yapacaksın ki sen? 

II. KADIN: Biri bana bazı metinler verdi. Böyle bir kitapçık. Onun içinde var bundan. 

II. ADAM:  Tahminimce milli eğitimden vermediler? 

II. KADIN: Sence? Sokakta biri verdi. 

II. ADAM:  Ama niye herkesle muhabbete duruyorsun ki? 

II. KADIN: Nasıl herkesle? 

II. ADAM:  Kimseyle konuşulmaz bu devirde. 

II. KADIN: Nedenmiş? 

II. ADAM:  Neden mi? Deli misin? Çünkü tehlikeli de ondan. 

II. KADIN: Ne olacak ki? 

II. ADAM:  Ne bileyim ben… Paranı çalarlar… 

II. KADIN: Yanımda keş para olmaz hiç… 

II. ADAM:  Irzına geçebilirler… 

II. KADIN: Bak işte bu ilgimi çekti. Nasıl oluyor o? 

II. ADAM:  Neden? İster miydin? Bir yerde bir delinin senin rızan olmadan… 

II. KADIN: Yani şimdi olduğu gibi mi? 

II. ADAM:  Yeter tamam, bu konuyu kapatalım. 



20 
 

II. KADIN: Şimdi durum o ki, bir cümle var onu anlamıyorum. Bu kitapçıkta. 

II. ADAM:  Cümle ne? 

II. KADIN: Gergin misin? 

II. ADAM:  Gerginim. Cümle ne? 

II. KADIN: Eğer gerginsen o zaman… 

II. ADAM:  Cümle ne? 

II. KADIN: Bu. 

II. ADAM:  Putperestlere katılmış. 

II. KADIN: Evet. 

II. ADAM:  Efraim. 

II. KADIN: Evet. 

II. ADAM:  Efraim kim ki? 

II. KADIN: Hiçbir fikrim yok. 

II. ADAM:  Siktir… 

II. KADIN: Ama o önemsiz. Önemli olan put. 

II. ADAM:  Kızma ama öyle değil. Birine bir şey olduysa kim olduğu da önemlidir. Merak 

edersin. 

II. KADIN: Aman ya abicim ya biliyordum ben… 

II. ADAM:  Neyi biliyordun? Neyi? 

II. KADIN: Zor olacağını. 

II. ADAM:  Hayvan gibi zor cümle veriyorsun. Adam teki var, dış kapının mandalı, ona bir 

şey oluyor ve bunu çözmem gerekiyor. Çok sağ ol. 

II. KADIN: Sormamam gerekirdi. 

II. ADAM:  E, sonra ne oluyor? 

II. KADIN: Nasıl sonra? 

II. ADAM:  Bir tek bu cümle mi var?  

II. KADIN: Yok, bir bu değil. 

II. ADAM:  Evet? 

II. KADIN: Ne evet? 

II. ADAM:  E, başka ne olduğunu söylemeyecek misin? Belki oradan anlardık? 

II. KADIN: Ondan sonra olanı anlayabiliyorum. 
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II. ADAM:  Ama ben daha anlamıyorum. Ne olduğunu bile bilmiyorum çünkü. 

II. KADIN: O sana düşmez. 

II. ADAM:  Nasıl bana düşmez? Nasıl yani? Gizli baskı mı bu?  

II. KADIN: Yok gizli değil. 

II. ADAM:  Yani... O zaman beni de ilgilendirir. 

II. KADIN: Aslında seni ilgilendirir, tamam, sana da düşer. Sadece, sana yazılmamış. 

II. ADAM:  Kime peki? Her şeyi kerpetenle mi almak gerekiyor ağzından? 

II. KADIN: Bana. Bana yazılmış. Gayet açıkça, bana sadece bana.  

II. ADAM:  Duyabilir miyim? 

II. KADIN: Ondan sonra şu geliyor: İçmeleri yozlaşıyor ve kadınlara fahişe gibi 

davranıyorlar. 

II. ADAM:  Ve bu sana yazılmış…? 

II. KADIN: Ben bunu her gün yaşıyorum. İçmeleri yozlaşıyor ve kadınlara … 

II. ADAM:  Duydum. Kim yazmış bunu? 

II. KADIN: Fark etmez. 

II. ADAM:  Kim yazdı bunu? Hiç de fark etmez değil. 

II. KADIN: Tanımazsın. 

II. ADAM:  Öyle mi? 

II. KADIN: Hoşea. 

II. ADAM:  İşte buna inanmam. 

II. KADIN: Demiştim tanımazsın diye. 

II. ADAM:  Hoşea ve Efraim, iki iyi dost. Ve sen onları nereden tanıyorsun? 

II. KADIN: Kimler bilmiyorum. 

II. ADAM:  Ne biliyorsun madem? 

II. KADIN: Biri hikâyede geçiyor, diğerini de bunu yazmış. 

II. ADAM:  Ver. 

II. KADIN: Neyi? 

II. ADAM:  O lanet kitapçığı. Ver hadi. 

II. KADIN: Ama yırtma. 

II. ADAM:  Bir şekilde kendime engel olacağım artık. Nerede? 

II. KADIN: Burada. 
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II. ADAM:  Efraim… sen böyle şeyler mi okuyorsun? 

II. KADIN: Açıkça her şey putlara çıkıyor. 

II. ADAM:  Kim verdi bunu sana? 

II. KADIN: Fark etmez. 

II. ADAM:  Kim? 

II. KADIN: Sokakta, üyelerden biri. 

II. ADAM:  Hoşea, değil mi? Neden herkesle konuşursun ki? Neden? 

II. KADIN: Şimdi canımı mı yakacaksın? 

II. ADAM:  Hayır, yakmayacağım. 

II. KADIN: Ama istiyorsun. 

II. ADAM:  Şimdi beni dinle. 

II. KADIN: Daha fazla içme. 

II. ADAM:  Bakalım yayıncısı neresiymiş... 

II. KADIN: Gitsene be... Gitmen lazım artık… 

II. ADAM:  Yeni dünya yayınevi. Hiç duymadım. Yani kim verdi sana? 

II. KADIN: Bir şahit 

II. ADAM:  Şahit… 

II. KADIN: Evet. 

II. ADAM:  Görgü tanığı mı, ne? Bir kaza mı oldu? 

II. KADIN: İşte böyle şey, Yehova'nın şahidi. 

II. ADAM:  Abicim işe bak. Yehova'nın şahidi vermiş. 

II. KADIN: Evet, diyorum işte. 

II. ADAM:  Ve sen bunu okudun. 

II. KADIN: Bolca boş vaktim var. Neden okumayayım ki? 

II. ADAM:  Ve bunun hakkında düşünüyorsun… 

II. KADIN: Evet, bunun hakkında. Tam da benim hayatımı yazmış. İçiyorlar, sarhoş 

oluyorlar ve kadınları kullanıyorlar. Yani adamlar. Yani sizler… 

II. ADAM:  Yani sana sadece şaşırıyorum. Muhasebe okuyorsun, bilanço muhasebecisi 

olacaksın ve böyle şeyler okuyorsun. 

II. KADIN: Böyle şeyler okumuyorum. Sadece bir tek bu. Net olalım. 

II. ADAM:  Nasıl olur da net olmayı, madem muhasebe okuyorsun, net olalım. 
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II. KADIN: Ve ön muhasebe. 

II. ADAM:  Evet elbette. Ondan sonra başka ne var? 

II. KADIN: Burada. 

II. ADAM:  Gördüm. Aslında yok hayır. Nerede? 

II. KADIN: Burada. Dokunma bana. 

II. ADAM:  Başka zaman da sana dokunmuşluğum var. 

II. KADIN: O, o zamandı. Onun için para verdin. 

II. ADAM:  Zamanım bitti mi? 

II. KADIN: Bitti. 

II. ADAM:  Sonraki herif mi geliyor? 

II. KADIN: Daha değil. 

II. ADAM:  Nereden biliyorsun daha erken gelmeyeceğini? 

II. KADIN: Öncesinde arıyor. Aynı senin gibi. 

II. ADAM:  Yani, biraz daha kalabilir miyim? 

II. KADIN: Kitapçıkta yazanlar hakkında konuşabiliriz, eğer gerilmeyeceksen ve bana 

dokunmazsan. 

II. ADAM:  Çünkü zaman bitti. 

II. KADIN: Evet. 

II. ADAM:  Eğer yeniden para verirsem? 

II. KADIN: Olmaz. 

II. ADAM:  Aha! Sıradaki geliyor. Sessiz kaldın, demek öyle.  Ve bunun hakkında 

konuşmak istemiyorsun. 

II. KADIN: Senin de herkes gibi bir saatin var. Konuştuğumuz her leyi yaparım. Önceden 

konuşmadığımız leyi yapmam. Ve zamanın biterse, bana dokunamazsın. 

II. ADAM:  Hadi göster o lanet kitapçığı. Peki, şimdi tam olarak nerede? Tırnakların ojesiz 

de ne güzel görünüyor. Oje kullanmadığını hiç fark etmemiştim. Anladım, 

bunun da konuşmuyoruz. Gördüm. İçmeleri yozlaşıyor. Kadınlara… evet ve 

kalkan gibi koruyanlar da rezil olmayı seviyorlar. Yani, kadınları kalkan gibi 

koruyanlar galiba? Efraim, bahsi geçen? O, kadınını korumuyor mu? Neden 

kapattın?" 

II. KADIN: Yeter bu kadar. Gitmen gerek. 

II. ADAM:  Daha telefonun çalmadı. 

II. KADIN: Sadece benimle dalga geçiyorsun. 
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II. ADAM:  Daha sonuna kadar okumadık. 

II. KADIN: Nerdeyse… 

II. ADAM:  Yani tam sonuna kadar değil. 

II. KADIN: Sadece sonu kaldı. 

II. ADAM:  Peki sonu ne? 

II. KADIN: Önemli değil. 

II. ADAM:  Anlamazsın nasılsa. 

II. KADIN: Neden anlamazmışım? 

II. ADAM:  Çünkü ben de anlamıyorum. 

II. KADIN: Hadi söyle neymiş? Oku hadi. 

II. ADAM:  İyi peki. Al bakalım. Rüzgâr onu kucağına alıyor ve utancından yüzü yanıyor. 

Şimdi oldu mu? 

II. KADIN: Iııhhı. Bilemedim... Şimdi böyle birdenbire. Normalde bilirim de kimden 

bahsediyor onu bilmiyorum. 

II. ADAM:  Efraimden. 

II. KADIN: Veya değil. 

II. ADAM:  Eh veya değil, evet. 

II. KADIN: Belki kadından bahsediyordur. 

II. ADAM:  Olabilir. 

II. KADIN: Korumadıkları kadından. 

II. ADAM:  Belki. 

II. KADIN: Yani sen de bilmiyorsun. 

II. ADAM:  Bilmediğimi söylemiştim zaten. Her şey puta çıkıyor, oradan başlayarak 

anlamıyorum. 

II. KADIN: İnsanı pek de rahatlatan bir kitap değilmiş. 

II. ADAM:  Aslında tam da öyle. 

II. KADIN: Senin burası güzelmiş, bu arada. Hep demek istemiştim sana. Hiç tam olarak 

etrafa bakmaya zamanım olmamıştı. 

II. ADAM:  Bende değiliz. Benim evim böyle değil. Ben burada yaşamıyorum. 

II. KADIN: Evet tabii. 

II. ADAM:  Bu çiçekleri ben sulamıyorum, bu mutfakta ben yemek yapmıyorum, bu yatakta 

ben uyumuyorum, kapıda benim adım yazmıyor. 
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II. KADIN: Evet tabii. 

II. ADAM:  Bu kiralık bir daire. 

II. KADIN: Sen mi kiraladın? 

II. ADAM:  Sence?  

II. KADIN: Yani sen değil. Benim karım... 

II. ADAM:  Ailen hakkında hiçbir şey duymak istemiyorum. 

II. KADIN: Çocuğum yok. Gerçi senin yaşında kızım olsa olurdu. Hadi, iyi... Peki, nerdeyse 

senin kadar. Bakıyorum ilgini çekmedi. Kitapçığı sana verene neden putu 

sormuyorsun? 

II. ADAM:  Bu aralar görmüyorum onu. 

II. KADIN: Peki benim sorumun cevabı ne? 

II. ADAM:  Daha düşünmem lazım. Ama sanırım cevabım hayır olacak. 

II. KADIN: Bu kitapçık senin aklını karıştırmış. 

II. ADAM:  Yeni mavi araba da senin aklını karıştırmış. 

II. KADIN: Yeni değil. Sadece boyası yeni. 

II. ADAM:  O zaman karın aklını karıştırmış. 

II. KADIN: Onun da kafası karışık. 

II. ADAM:  O yüzden kendine bir dayanak noktası bulmak istedin, öyle değil mi? 

II. KADIN: Ne, nasıl yani? 

II. ADAM:  Ne değil, kim. Ben yani. 

II. KADIN: Benim dayanağım olur musun? 

II. ADAM:  Yok, yok sanmıyorum. Senden biraz korkuyorum. 

II. KADIN: Endüstriyel çapta dezenfeksiyon yapan korkunç biriyim… 

II. ADAM:  İçişi yavaş yavaş yozlaşan, korkunç birisin. 

II. KADIN: İçmiyorum bile. 

II. ADAM:  Onsuz da olur. 

II. KADIN: Peki, kutu bira içemeyeceğime söz versem? 

II. ADAM:  Bu pek bir az oldu. 

II. KADIN: Ne olacak bize? 

II. ADAM:  Ne olacaktı? Ben muhasebe okuyorum, muhasebeci olacağım, sana da enfekte 

olmuş büyük bir endüstriyel alan buluruz. 

II. KADIN: Cidden, şu kitapçığı versen herife sorsan ne olur? 
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II. ADAM:  Diyorum ya, artık buralara gelmiyor, sorun o. 

II. KADIN: Yok cidden, ne olacak bize? 

II. ADAM:  Eh, bundan iyi bir fikrim yok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
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bir solaryumda 

   

III.ADAM: Şu fıkrayı duymuş muydun? Sarışın kadının biri ehliyet sınavından sonra eve 

gider. Kocası alaycı bir şekilde sorar: ""N’oldu, çaktılar mı?" Evet, üçü de, ama 

ehliyeti aldım. Tamam, üzgünüm, bu kabaydı. Sarışın kadınlar zaten sarışın 

kadın fıkralarına gülmezler. Tamam, bir tane daha anlatayım. Evli adamın 

birinin arkadaşı adamın evine yemeğe gelmiş. Yemekten sonra adamın karısın 

""Benim sarı kuşum, bana bir bira getirir misin?"" dediğini işitmiş. Kadın bir 

şişe birayla içeri süzülmüş. Birkaç dakika sonra adam demiş: ""Benim sarı 

kuşum, bana bir sigara getirmez misin? Ve kadın sigara almak için 

gülümseyerek dışarı çıkmış.  O dışarıdayken misafir arkadaşına sormuş, neden 

ona hep sarı kuş diyorsun, demiş.  “Kadın o kadar iyi ki, angut da diyemiyorum."

  

III.KADIN: Görüyorsun değil mi, gülmüyorum.  

III.ADAM: Evet, görüyorum keyfin yerinde değil. Şu çocuk da acayip ağlıyor.  

III.KADIN: Fıkralar anlatmasan daha iyi olacak.  

III.ADAM: Biraz ortamı yumuşatmak istemiştim sadece.  

III.KADIN: Hiç konuşmasak daha iyi olacak.  

III.ADAM: İyi değilsin, değil mi?  

III.KADIN: Neden iyi olmayacakmışım ki?  

III.ADAM: Sen, siz ne zaman iyisiniz ki?  

III.KADIN: İyiyim ben.  

III.ADAM: Çok ıslanmışsın.  

III.KADIN: Ben bıraktım, bunu kastediyorsan.  

III.ADAM: Hahaha. Duyuyor musun, nasıl gülüyorum.  

Sessizlik…   

III.ADAM: Peki tamam. İstemiyorsan, konuşmamız gerekmiyor. Parayı göster.  

III.KADIN: Param yok.  

III.ADAM: Ödemeyi nasıl yapmak istiyorsun?  

Sessizlik…   

III.ADAM: Dinliyorum. Buraya geliyorsun, bir şeyler almak istiyorsun…  

III.KADIN: Geçen seferki gibi.  

III.ADAM: Bana para lazım. Şu çocuk da ne çok ağladı. Böyle de iş yapılmıyor.  

III.KADIN: Her şeyi bilirim. Her şeyi yaparım.  
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III.ADAM: Kendine hâkim ol.  

III.KADIN: Her şeyi…  

III.ADAM: Tanrım!  

III.KADIN: Ne oldu, sorun ne?  

III.ADAM: Bari böyle şeyler söylerken gözüme baksan… Gerçi onun için güneş gözlüğünü 

çıkarman gerekir.  

III.KADIN: Her şeyi…  

III.ADAM: Dışarı, ışığa çıksana.  

III.KADIN: Al, buyur.  

III.ADAM: Tanrım!  

III.KADIN: Ne oldu?  

III.ADAM: Berbat görünüyorsun.  

III.KADIN: Sen ne dedin?  

III.ADAM: Biliyorum. Çok güzelsin demiştim. Ne zaman demiştim bunu? 3 yıl önce. Belki 

dört. Beş miydi yoksa? Git kendin bak. Baksana. Berbat görünüyorsun ve 

çamaşır suyu kokuyorsun. Seni hapçı karı. Seni hangi dallama ister ki? Kim 

söyle?  

III.KADIN: Geçen sefer…  

III.ADAM: Geçen sefermiş! Siktir git! Kimin umurunda ki dün olanlar. Berbat 

görünüyorsun, ölü gibi görünüyorsun, berbat da kokuyorsun. Tam anlamıyla 

tiksindiricisin.  

III.KADIN: Param yok.  

III.ADAM: Bunu demiştin.  

III.KADIN: Her şeyi yaparım.  

III.ADAM: Bunu duymak ne güzel, balo kraliçesi seni.  

III.KADIN: Hiçbir balonun kraliçesi olmadım ben.  

III.ADAM: Ben öyle hatırlıyorum ama.  

III.KADIN: Nedime olmuştum.  

III.ADAM: Abicim vay be! Nedime ha! Gümüş madalyanın sahibi!  

III.KADIN: Hiç bunlardan konuşmam. Bunların hepsini nereden alıyorsun?  

III.ADAM: Evet, evet, sen kendin söylemiştin. Balo kıyafetleri de giymiştin. Geçen sefer. 

Hatırlamıyor musun?  

III.KADIN: Evet. Sanırım.  



29 
 

III.ADAM: Sadece öyle istemiştim. Ama artık öyle de canım çekmiyor. Çirkin olduğundan 

da değil, sadece korkunç göründüğünden. Sanki birazdan ölecekmişsin gibi.

  

Sessizlik…   

III.KADIN: Peki, yine balo kıyafetlerimi giysem?  

III.ADAM: Onlar durmuyordur ki sende.  

III.KADIN: Yok mu?  

III.ADAM: Yok. Bana sattın.  

III.KADIN: Doğru. Hatırladım.  

III.ADAM: Çok hatırladın…  

III.KADIN: Gözlüğümü geri alabilir miyim?  

III.ADAM: Git buradan, siktir git.  

III.KADIN: O zaman ver. Bir kere. Sadece öylesine bir kere vermek istemiyor musun?  

III.ADAM güler.   

III.KADIN: (kin dolu bir şekilde) İbneliğinden istemiyorsun, değil mi? Ben berbat 

görünmüyorum, sen ibnesin. Döl israfısın, kadınlardan iğreniyorsun, ondan.

  

Sessizlik…   

III.KADIN: Özür dilerim. Elini öpeyim. İzin ver elini öpeyim.  

III.ADAM: Git dedim, siktir git.  

Çocuk ağlaması…   

III.ADAM: Bu çocuk beni delirtecek. Kimin çocuğuysa?  

III.KADIN: Benim.  

III.ADAM: Çok şakacısın. Babası kim, onu soruyorum. Ne saçma soru… Kusura bakma, 

böyle sorular ile seni yoruyorum. Babasının kim olduğunda dair tabii ki en ufak 

bir fikrin bile yoktur.  

III.KADIN: Ama biliyorum. Babasının kim olduğunu biliyorum.  

III.ADAM: Hiçbir fikrin bile yok, değil mi? Duydun mu? Bu iyi mi? Bunu diyorum. Senin 

hakikaten hiçbir fikrin yok.  

III. KADIN hizmete hazır bir şekilde gülümser   

III.ADAM: Şu çocuğu sustur. Siren gibi sesi. İnsanları korkutuyor.  

III.KADIN: Şimdi kapalı mısın, değil misin?  

III.ADAM: Benim hakkımda kötü haber salıyorsun.  
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III.KADIN: Seni daha kötü hale getirmek mümkün mü?  

III.ADAM: Buranın namı iyidir. Ve yarısı benim.  

III.KADIN: Tebrik ederim.  

III.ADAM: Nerede?  

III.KADIN: Dışarıda.  

III.ADAM: Dışarıda, nerede?  

III.KADIN: Orada dışarıda.  

III.ADAM: Nerede orada?  

III.KADIN: Dışarıda, resepsiyonda. Masada.  

III.ADAM: Masada mı bıraktın?  

III.KADIN: Orası buradan, içeriden daha sıcakmış gibi göründü. Üstü örtülü.   

III.ADAM: Ama biri bu tarafa gelirse?  

III.KADIN: kimse gelmez bu tarafa. Hep sen dersin bunu.  

III.ADAM: Burası bir solaryum. Lanet olası. Gece-gündüz açık bir solaryum. Buraya her an 

birisi gelebilir.  

III.KADIN: Geceleri kapatıyorsun.  

III.ADAM: Gece ikiden sabah sekize kadar kapalıyım, kahretsin. Ama şimdi saat kaç, 

kahretsin? Hassiktir, kaç dedim?  

III.KADIN: Bilmiyorum.  

III.ADAM: Hassiktir. Gece yarısı olmuş. Geri zekalı hapçı fahişe. Saatin de mi yok? Ya da 

telefonun? 

III.KADIN: Zarar vermezler. Sanmam.  

III.ADAM: Sanmaz mısın?  

III.KADIN: Saatim yok. Sanmıyorum. Ve telefonum da var.  

III.ADAM: Nerede? Göster. Yoktur ki!  

III.KADIN: Evde. Evde var.  

III.ADAM: Bir de bıraktın, bıraktın değil mi? O zaman niye buradasın ki? Şu veledin 

susmazsa dışarı çıkar parçalarım onu. Çok zırlıyor.  

III.KADIN: Bu yüzden buradayım.  

III.ADAM: Dayanılmaz buna. Sustur şunu.  

III.KADIN: Yapamam.  

III.ADAM: Ne demek yapamam? Anası sensin. İnsanı delirtir bu.  
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III.KADIN: Biraz yardıma ihtiyacım var.  

III.ADAM: Yardıma mı?  

III.KADIN: Evet, yardıma.  

III.ADAM: Haha! Artık öyle mi diyorsun? Yardım. O kadar farklı şeyler oldu ki adı artık. 

III.KADIN: İyi madem, diyelim ki, ilk yardım olsun.  

III.ADAM: İşe bak ki, seni balo kraliçesi olduğun zamanlardan hatırlıyorum. Şaka gibi.

  

III.KADIN: Bunu anladık.  

III.ADAM: Neyse ne. Ben hatırlıyorum. Ve bundan hep etkilenmişimdir. Burnun o kadar 

havadaydı ki. Lanet olsun, o kadar kibirliydin ki! Benimle hiç konuşmazdın bile.

  

III.KADIN: Hatırlamıyorum.  

III.ADAM: O kadar de eskiden değildi. Yanına yaklaşılmıyordu.  

III.KADIN: Hatırlamıyorum.  

III.ADAM: Beni görmüyordun bile. Orada olduğumu fark etmiyordun bile. İsmimi bile 

bilmiyordun. Sustur şu çocuğu.  

III.KADIN: Yapamıyorum, anlasana.  

III.ADAM: Hasta mı, nesi var?  

III.KADIN: Pek iyi değil.  

III.ADAM: Kaç yaşında?  

III.KADIN: Daha yeni on ikinci ayını doldurdu.  

III.ADAM: Yani bir yaşında.  

III.KADIN: Evet, bir yaşında.  

III.ADAM: O zaman neden öyle demiyorsun? Bir yaşında diye…  

III.KADIN: Bu kadar küçük bebeklerde…  

III.ADAM: Ne oldu? Öyle çığlık atıyor ki, ne diyorsun anlamıyorum. Allah kahretsin.  

III.KADIN: Bu kadar küçük bebeklerin kaç aylık olduğunu söyler insanlar.  

III.ADAM: Kesin, hep terliyorum ondan. Gerçi biraz kilo versem de iyi olurdu.  

III.KADIN: Ne olmuş terlemeye?  

III.ADAM: O yüzden benimle hiç konuşmuyordun. İşte hep ondan. Doğruyu söyleyelim, 

çok da dış görünüşü iyi olan biri değilim. Hiçbir zaman olmadım. Ve o 

zamandan beri de çok kötüleşti… Gülmüyor musun? Ama bence komik bu.
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III.KADIN: Neden komik ki?  

III.ADAM: Çünkü bence şimdi sen benden de berbat durumdasın. Bir hayalete benziyorsun.

  

III.KADIN: Hiç uyumuyorum.  

III.ADAM: Yoksunluk değil mi?  

III.KADIN: Yok yok, yoksunluktan değil. Çocuk ağlıyor. Hep!  

III.ADAM: Yani evet. Duyuyorum.  

III.KADIN: Ben bıraktım.   

III.ADAM: O zaman neden buradasın?  

III.KADIN: Duyuyorsun değil mi?  

III.ADAM: Neyi duyuyor muyum? Neyi duymam gerekiyor?  

III.KADIN: Bağırmasını!  

Sessizlik…   

III.ADAM: İşte ona inanmam.  

Sessizlik…   

III.ADAM: Ona mı lazım? Mal ona mı lazımmış?  

III.KADIN: Uyumuyor. Yemiyor, hiçbir şey yapmıyor.  

III.ADAM: Seni gerzek paçoz. Çocuğun bir yaşında ve yoksunluk mu çekiyor? Nasıl olur 

bu? Soruyorum, nasıl olur?  

III.KADIN: Böyle doğdu.  

Sessizlik…   

III.ADAM: Tanrım! İnanılmaz! Hayatımda birkaç büyük olay gördüm ama böylesi… ama... 

Lanet olasıca bir doktora neden götürmüyorsun?  

III.KADIN: Çünkü acı çekiyordu.  

III.ADAM: Sonra?  

III.KADIN: Ben annesiyim.  

III.ADAM: Yani?  

III.KADIN: Ona acıdım.  

III.ADAM: Ve ona mal hazırladın değil mi?  

Sessizlik…   

III.ADAM: İnanmam.  

III.KADIN: Öyle yapınca ağlamıyordu.  
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III.ADAM: İnanmam, gerçekten.  

III.KADIN: Hangi anne evladının acı çekmesine göz yumabilir ki?  

III.ADAM: Seni dinliyorum burada, ama bir yandan da bu konuşma hiç gerçekleşmedi diye 

düşünüyorum. Lanet olsun. Hayata bak… Tabii, hamileyken bırakmamıştın 

değil mi? 

III.KADIN: Sakınmak mümkün değildi. Anne sütü ile aldı. Hemen emzirmezsem, olanları 

bilmesen daha iyi… En sevdiği küçük bir kaşık vardı. Şimdi de onda, istesen de 

alamazsın ondan. 

III.ADAM: Yani işe bak! Kahretsin. Oturmam lazım.  

III.KADIN: Ama sadece çocuk menüsü verdim. Dikkatliydim, deli de değilim. Hep az 

miktaraydı onunki.  

III.ADAM: Anlat anlat. Oğlunun çocukluğu o kadar ilgimi çekiyor ki.  

III.KADIN: Kız. Kızım var. Küçük bir kız bebeği.  

III.ADAM: Bir kızdan bu kadar ses çıkamaz.  

III.KADIN: Biraz ver. Her şeyi yaparım. Uyumak istiyorum.  

III.ADAM: Yani masada diyorsun öyle mi?  

III.KADIN: İçeri getireyim mi? Adı…  

III.ADAM: Adı beni ilgilendirmiyor.  

III.KADIN: İlgilendirmiyor mu?  

III.ADAM: Sakin getirme içeri. O kadar bağırıyor ki, içerde birini öldürüyor sanırlar. Çocuk 

öldürüyoruz sanırlar.  

III.KADIN: Acı çekiyor.  

III.ADAM: Ayrıca da çok bariz adının ne olduğu. Aptal bir balo kraliçesinin aklına ne gelir 

ki? Ponpon kızların kaptanı, ha? Franciska? Ya da Bianka, evet, Bianka, yok 

değil, buldum Jennifer.  

III.KADIN: Hayır.  

III.ADAM: Kitti? Melina? Rozina? Kittina? He, Kittina mı?  

III.KADIN: Hayır.  

III.ADAM: Emin misin, gerçekten kız mı?  

III.KADIN: Adının ne olduğu önemli değil. İstersen ona yeni bir isim verirsin.  

III.ADAM: Neden vereyim? Seninle ve veledinle hiçbir alakam yok. Gidin buradan. Sadece 

yanında para varsa geri gel bir daha.  

III.KADIN: Daha uygun görüyorsan, istersen erkek ismi verirsin.  
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III.ADAM: Biliyorsun, ödeme yapmayacaksan gelmenin bir faydası yok. Sadece sinirlerimi 

yerinden oynatıyor. Şimdi cidden illa seni dövmem mi gerekiyor?  

III.KADIN: İstiyorsan dövebilirsin de.  

III.ADAM: Kirlenirim, çok yorgunum da. Geçen sefer de üstüm başım berbat olmuştu. Her 

taraf kanlanıyor. İğrenç!  

III.KADIN: Özür dilerim.   

III.ADAM: Veledini al götür buradan. Bir bilsem dilenmeye niye hep bana geldiğini… Git, 

Herceg sokağındaki lavuğa gitsene.  

III.KADIN: Senin de yapman gereken sorumlulukların var.  

III.ADAM: Pardon?  

III.KADIN: Senin de yapman gereken sorumlulukların var.  

III.ADAM: Bunu bir daha duymayayım. Sana ilk kez kim, ne sattı onun hakkında hiçbir 

fikrim yok. Orada değildim ya da oradaysam da sizi kim hatırlar ki, ayak takımı 

sizi... Böyle zamanlarda herkes sendin der. Ve bensem de ne olmuş? Niye aldın? 

Niye kullandın? Niye istedin ki en başında? Kimse sana yalvarmadı. Yetişkin 

insansın, yetişkin. Allah belanı vermesin. Seninle hiçbir alakam yok, seninle 

ilgili hiçbir şeyden sorumlu değilim ben.  

III.KADIN: Benimle değil. Sorumlulukların var ama benimle ilgili değil.  

III.ADAM: Ne demek o, seninle değil de ne? Kimin için var o zaman?  

III.KADIN: Kendim için değilim ben burada.  

III.ADAM: Kimin için madem?  

Sessizlik…   

III.ADAM: Ne demeye çalışıyorsun sen?  

III.KADIN: Sorumlulukların var.  

III.ADAM: Ne var?  

III.KADIN: Biliyorsun sen onu. Ben bir yetişkinim evet, bu yüzden benle alakalı bir 

sorumluluğun yok evet. Ama kızın için, orada dışarda, senin alman gereken 

sorumluluklar var. 

Sessizlik…   

III.ADAM: Rüya gördüğümü söyle hadi.  

III.KADIN: Rüya görmüyorsun. Çık dışarı hadi, git bak, orada danışmada, tanıtım 

kitapçıklarının arasına koydum, git bak. Bir poster ile örttüm, sanırım kalıcı 

makyajla alakalı bir posterdi, üzerinde güzel bir kız olan, bana ondan daha güzel 

olduğumu söylemiştin bir kere, bak işte o hala güzel, yani onu duvardan 

indirdim. Pardon. İşte, onun için alman gereken sorumlulukların var. 
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III.ADAM: Ciddi söylüyorum. Benimle dalga geçme.  

III.KADIN: Niye öyle bir şey yapayım?  

III.ADAM: Kahrolasıca, hapçı kahpe!  

III.KADIN: Vur bana, tabii.  

III.ADAM: Kahretsin. Lanet olsun!  

III.KADIN: Bakmayacak mısın?  

III.ADAM: Kaç yaşında tam olarak?  

III.KADIN: On iki aylık.  

III.ADAM: Artı kırk hafta, değil mi? Bekle… Aslında hiç imkânı bile yok, çünkü…  

III.KADIN: Hayır. Çok da mümkün…  

III.ADAM: Siktir… Kendime gelemiyorum. Adı ne, ne demiştin? Kız mı?  

III.KADIN: İstediğin herhangi bir ismi koyabilirsin. Yeni bir isim ver ona. Çık, yanına git, 

git, tanışın. İyi bir baba ol.  

III.ADAM: Hangi kalıcı makyaj posteri? Büyük olan mı, küçük olanı mı diyorsun?  

III.KADIN: Üzerinde güzel kız olan.  

III.ADAM: Hepsinde güzel kız var.  

III.KADIN: Benim daha güzel olduğum, öyle dediğin.  

III.ADAM: Hepsinden daha güzeldin.  

III.KADIN: Büyük olan. Küçüğünü pusetin altına koyup kıvırdım, destek olsun diye.  

III.ADAM: Hassiktir. Bir de o var. O salak poster Kiga'nın en sevdiği. Beni öldürecek.  

III.KADIN: Öyle tepiniyor ki, düşer diye korktum.  

III.ADAM: Niye bağlamıyorsun?  

III.KADIN: Bağlamadığımı mı sanıyorsun? Çoktan yaptım. Artık ağzını yıkıyorum ki 

bağıramasın, o aşamadayız.  

III.ADAM: Eh, eğer sen yapmazsan ben yaparım.  

III.KADIN: Sen bundan daha iyi birisin. O yüzden sevdim seni.  

III.ADAM: Yoo, oraya girme.  

III.KADIN: Ama, sen iyi birisin.  

III.ADAM: İğrenç biriyim, kendimi biliyorum.  

III.KADIN: Güzel bir insansın ve iyisin de.  
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III.ADAM: Yok, yapma. Bunu yapma. İyi mi? Biri bana mide bulandırıcı göründüğümü 

söylediğinden beri bile yirmi kilo aldım ben. Seni dövüyorum da geçende de 

dövdüm. Al işte bu mu hiçbir şey?  

III.KADIN: Onun için sebebin vardı. Seni kızdırmıştım, her türlü sebebin vardı.  

III.ADAM: Yok hayır. Beni bunun içine çekemeyeceksin. Bir saate kadar burada 

oturuyorum, hayatımda hiçbir problem yok, mutluyum bile diyebilirdim…  

III.KADIN: Çık dışarı, git yanına.  

III.ADAM: Bu da çok sertmiş! Birdenbire beni baba yaptın. Buna hazır değilim. Daha 

gencim ve... 

III.KADIN: Çık dışarı, git yanına.  

III.ADAM: Bana benziyor mu?  

III.KADIN: Onu şimdi anlamazsın. Morardı, o kadar çok bağırıyor ki.  

III.ADAM: Ben de öyleyimdir bağırınca. Kafam tamamen morarır, hatta…  

III.KADIN: Umarım, iyi anlaşırsınız.  

III.ADAM: Ne yapıyorsun?  

III.KADIN: Gidiyorum.  

III.ADAM: İyi fikir, kaybol! Sonunda aklın başına geldi. Uğradığın için sağ ol.  

III.KADIN: Ama onu burada bırakacağım.   

III.ADAM: Ne?  

III.KADIN: Gücüm kuvvetim tükendi.  

III.ADAM: Ne oldu?  

III.KADIN: İkimize bakmaya gücüm yetmiyor, iki bağımlıya yetecek gücüm yok. Sadece 

gücüm tükendi. Tamamen tükendim.  

III.ADAM: Peşinden getiririm.  

III.KADIN: (gülerek) Nerede oturduğuma dair fikrin ile yok. Oturduğun yerden kalkana 

kadar, ben buradan tüyerim bile.  

III.ADAM: Sen çocuğunu burada bırakmak mı istiyorsun? Ciddi misin?  

III.KADIN: Sadece bir süreliğine. Sadece bir süreliğine buna ihtiyacım var.  

III.ADAM: Ona nasıl bakılır bilmiyorum.  

III.KADIN: Gerçekten ihtiyacı olan tek şeyi verebilirsin ona. Kaynak sensin.  

III.ADAM: E, aptal bir sapığın tekiysem? Tacizci piçin tekiysem?  

III.KADIN: Hayır. Sen iyi bir adamsın. Terliyorsun, astımın var, bir sprey kullanıyorsun 

banyo yapacağına ama iyi bir insansın. Senin sorumluluk bilincin var. İlk 
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tabletimi sen vermiştin, ama vermek istememiştin. Aşıktın. Benimle bir bağın 

olsun diye satmıştın. Bana yakın olabil diye. Ama istememiştin.  

III.ADAM: Hatırlamıyorum.  

III.KADIN: Ben hatırlıyorum. Şimdi gidiyorum. İyi bir baba ol. Bezini yeni değiştirdim. 

III.ADAM: Hassiktir, yapma bunu. Siktir…Siktir...  

III.KADIN: Çıkarken sarılacağım. Bu söylüyorum çünkü seninle bir yarış yapmak 

istemiyorum, peşimden koşma. Sadece ona sarılmak istiyorum, bunu yapmadan 

gidemem. Şimdi gidiyorum, tamam mı? (gider)  

III.ADAM: (oturduğu yerden destek alıp kalkar, peşinden gider, bebek ile döner) Ciddi mi 

şimdi bu! Cidden burada bıraktı. Olaya bak. E, şimdi… anaokuluna gideriz veya 

ne bileyim. Bir SSK kartı, ne bu, kimlikmiş. Anam, bu kadarcık insanın kimliği 

de mi oluyormuş? Artık süresi geçmemesi için dikkat etmen gerekiyor, duydun 

mu? (belgeleri okur) Güzel isim, güzel bir kız. Güzel. Yani gerçi benim kızım. 

Ne bakıyorsun? Kim bu tipleme diye bakıyorsun, değil mi? İşte benim, ben. 

(tatmin olmaz) Baksana ağlamıyor. Güvende olduğunu hissetti. Annen seni sinir 

ediyor, değil mi? Eh, beni de delirtiyor. (belgeleri okur) Bir yaşında da değilmiş! 

Bir buçuk yaşında. E, o kış eder, kışın da ben... (parmakları ile sayar) Hassiktir, 

kandırdı beni. Kandırdı. Benim değil... Kandırmış işte...  Uyanık orospu. Bak, 

bir hapçıya bu kadar güven, tamamı mı küçük kız? Annelere asla 

güvenmeyeceksin, kaybolurlar ve o kadar. Anneler... böyledir. Solaryuma 

koyayım. Açayım biraz... En azından üşümez. En azından bronzlaşır, değil mi 

yani? Bronzlaşmak ister misin? Nasıl da bakıyor! Nasılsa gelir onu almak için. 

Kesin... Bir iki gün sonra. Nasıl da şaşıracak, neşeli bronz bir bebek geri verince. 

Eh peki sabaha kadar bende kalsın, sabaha bakarız artık.  Sabaha daha çok var. 

Küçük kız, iyi dinle beni, insan bazen sadece düşünür, sabaha çıkar mıyım diye. 

Aslında gerçekten de benziyor. Benziyorsun, biliyor musun? Aynı ben. Küçük 

tosuncuk. Uyudu, sonunda. İki gün, üç gün. Göreceğiz. Hiç gelmeyecek almaya. 

Şimdi süt alayım mı, ne yapayım? Ama hangisinden, az yağlı mı, hangisi? Opps, 

bir bez bulalım... Kullanım kılavuzu nereye kayboldu.? Kutusundan mı 

çalmışlar? Sorun değil, internette buluruz. Youtube'da kesin bir şeyler vardır.  

Nette bebek bezinin nasıl bağlanacağını gösteren bir sayfa buluruz. Deli gibi 

soğuk. Kucağına alınca nasıl da sıcacık!  Bir selfi çekeyim, daha önce hiç 

çocuğum olmadı. (çıkar) 
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4. 

Ailesi küçük bir çocuğu ormana götürüp bir güzel orada bırakmış. Olur öyle... Ama o çok 

kurnazmış, sık ormanın derinliklerine doğru onu sürükledikleri zaman olayı kavramış ve yola 

çakıl taşları serpmiş ve böylece kolayca evinin yolunu bulmuş. Tabii ailesi şaşakalmış, onu 

tahmin edersiniz.  Babası oğlunu iyi bir benzetmiş, annesi de kızmış, bağırmış, tam da olması 

gerektiği gibi. Tabii sonra herkes zaman yaptığı şeyi yapmaya devam etmiş, her şey çok iyi, her 

şey çok güzel… Bunlar hep tanıdık şeyler. İşte, yeniden ormana götürmüşler çocuğu. Küçük 

çocuk yine çok kurnaz olabileceğini düşünmüş. Ama bu sefer çakıl taşı bulamamış. Bu sefer 

yolları çocuk parkından geçmemiş, hani çakıl taşlı parklar olur ya bir de başka türlü park. Ama 

oraya götürmemişler çocuğu. Ama buna karşın aklına ne mi gelmiş? Evde çok eski bir ekmek 

bulmuş, francala olur ya hani baget gibi, öyle ekmeklerin adı o biliyor muydunuz?  Devasa bir 

galeta gibi, almış işte onu, parçalamış da parçalamış. Onu, şeytani ailesi, sık ormanın en derin 

köşelerine götürdükleri zaman bu ekmek parçalarını yollara serpmiş.  Ama bu kadarı da olmaz. 

Ekmek kırıntılarını kâbus gibi kargalar yemiş. Kocaman ormanın en derinliklerine inmiş 

kargalar ve şarkılar söylemişler.  Yanık sesleri varmış, şarkı söylüyorlarmış. Tıpkı yaş ağacın 

ateşte yanarken ağlamasının sesi gibiymiş. Küçük çocuk ağlamış, çok ağlamış. 

Mucizeyi gel gör ki, ne olmuş. Birdenbire zümrüt renkli ipek kanatların çıkarttığı hışırtıyı 

duymuş. Birden bir peri bu çilekeş toprağa inmiş. “Ben iyilik perisiyim”, demiş. Bunu böyle 

güzel güzel söylemesinden de anlayabiliriz ki, o gerçekten de iyilik perisiymiş. Bir de tabii 

görüntüsünden de belliymiş, devasa mavi gözleri varmış, kolları gümüş rengi porselendenmiş, 

tacı buzlaşmış altın gibiymiş. “Neden ağlıyorsun sen, küçük çocuk?” “Nasıl ağlamayayım? 

Söyle nasıl? Eve dönüş yolunu bulamıyorum.” “Gel, hadi gel bakalım. Hiç korkma sen.” 

Böylece yola koyulmuşlar. 

Yavaşça yol alıyorlarmış, yol yorucuymuş, sanki rüyadaki bir merdivenden iniyorlar gibiymiş, 

ay evet bir de perinin bakışı değişmiş o küçük sarı ışık kaybolup akşam vakti gelince.  

“Of ne kadar acıktım! Çok açım!” demiş peri boğuk bir sesle. Bunun üzere ağaçlar 

homurdanmış. “Eh evet ben de açım, çok acıktım”, demiş küçük çocuk, olanlardan hiçbir şey 

anlamamış çünkü. “Amaaa sorun şu ki, miniğim, ben senden daha açım”, demiş peri nazik 

sesiyle. Ve çocuk ne kadar hızlı koşamaya çalışsa da peri onu yakalamış, onu parçalamış, kanı 

göğe doğru sıçramış, çok sıkı ormanın derinliklerinde bunların hiçbiri duyulmamış. Sadece, 

gecenin bir köründe, lezzetli bir şeyler yiyen birinin çiğneme sesleri duyuluyormuş. İşte, 

dikkatli olmazsa insanın başına böyle şeyler gelir. 

Adım Anna, beş yaşındayım, herkes bana Annuşka der. Panni'yi hiç sevmiyorum. Masalımı 

umarım beğenmişsinizdir, ben uydurdum.  

Gerçek hayatta tabii böyle masallar olmaz.  Bana yeni kaplumbağa alındığı zaman Lehel amca 

demişti bunu bu arada. Anlatayım hemen. Lehel aslında ona amca dememi hiç sevmiyor. 

Onunla tanıştığım zaman… ya of bu çok üzücü... Çipike'nin öldüğü zamandı. Serçeciğim, 

evet… Nedendir bilinmiyor. Yemeği vardı, suyu vardı, hep okşayıp seviyordum da suyu da 

veriliyordu, e, bu demiştim. Tüylerini okşamayı çok seviyordum. Sonra birdenbire sadece 

öylece yattı, yere serilmişti, gözleri parlıyordu, öyle yapış yapıştı ki. Çok iğrençti. 

Okşanmıyordu da hiçbir şey yapılmıyordu. Babam doktora götürdü, kuşların da doktoru olur. 

Ama artık onun da faydası olmadı. Gece uykumdan uyandım ve kafesini izlemeye başladım. 

Çok hızlı nefes alıyordu. O kadar hızlı ki, işte böyle, göstereyim. Topak gibi olmuştu, köşeye 
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çekilmişti ve bana bakıyordu. Biraz korkuyordum. Ölmesini izledim. Bana baktı, baktı ve daha 

sonra artık bakmıyordu. İşte o zaman öldü. Onun ölmesini izledim. Öldüğünü biliyordum, tam 

da o anda öldüğünü anlamıştım. Ağladım, tabii ki. Ama izledim de.  İşte o zaman Lehel…  

Çünkü annem ve ben Çipike'yi aşağı götürdük, arsaya gömmek için, oraya gömdük, şarkılar 

söyledik peşinden, sonra annem eve döndü, Çipike'yi getirdiğimiz karton kutuyu atmak için, 

beni de orada bıraktı, Çipike'nin mezarı için çiçek toplayayım diye. Tek başımaydım, ama 

korkmuyordum, durduğum yerden penceremizi görebiliyordum ve oradaki tüm çocukları 

tanıyorum. Annem de oradaki diğer annelerden nefret ediyor, bu yüzden seni camdan izlerim 

diyor. Diğer annelerden nefret ettiğini hiç söylemiyor, amam ben biliyorum. Onlarla hiç 

konuşmuyor, onlara hep aptal kaşar diyor. Bana demiyor, ama babama diyor evdeyken, kavga 

ediyorken, niye taşınmamışız neden onu bu aptal kaşarların içine getirmiş…  

Ben taşınmak istemiyorum. 

Bence o anneler aptal kaşarlar değiller. 

Yani annem beni o kaşarlar ile bırakmadan önce güzel siyah elbisemdeki tozları silkeledim. İşte 

bir çalı çırpının üzerinden aşağı düşmüştüm de…Beni silkelemeyi seviyor. Ben sevmiyorum 

benim üzerimdeki şeyleri silkelemesini.  Bazen hayatı yaşanmaz yapıyorum. Evet biliyorum. 

Yaramazım. Evet öyle işte.  Eğer annen kızgınsa asla saçını taramasına izin verme. İşte o zaman 

öyle bir tarıyor ki… Eh, işte o zaman kutu ile yukarı çıktı. Ve bana beni camdan izleyeciğini 

söyledim. Ama bence hiç camdan izlemiyor beni. 

İşte tam da o zaman Lehel yanımda durdu. Daha önce hiç orada değildi, gerçi belki gelmişti 

daha önce, amam ben oradayken hiç yoktu. Neden gelmişti, o taraflarda ne yapıyordu 

bilmiyorum… Belki de çocukları seviyordur. Bir kere ona sordum ve onları sevdiğini söyledi, 

evet, çok sevdiğini söyledi, hepsini sevdiğini. İşte sonra Lehel… bak Lehel dedim, ama aslında 

amca o… Ama çocuğu yok. Yani baba değil sadece amca. Ama ona amca denmesinde 

hoşlanmıyor. Belki de çocuğu olmadığındandır. Bunu da ona bir kere sormuştum ve yok 

demişti. Ve o yüzden buraya geldiğini… Eh bunu anlayabiliyorum, orada hep çok çocuk oluyor. 

Ben de çok çocuk olan yerlerde olmayı seviyorum, yani bunu tamamen anlayabilirim. Bu 

anlaşılabilir, bunu herkes anlayabilir. 

Eh, işte, Lehel yanımda geldi ve yanımda durdu. Aslında sesi bir teyze gibi çıkıyor, o kadar 

nazik ki, sevgi dolu ve çok nazik. Ne yaptığımı sordu. Ağlıyordum tabii ki de. Yas tutuyorum, 

dedim.  Siyah da giymiştim, yani anlaması gerekirdi, siyah t-shirt giymiştim bir de siyah kilotlu 

çorabım da vardı. Yırtılmıştı gerçi, çünkü çiçek koparmak için bir çalıya çıkmam gerekiyordu, 

ama neyse. Ama maalesef siyah ayakkabım yok. Vardı ama artık küçük geliyor. Daha geçen 

sene anaokulunun mezuniyet töreninde onları giymiştim. Neredeyse altıma yapacaktım o kadar 

sıkıyorlardı. Ama orada arsada siyahlar giymiştim, Çipike'yi öyle gömmüştüm, bunu herkes 

anlar. Bir tane kovam vardı, bir tane de plastik küreğim, onlar kırmızı ama önemli de değil. 

Onunla açmıştım mezarı. Siyah kürek daha iyi olurdu tabii. 

İşte, Lehel de çiçek getirdi. Çipike'nin mezarı için. En çok siyah arabasını beğenmiştim. Bize 

yakışıyordu. Bineyimmiş, beraber çiçek almaya gidelimmiş. Bu anlaşılabilir bir şeydi, çiçek 

alınması gerekiyordu. Eh sonra çiçek aldık. Teyze sordu, çiçekçi teyze, hangi çiçekten 

istiyorsunuz diye. Lehel de bana sordu. Bu çok hoşuma gitti, sonra çiçekçi teyze benim 

istediğim çiçeklerden verdi. Gerçekten. O kadar büyük bir demetti ki, kafam kadar. Böyle mavi 

çiçekler, kırmızılar, bir de böyle beyaz. Ama çok güzeldi. Kâğıdı da vardı. Kurdelesi de. 
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Sonra hava karardı, akşam oldu, sonra Lehel bana sordu, beni eve bırakırsa ve mezara çiçekleri 

bırakırsak ve sonra eve gitmem gerekirse, yarın yine görüşmek ister miyim diye. Dondurma 

yemeye gider miyiz diye. Bunu sordu. Haha, tabi ki. İşte bu güzel soru. Şimdi bak, bu bizim 

sırrımız dedi Lehel, siyah arabasını sürerken. Annene söyleme, anneler anlamaz böyle şeyleri. 

Elbette, tabii ki, ne anlatacağım. Dediği doğrui annem izin vermez. Çok merak etmiştim, acaba 

bana neyli dondurma alacaktı. Sonraki günü heyecanla bekliyordum. Ve annem kesin izin 

vermezdi, bunda tamamen haklıydı Lehel, bu anlaşılabilir bir şey, herkes anlar bunu zaten. 

Sonra, dondurma yemeye gittiğimizde, bana erkekleri seviyor musun diye sordu. Nefret 

ediyorum dedim. Onlarla oyun oynuyor muymuşum? Dedim ki, oynanmıyor, onların hepsi 

salak, oyun oynamayı bile bilmiyorlar, dedim. Erkek arkadaşlarım var mıymış? Yok. İşte böyle 

şeyler konuştuk, sonra frambuazlı çikolata parçacıklı, çikolatalı, vanilyalı, liçili dondurmam 

geldi. 

Hayatımın ilk dört toplu dondurması. Hiç yememiştim, hiç. O kadar büyüktü ki… kafam kadar. 

Dördüncüsü ne olsun karar bile verememiştim yüzden liçili istedim. O ne onu bile bilmiyorum. 

Ama anladığım kadarıyla Lehel biraz sabırsızdı ve fikrini değiştirmesini istememiştim. O 

yüzden şuradakinden dedim. Liçi dedim, o yüzden işte.  

Ama bu bir sır. Liçi değil sır, tüm dondurma yemeye gitme işi. Anneme de söylemedim. Eve 

dönerken Lehel, abim var mı diye sordu. Bir de o eksik. Hiç erkek tanıyor muyum? Neyse ki 

çok az. Onlarla oynuyor muyum? Alsa. İşte böyle şeyler konuştuk, ama sıkılmaya başlamıştım 

bu kadar soruşturmasından. 

Liçi çok lezzetliydi. 

Benim daha önce hiç sırrım olmamıştı. Öyle gerçek bir sırrım. Öyle Bogi ile okuldaki 

gibilerinden değil. Veya… Neyse… Böyle bir sır işte... Balajcık ile tanışmam gibi. Gerçekten 

adı Balaj ama sadece Lehel ona Balajcık diyor.  Lehel dedi ki Balazcık ile tanışayım, aslında 

Balaj, o benden büyük. Aslında bir yaş yani nerdeyse büyük. Yani peki, o kadar da büyük 

sayılmaz, ama sonuçta altı yaşında, değil mi ama? Yani sonra Lehel dedi ki, Balaj ile arkadaş 

olayım. Böyle dedi arkadaş olun diye, onu kendi evine çağırmamı söyledi. Bir de bu bir sır dedi, 

kimseye söylemememi söyledi.  Sır nedir biliyor muyum diye sordu. Yetişkinler bu kadar salak 

işte, çocukların sırrın ne olduğunu bildiğini bile bilmiyorlar. Benim de bir sırrım vardı, ana 

okuldan Bogi ile. İşte sonra da hepimiz bir kaplumbağa almak için gittik, Çipike'nin yerine. 

Sonra almadık ama, çünkü evde bir şey diyemezdim, nasıl aldığımı açıklayamazdım. 

Düşündüm ki belki anneme, kapı çaldı ben de gittim açtım, ama ben gidene kadar gelen kişi 

kaçmıştı ve orada bir kaplumbağa bırakmıştı diyebilirdim. Ben de bazen kapıların zilini çalıp 

kaçıyorum. Gerçi ben o zaman orada bir şeyler bırakmıyorum. Ama Lehel o olmaz dedi, o 

yüzden bunun üzerinde biraz daha düşüneceğiz. Bunu o da dedi, biraz daha düşünelim dedi. 

Sonra gittiler, o ve Balaj. 

Niye gittiler ne yaptılar bilmiyorum ama ben orada arsa kalakaldım, kendi başıma oynadım, 

sonra da evime gittim. Hepsi böyle. 

Sonraki gün hepimiz parkta buluştuk tekrar, tabii nasılsa yazdı, yaz tatilindeydik. 

Ben daha okula gitmiyorum, seneye gideceğim. 
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Dondurma yedik, öyle şeyler işte, sonra Lehel yine Balajcık ile gitmek istedi ama Balajcık 

ağlıyordu çünkü gitmek istemiyordu. Lehel buna çok sinirlendi, birilerinin Balajcığın ağladığını 

gördüğünü düşündü, ama yok öyle bir şey. Orada hiçbir anne başka birinin çocuğunun ağlaması 

ile ilgilenmez, hatta başka yöne bilr bakarlar.  Kendi çocukların ağlaması onlara yetiyor. Ama 

Lehel sinirliydi, Balajcığa dedi ki, aynı yaş odunun ateşte çıkardığı ses gibi ağlıyorsun, dedi. 

Lehet dedi ki çocukluğunda görmüş öyle bir şey. İyi de ne olmuş, gördüyse gördü. Ne olmuş 

yani? Bana kalırsa Balaj yavru bir köpek gibi uluyordu. 

Ve beni de sinir ediyordu. 

Eh, sonra sonunda gittiler. 

Benim aklım kaplumbağada kalmıştı. 

Eve gidince, arsada buldum desem ne olurdu ki? 

Balajcık bir daha arsaya hiç gelmedi. 

Gerçi Lehel de bir hafta kadar gelmedi hiç. Sonra geldi ve küçük bir çocuğu gösterdi bana. 

Adı Zoli'ymiş. 

Yanıma çağırdım oynamak için, çünkü Lehel öyle istedi. 

Sonra da dondurma yemeye gittik. Ve işte her zamanki şeyler. Zolicik ağlıyordu geri 

geldiklerinde. Aslında Lehel arabadan bile inmedi sadece çocuğu bıraktı.  Sinirli olduğunu 

görebiliyordum. Zoliciğin böyle ağlaması gerçi beni de sinir ederdi. Ama bir süre sonra Lehel 

yine geldi, uzak bir parka götürdü beni. Oraya daha önce hiç gitmemiştim. Bana küçük bir 

çocuk gösterdi. Sanırım adı Tibicik.  O daha küçücük, şimdiye kadarki en küçükleriydi.  

Şimdi arsaya gidiyoruz. Tibiciği dondurma yemeye götüreceğiz.  

Kaplumbağa aklıma geliyor. Annem dedi ki, yabancılardan hediye kabul etmemeliymişim. O 

olmaz yani. 

Lehel'in aklına iyi bir şey geliyor. Resim yarışmasında kazandığımı söylebilirmişim. Ama neyin 

resmini yapacağım ki? Neyi istersen, ne seviyorsan. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. O zaman parkı 

çiz. Ay, Lehel, çok sıkıcı o! O zaman güneşi çiz. Onunla yarışma kazanılmaz, annem inanmaz 

ona! Bazen şu yetişkinler o kadar salaklar ki. Bir masalı çiz. Masal mı, bir masalım tamamını 

mı? Evet yani, diyor Lehel. Bunu hakkında bir düşüneyim. Eh, koca masal, o biraz fazla olur. 

Biliyor musunuz ne buldum? Bir peri çizeceğim.  

Aynen, bir peri, evet. 

Eh, işte böyle benim bir kaplumbağam oldu. Peri sayesinde. Anlıyor musun? Hepsi bu kadar. 

Bitti. 




