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Ayşe’ye... Ah sensiz olmaz...
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“De ki: Tüm yarattıklarının, bastırılmış dürtülerin, 
nefis leri kışkırtan cazibenin (‘neffâsâti fi’1-u’gad’- 

düğümlere üfleyen kadınların) şerrinden ve kıskançlık 
ateşiyle yanıp duran hasetçinin şerrinden, yarılarak 

ortaya çıkanın Rabbine sığınırım.”

“Felak Suresi”, 1-5
(Yaşayan Kur’an, Türkçe Meal ve Tefsir, İhsan Eliaçık)

“İzleyici, geçmişin etrafına demir bir kabuk 
örülmesini hoş karşılamıyor artık. Bir erkek yaparsa 

belki biraz daha kabul görür, ama kadından 
bekledikleri bu değil.”

Romancının Romanı, J.M. Coetzee

“Hakikati anlat ama bükerek anlat.”
Emily Dickinson
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Kapıyoruz. Saatte 140 kilometre hızla Tunus’un güne-
yine doğru giden beyaz bir arabanın arka koltuğunda, or-
tadayım. Solumda sarı peruğu başından kaymış, taş kes-
miş esmer bir kadın, öteki tarafımda bacağını durmadan 
sektiren, kel başını beyaz bir başörtüsüyle saklayan başka 
bir kadın. Arabayı sol gözü olmayan ihtiyar bir adam sü-
rüyor. Ön koltuktaki beyaz saçlı, eflatun ipekler giymiş yaş-
lı kadın ise son derece rahat, pencereyi açıp yüzünü rüz
gâra veriyor.

Kel kadın, “Nereye gidiyoruz?” diye soruyor. Yaşlı, 
“Gü neye,” diyor. Kel kadın kızgın, ısrar ediyor:

“Ne kadar güneye?”
Yaşlı kadın cevap veriyor:
“Epey!”
Oysa ben biraz önce İstanbul’a gidiyordum. Şimdi ise 

hayatımın en muhteşem ve en korkunç yolculuğuna çıkıyo-
rum. Hikâyenin nasıl başladığını hatırlıyorum ve bugün 
bile inanamıyorum.

TUNUS
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Uyumaya kararlıyım. Fakat terliklerin sesini duy-
dum otelin taş merdivenlerinde. Çıplak ayakların deri 
terliklere yapışıp ay rılırken çıkardığı sesi duydum. Onca 
düğün patırtısına rağmen üstelik. Tiz zılgıtlar ve havai 
fişekler arasında. Kadındı muhak kak. Hafif ve gençti. 
Sonra bir kadın daha tırmandı merdivenleri. Duydum. 
Onun ayaklarının ne kadar küçük olduğunu duydum. 
Gecelik giydiklerini, kumaş sesini duydum, ince pamuk-
lu. Gece liklerinin boyunu, adımlarının darlığından etek 
genişliğini bile duydum ve muhakkak beyaz olduklarını. 
Fakat hayata bulaşmak istemediğim bir gece. Gazetede-
ki işimden atılmışım. Tadım yok.

Sadece mağlup değil aynı zamanda açım. Çünkü 
resepsiyon daki kızın, yanlış yaptığı kayıt işlemlerine gös-
terdiğim tepkinin intikamını aldığını geç anladım. Gece-
nin bir vakti, “Tabii tabii,” dedi, gözlerinde aslında şeyta-
ni olduğunun sonra farkına vardı ğım boş bir bakışla.

Küçük gerilimimizden sonra, “Bu saatte Eski Şehir’in 
için de açık bir lokanta var mıdır?” diye sormuştum. “Tabii 
tabii!” demişti kız da. Böylece Eski Şehir’in zifirî karanlık 
labirentinde kayboldum. Gölgeler çıkıyor her dehlizden. 

1. Bölüm
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Tanımadığın bir şehre gece vardığında muhakkak yanlış 
yöne yürüyüp gördü ğün türden gölgeler. Sabah kalktı-
ğımda, “Tam aksi yöne yürüseymişim şehrin kalbine vara-
cakmışım,” diyeceğim, biliyorum. Ama gece yolcusunun 
kör talihini kandırmak mümkün değil. Adımlarıyla beni 
nişan alan gölgelerden güçbela sıyrılıp Dar el-Medina 
Ote li’nin, penceresi kesinlikle yanlış tarafta olan odası na 
zor attım kendimi. Suudi kanallarında bol Kuranı Kerim’li 
nafile bir gezinmeden sonra, internet de çalışmayınca ve 
odanın içinde vızıldayan tek sivrisineğin de öldürüleme-
yeceği kesinleş tiği için... Uyumaya kararlıyım. İşte terlik-
lerin sesini tam o sıra da duydum.

Bir kahkaha. Bir geyik önümden geçti sanki, öyle hop 
etti rici. Kadınlardan birinin ayağını leylek gibi bacağına 
dayayışını duydum. Çünkü terliği ayağının altından ileri 
sürükleyişini duy dum. Kesintili konuşmaları duydum. 
Sonra otelin avlusunu saran sarmaşık yaseminlere dokun-
dular. Bir tanesini koparışlarını duy dum, dallar çırpındı. 
İnsan gecenin seslerini ancak bir maceraya ikna olmak is-
tediği zaman bu kadar uzun dinliyor herhalde. Ha va-
alanından iki taşın arasında aldığım viskiyi sıkıştırdım 
koltuğu mun altına. Üç de bardak taktım parmaklarıma.

Adımlarım yaklaşınca sustular. Eski bir Tunus ma-
likânesinden bozma Dar el-Medina Oteli’nin beyaz, al-
çak duvarlı terasında, iki kadın, alçak, beyaz duvarlara 
dayanmış duruyorlar. Kalçalarını geriye doğru çıkarmış-
lar, dirsekleri alçak beyaz duvarda. Karşılaş tığımız anda 
hepimizin yüzünde, turistlerin yabancılıkları için af dile-
yen o şapşal gülümsemesi.

Gecelikleri beyazdı. Ve evet, daha kalçalı, daha ra-
hat, daha işveli görüneni bir ayağını bacağına dayamıştı, 
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leylek gibi. “Uyutmuyor gürültü,” dedim. Herkesin dün-
yanın alt tarafından olduğu kesin olmasına rağmen nere-
nin Arapçasıyla konuşula cağı konusunda zorluk çıkar-
mamak için İngilizce. “Düğün yü zünden, değil mi? Bu-
yurun,” dedi kalçalı. “Buyurun,” diye tekrar etti öteki. 
Her ikisi de Arapça. Tek bir kelimede anlaşıldı nereli ol-
dukları. Kalçalı, ufak tefek, şen şakrakça olanı Tunuslu 
çünkü dişil ek koymadı sözcüğün arkasına. Diğeri daha 
sert aksanlı ko nuşuyor, Mısırlı. Mısırlı olan efeli bir şey, 
hafif alacakaranlık, es rarlı, erkeksi düz bir vücudu var, 
uzunca. Tunuslu olan daha tatlı hanımcık, kadınsı. Bir 
havai fişek patlayınca tanışmanın otomatik gevezelikle-
rine gerek kalmadı. Bakmak için yaklaşıp beyaz alçak 
duvarın üzerine koydum bardakları... ikisine de bak-
tım... Evet, herkes viski içiyor.

“Düğün pek görünmüyor buradan,” dedi efe Mısırlı.
“Şu tarafta,” diye gösterdi şakrak Tunuslu.
Düğünün nerede olduğunu tam göremeyince, “Tu-

nus’ta böyle bir acayiplik var galiba,” dedim, “hiçbir teras 
ötekinden görünmüyor mu, ne?”

“Öyledir,” dedi, kalçalı Tunuslu, “bizim memlekette 
böyle bir mimari deha var. Her nasılsa birbirlerinin için-
de yaşayıp bir birlerinden saklanmayı başarıyorlar.”

İkisinin de yüzüne doğru dürüst bakmadan düğüne 
bakma ya çalıştım, böylece onlar benim yüzüme bakabil-
diler. Düğün, epey sarkınca görünüyordu ancak, hemen 
hepsine yukarıdan baktığımız kare ya da dikdörtgen şek-
lindeki teraslardan birindeydi. Renkli ampullerin kor-
donlarıyla asimetrik dilimlenmiş bir teras görüntüsünün 
için de, dans eden olgun kadınlar ve her zılgıttan sonra 
utanarak, gülüşerek kınalı elleriyle yüzlerini kapatan ba-
kire kızlar. Gelin, satenden dev tuvaletiyle düşman safla-
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rına inerken gafil avlanmış bir paraşütçü gibi, ümitsizce 
teslim. Etrafında dans edenler, şö lende yiyecek gösterişli 
bir hayvan bulmuş yerliler kadar mutlular.

“Gelin pek mutsuz. İlk gece korkusu galiba,” dedim, 
laf olsun torba dolsun.

Tunuslu olan bir kahkaha attı. Odadan duyduğu-
mun aynısı:

“Ben de onu söyledim az evvel,” dedi, “canı çıkacak 
bu gece. Şok terapi!”

Mısırlı biraz rahatsız güldü. “Eskiden Tunuslu Ya-
hudiler ara sında, gelini gerdek gecesinden önce yirmi 
gün hiç kıpırdatma dan yedirip içirip şişmanlatmak ge-
leneği oradan geliyor olabilir. İlk gecenin zorlu koşulla-
rına direnebilsin diye.” Tunuslunun aralarında varmış 
gibi hissettirdiği samimiyetin var olmadığını belirtmek 
için de ekledi:

“Biz de şimdi tanıştık.” Es verdi. Tunuslunun adını 
unut tu belki. “Sen neredensin?” dedi ciddiyetle. Tunuslu 
bu mesafe imasını geçiştirmedi:

“Yeni tanıştık, ama sanki önceden bilirmişiz gibi bir-
birimizi.”

Mısırlı aldırmadı, devam etti bana sormaya:
“Gazetecisin galiba.”
“Anlaşılıyor mu gecelikle de?” dedim.
Tunuslu abartılı bir kahkahayla:
“Yok, sadece iç çamaşırı zevkin anlaşılıyor aslında.”
Sustum. İnce bir gerginlik. Sevmiyorum bu müsteh-

cen sa mimiyeti. Fakat baktım Tunuslunun pek umurunda 
değil. Daha seviyeli bir samimiyet için Mısırlıya döndüm:

“Öyleydi,” dedim, “şimdi işsizim. Yine de Arap Ba-
harı üzeri ne bir kitap yazarım belki diye geldim.”

Mısırlıya konuşuyorum sadece:
“Sen de akademisyen olabilir misin acaba?”
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O zaman işte, okuldan eve dönerken çok komik bir 
şey ol muş da gülmüş bir kız çocuğu oldu. Baktım, zayıf-
lığına inat bir kasılması vardı, o dağıldı biraz. Başını öyle 
bir kalender salladı. Erkeksi ile çocuksu arası, artık tam 
anlamıyla tanışmışız gibi. “Maryam ben,” dedi, “bugün 
geldim Tunus’a. Ve evet, Kahire Amerikan Üniversitesi, 
Tarih Bölümü, efendim.”

Tunuslunun etli butlu samimiyetine sinirim sürse 
de ona da bir şans vereyim dedim:

“Sen de akademisyen değilsin herhalde.”
Sadece, “Ben de bu gece geldim,” dedi, “New York’ 

tan.” Vis ki bardağına yapıştırıp dudaklarını gülümsedi, 
meraklı sessizliği uzattı biraz, sonra daha da ballandır-
mak için kendi açılış sahnesi ni, sadece ismini neonlu 
harflerle söyleyip sustu:

“Amira ben.”

Bir havai fişek daha patladı. Baktık. Şehir, gökyü-
zünden si yah ve dikdörtgen terasların oluşturduğu dev 
bir kare bulmacaya benziyor olmalıydı. Kare bulmaca-
nın beyaz karelerinden birinde, düğünün ilk harfi duru-
yor, D-Ü-Ğ-Ü-N sözcüğünün tamamla nabilmesi için 
başka terasların ışıklarını yakması gerekiyordu. Biz üç 
kadın, kimsenin kafa yormayacağı karanlık karelerden 
birinde duruyorduk. Bu çakırkeyif kare içinde birbirimi-
zin yüzünü havai fişekler ancak en parlak noktaya ulaş-
tığında bir anlığına görüyor, sonra gökyüzünden yeryü-
züne, yüzümüzden karnımıza kadar akan ışıkla omuzla-
rımıza, göğsümüze, kollarımıza, bileklerimi ze tanık olu-
yorduk. Mısırlı Maryam, eğer bir gecelik giymiyor olsa 
genç bir oğlan çocuğu sanılabilirdi. Ve eğer ağzını açma-
sa kalın sesiyle insanda nasıl bir kudret hissi yarattığı bi-
linemezdi. Tunuslu Amira ise geceliğinin içinde balık 
gibi oynuyordu dur duğu yerde. Ne zaman rüzgâr esse 
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bir yeri öpülmüş gibi cilvele niyordu. Ben gelmeden ara-
larında oluşan dengeye göre Maryam buranın erkeği, 
Amira kadınıydı. Birbirlerine zıtlıkları mizaçları nı belir-
ginleştiriyordu. Çıkmış seyrediyorduk âlemi, âlemin bizi 
seyredemediği bir karanlık damda, dev bir bulmacanın 
siyah ka resinde cascavlak saklanmıştık.

Havai fişekler bitince aceleci bir merakla sordum 
Tunuslu Amira’ya:

“Sen niye otelde kalıyorsun?”
Alaycı, acılı bir gülümseme aralığı verdi. Düğüne 

çevirdi ba şını. Büsbütün duygusuz, az önceki kahkahala-
rı atan kadına ait olmayan robotik bir sesle:

“Babam öldü ve devrim oldu. Eve gidesim yok.”
Mısırlı Maryam Arapça, “Başın sağ olsun,” dedi, ben 

bir şey demedim. Amira, çenesini yukarı kaldırıp kabul 
etti dileği. Sonra topaç gibi kavrayıp sessizliği savurup 
döndürdü lafı:

“Böyle de acayip oluyor. Kendi şehrinde turist gibi. 
Başka biri gibi oluyorsun eve gitmeyip otele gelince. 
Kendi hayatına başka bir kapıdan girmiş gibi... İyi böy-
le...” Başını salladı ken di kendine, “İyi böyle. İyi böyle.” O, 
viskiden lüzumsuz sıklık ta yudumlar alırken Maryam, 
“Film durmuş da içine girmişsin gibi. Tunus’un Mor 
Gülü!” dedi. “Dur bakalım. Bu da böyle bir gece,” dedim 
içimden. İlginç adamlarla tanışmak Paris birazdan bom-
balanacakmış gibi korkutsa da beni, ilginç kadınlarla 
tanış mak La Strada operasında perde açılıyor gibi bir 
şükür duygu suyla doldurur içimi. Yine öyle oldu.

Amira, Maryam’e döndü, “Senin burada işin ne?” 
der gibi.

Maryam, gözlerinde renkli ampullerden minyatür 
bir düğün ile konuştu:

“Resmî olarak Kartaca’nın kurucusu Kraliçe Dido 
üzerine ça lışmak için buradayım. Ama esasında ben de 
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Kahire’deki kendi filmimden kaçıp geldiğimi itiraf ede-
yim.”

Her ikisi de –Arap kadınlarının Şehrazat ezberinden 
mi kay naklanır, bilmiyorum– en meraklı yerinde yarım 
bıraktılar cüm lelerini.

Böylece çekildik karanlık karenin en karanlık nokta-
sındaki ferforje masaya. Beyaz geceliklerimizin askıları 
tenimize ayrıla yapışa, düşe kaldırıla, güldükçe ay ışığı 
parça parça başka yer lerinde yüzümüzün, gülüştük. Bal-
dırlarımızdaki pütürlerle uğraştık, epey sarhoşlayarak. 
Re sepsiyonist kız ile ilgili gülüştük, otelin hücre tipi 
oda  larına, düğünde oynayan kadınlara... Amira, Tunuslu 
erkekleri taklit etti, ona güldük biraz. Sonra Mısırlı ve 
Türkiyeli erkeklere. Bu tatlı rabarba deşifre edilip kâğıda 
dökülebilseydi, belki de elimizde küçük bir “Kahkahalı 
Ortadoğu Er kekleri Ansiklopedisi” olabilirdi. Sonra sus-
tuk nedense bir süre. Amira bütün bu süre içinde ne iş 
yaptığını söylemedi. Dikkatimi çekiyor bu mesela.

“Eee?” dedi Amira, Maryam’e, “Sen Kahire’den ne-
den kaç tın?” Maryam bir anda anlatmaya karar vermiş 
bir kadın oldu. Kendi kuru akademisyen ciddiyetini 
Ami  ra’nın gevşekliğine uy durabilmek için hiç kullanma-
dığı sözcüklerin yakasını acemice açmak gayretindeydi:

“Tatlım ben bir halt ettim. Biriyle yattım. Bu sebep-
le huzur larınızdayım!”

Amira, balıketi bir tavuk gibi, “Canına değsin hem-
şire!” diye çınladı.

Maryam’in gövdesi, konuşurken bir erkeğe dönüyor, 
bir ka dına, ikisinin arasında bir hıçkırıkta takılı kalıyor 
bazen. Anla tırken omuzlarını bir öne alıyor kalender bir 
erkek gibi, bazen geri atıyor bir kadın gibi. Amira meme-
lerini masaya koydukça Maryam öne, Amira geriye yas-
landıkça o da aynen geri. Maryam, bu mücadelesinden 
mecal buldukça konuşuyor, sesleri kazıyor boğazından:
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“Yakın zamana kadar kardeşiniz saflığını saklıyor-
du... Yani şanslı bir adamla ilk gece için... Piyango epey 
devretmişti anlaya cağınız! Ha ha ha...”

Ne bu abartılı argo ne bu kederini yozlaştırma çabası 
yakışı yor ağzına. Bu laçka cümleler Maryam gibi efeli ve 
erkeksi bir kadının ağzından çıkınca, dinleyende sadece 
rahatsızlık yaratıyor. Ama Amira’da başka türlü bir şefkat 
bilgisi olmalı, derhal tedavi ediyor havadaki kekre tadı:

“Oh! Bizim de bir gelinimiz var yani!”
Amira’nın eli, yanağındaki gülümseme kıvrımını ta 

kulağına kadar çekti, gevşek, öbür eliyle kadeh kaldırdı. 
Çangır çungur tokuşturduk kadehleri, Maryam’in, sö-
züyle tartamadığı için yoz laştırmaya çalıştığı kederi da-
ğıldı böylece. Belli ki dünyayla başa çıkabilen ama kal-
biyle başedemeyen bir kadındı. Amira’nın bi linçli bir 
neşeyle seyrelttiği havaya girdi. Beceriksizce tutturduğu 
argo rotada devam etmeye karar verdi:

“Otuz altı yaşındayım ahbap! Cambridge’de oku-
dum. Princeton’da master ve doktora yaptım. Ve bir 
Müslümanım. İbadet eden türden yani. Diyeceğim o ki 
tatlım, vakit bulamadık bu işlere. Bir de... Tabii... biliyor-
sun Mısır tutucu. Tunus gibi değil.”

Amira kahkaha attı:
“Hiç girme oraya!” dedi ama durmuyor kahkahası. 

Tatsız bir kahkaha. Kurdukları bu hafife alma oyunu gide-
rek zorlaşı yor. Zira belli ki Amira’nın da geçiştiremediği 
bir şey var ve bu Tunus’la ilgili, çok belli ki tutuculukla da. 
Maryam birden masa dan geri çekildi ve ciddileşti:

“Sonra Tahrir oldu...”
Geceliğin cebinden bir paket sigara çıkardı, devam 

etti:
“Tahrir olunca... Nasıl diyeyim? Orası... başka bir 

şeydi. Büyü gibi... Yani...”
Amira da kendini geri attı, sanki duymak istemedi 
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Maryam’in Tahrir’le ilgili, büyü ile ilgili anlatacaklarını. 
Oysa ben, hikâyesini ilk kez anlatırken dikkate alınma-
yan insanların aniden ölebileceğinden korkarım.

“Bir olmak gibi mi?” diye sordum.
“Aynen. Bir olduk. İnsan kendinden çıkınca... Kadın, 

erkek, hep birlikte, kardeşçe bir namaz gibi. Yıkanıp dua 
etmek gibi. Sığınmak gibi,” diye devam ediyor Maryam. 
Başının üzerinde si hirli bir hülya fanusu oluşuyor konu-
şurken:

“Korku da kalmıyor tabii. Günah kalmıyor... Öyle 
olunca ben de Tahrir’de, bir gece...”

“Yok artık!” dedi Amira, konunun gevşek kısmına 
gelince canlandı.

“Evet efendim,” deyip birkaç kez başını kalender sal-
ladı Mar yam.

“Çadırda mı yani?” dedim, sanki ben de aynı şeyi 
yapmışım da, durumu etraflıca kavramışım tavrıyla. 
Maryam, öyle çılgınca bir şey yapacak kadın gibi durmu-
yor aslında, soysan çırılçıplak yine de içinden bir kadın 
çıkmayacak. Amira yine işin dalgasında, basbayağı taam-
müden meselenin rafadan tarafında:

“Ee iyi miydi bari?”
Maryam bu kadar cıvıklığa dayanamadığı için bo-

zuldu biraz, cevap vermedi ona. Yaratmaya çalıştığı ka-
badayılığın mecburi is tikametinde ilerleyip gülmeye ça-
lıştı sadece.

Mecburen gerilimin Florence Nightingale’i ben ol-
dum derhal:

“Bakın ne diyeceğim. Birkaç yıl önce bir yıl Beyrut’ta 
yaşadım ben. Annem de endişeli biraz, meraklı da. Bir 
ara görmeye git tim, mutfakta konuşuyoruz. Soruyor işte, 
‘Ne yapıyorsun orada? Nasıl yani bu Araplar? Çok mu 
dinciler?’ falan filan. Arap deyince Türkiye’dekilerin ak-
lına ya Körfez Arapları gelir ya da bildiğin Kara Afrika.”
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