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Rutinin dışında gelişen her durum hayvanda endişe ve 
korkuya neden olur. Çünkü hayvanlar alışkanlıklarıyla 

yaşar, değişiklikten hoşlanmazlar. Ev değişikliği, 
eve yeni bir bireyin katılması, eve yeni bir hayvan 

almak, hatta eve yeni bir eşya gelmesi bile onu 
alarma geçirir. Eğer sürekli endişedeyse tuvalet 

kabı dışında her yere çiş yapar. Bölgesini 
işaretlemek için idrar püskürtüp durur.

Catnip, Ağustos 1996

Yatak odamda yüz dört minik ejderha var. Geceleri 
uyurken kırmızı perdedeki ejderhaları sayıyorum. Yukarı-
dan aşağıya sekiz, soldan sağa on üç... Sekiz kere on üç, yüz 
dört. Çocukken de böyle yattığım yerde rakamları çarpar-
dım. Ejderhaları çarpmak şimdi aklıma geldi. Ben yokken 
Ayten getirip asmış, kızının odasının eski perdeleriymiş. Kı-
zı büyümüş, genç kız olmuş, perdeleri çocuksu bulup be-
ğenmemiş. Ben beğendim. Kırmızı perdede yeşil ejderhalar, 
yatak odasının kesekâğıdı renginde ciddi duvarlarına inat 
sallanıp duruyorlar. Kırk dört yaşın ciddiyetine zarar gelme-
sinden endişelenen Ayten’se, Komik görünüyorlar ama bir 
süre idare et, sonra değiştiririz, dedi. Ayten anlamıyor, ben 

BİR PRENSES MASALI
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onları en çok da komik oldukları için seviyorum. Ben ejder-
halar olmadan bir daha uyuyamamaktan korkuyorum.

Üzerinde yattığım yatak bir yabancının, bir arkadaşı-
mın ölmüş annesine ait. Antika bir şey. Dolapdere’de sa-
bahtan akşama kadar içen ve ancak içerek bir tahtayı böyle 
görülmemiş güzellikte gül ve sarmaşıklarla bezeyebilen, 
sanatkâr bir Çingene’nin elinden çıkma, el oyması bir kar-
yola. Zaten yatak odası dediğin de, bu karyola, kim bilir 
nereden alelacele bulunup getirilmiş ceviz bir komodin, bir 
de o çocuksu perdelerden ibaret. Geldiğimiz gün kardeşim, 
Sen biraz daha kendini topla, istediğin gibi döşeriz bu evi, 
eski evinden güzel olur, dedi. Bense oyma güllerle bezeli 
yatağımda uyuyup, ejderhalar tarafından korunan bir pren-
ses gibi hissediyorum kendimi. Yeni eşyalar istemiyorum, 
bu eve ben yokken apar topar bulup getirdikleri, her birinin 
kendi dili, hafızası olan bu eşyalarla kurmak istiyorum yeni 
hayatımı. Gelecekte ben de onlarla birlikte eskimek istiyo-
rum. Bunu, dün akşam otuz beş günden beri görmediğim 
kızımı getirdiklerinde ona da söyledim. Bak, ben prenses 
oldum, dedim. Sana okuduğum masal kitaplarındaki ejder-
halar da o kadar kötü değilmiş, sen asıl insanın kötüsünden 
kork. Korktu. Sekiz yaşındaki bir çocuğun dehşetiyle, Anne, 
senin bakışların değişmiş, bir tuhaf konuşuyorsun, dedi.

Anahtarları değiştirmemişti henüz. Gelip eşyalarını al-
sın, demiş. Dört boş bavulu serdik yere, kardeşim ve ben. 
Bavullar açlıktan ölen hayvanlar gibi ağızlarını açmış içine 
tıkıştırılacak eşyalarımı yutmaya hazırlanıyordu. Ben dö-
nüşsüzdüm. O sırada henüz boş olan, ejderhalı perdelerin 
bile camlarına asılmadığı bu eve geliyordum. Bütün dolap-
ların kapaklarını açıp elbiseleri askılarını bile çıkarmadan 
öylece yediriyordum bavullara. Kardeşim odaları tek tek 
dolaşıp geride kalan bir şey var mı diye bakıyordu, geride 
koskoca bir hayatı bıraktığımı hesaba katmadan.

Dolabın en sağındaki bölmeyi açtım. Bana yabancı bir 
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giysi öbeği. Benim mor renkli askısız elbisem, üzeri payet-
lerle süslenmiş gümüş renkli hırkam, beyaz şifon eteğim 
olmuş muydu hiç? Kucaklayıp bavula koyuyordu ki karde-
şim, ellerinden çekip aldım. Dur, dedim, onlar benim değil. 
Ondan sonrası sisli, gri bir makam. Yerde dertop olmuş giy-
siler, bacaklarımdan aşağı kayan pantolon, kasıklarımdan 
sızan idrarın sıcaklığı, mor elbisenin, gümüş hırkanın, beyaz 
eteğin üzerinden yükselen taze çiş kokusu, çığlıklar, araba, 
beyaz bir yatak. Hatırlayış ve unutuşlar arasında salınan, 
ancak uyuşarak unutulan, uzunluğu belirsiz bir zaman par-
çası. Hepi topu otuz beş günmüş.

Uykuyla uyanıklık arasında bocaladığım zamanlardı. 
Uyumayı seçiyordum bembeyaz yatakta, rüyamda açtığım 
her dolap kapağından ejderhalar fırlıyordu. Başımda dok-
tor, neden böyle davrandığımı tartışıyordu kardeşimle. Yırt-
mak, yakmak, atmak yerine. Görülmüş şey değildi yaptı-
ğım. Sanki bunun yanıtını bulsalar dünyanın bütün sorun-
larını çözecek gibiydiler. Dudaklarımı belli belirsiz kıpırda-
tıp, Orta beyin, diyordum. Dilimin ortası çukurlaşmış, her 
kelimede iyice kıvrılıp damağıma yapışıyor, ne dediğim bir 
türlü anlaşılamıyordu. Sadece iyi uyuyup uyuyamadığımı 
soruyorlardı. İşin tuhafı, ben bütün o sersemlik halinde bile 
herhangi bir şey söyleyebilecekken, uzun uzun düşünüyor, 
onlar kendi sordukları soruyu bile unutmuşken, Hayır, di-
yordum, bu gece de hiç iyi uyuyamadım.

Eve göndermeden önce benimle ciddi bir konuşma 
yapmak istediler. Galiba bundan böyle yeniden sağa sola 
işeyeceğimden korkuyorlardı. Doktorun odasında karşılıklı 
oturduk. Yanılmıyorsam bir iz bırakmak, işaretlemek iste-
dim, dedim, ağzımın ilaçlarla peltekleşmiş cidarını elimle 
toplamaya çalışarak. Bu da benim hayvan tarafım. Korteks 
devreden çıkınca orta beyin devreye girmiş olmalı. Bir yan-
dan hâlâ tek elimle çenemi toplamaya, bir yandan da gözle-
rimi doktorun gözlerine dikerek konuşmak yerine, yere ba-
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karak ukala görünmemeye çalışıyordum. İlginç, dedi, ner-
den biliyorsunuz siz bütün bunları? Bilmem, bir yerlerde 
okumuş olmalıyım. Güldü, Tuhaf bir kadınsınız, dedi –bu 
gözlemin doğruluğunu kabul etmek zorundayım– ama yine 
de korteksinizi daha fazla kullanın siz. Orta beynin oyunu-
na gelmeyin.

Doktoru dinledim. Bugün, korteksim, şu oymalı pren-
ses yatağına, pembe renkli güllerin beyaz fistolarla çevrildi-
ği bir nevresim takımının çok yakışacağını söyledi bana. 
Ben artık evimde beyaz çarşaflı hastane yatakları istemiyo-
rum, dedim, pembe, fistolu bir şeyler alalım. Bir şeyler iste-
meme sevindiler. Hemen çıkar alırız Ayten Abla’yla, diye 
atıldı kardeşim. Ayten, Tabii canım, hem gitmişken şu per-
delerin yerine de... diyordu ki, Sakın, dedim, perdelere do-
kunmayın. Ben ejderhalar olmadan, yenisi olduğum bu eve 
alışabilmek için sözümde duramamaktan korkuyorum.
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