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İstanbul Kırmızısı,2014

Sen Benim Hayatımsın,2015

FerzanÖzpetek’inCanYayınları’ndakidiğerkitapları:



FERZANÖZPETEK,İstanbulKalamış’tadoğdu.1976’dagittiğiİtal-
ya’daRomaLaSapienzaÜniversitesi’ndesinematarihiöğrenimigör-
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(2003),Kutsal Yürek (2005),Bir Ömür Yetmez (2007),Mükemmel Bir 
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Bağlayın(2014),İstanbul Kırmızısı(2016)veNapoli’nin Sırrı(2018)film-
leritümdünyadabüyükbaşarılareldeetti.2011yılındaFloransaOpe-
rası’nınaçılışında,MaggioMusicaleFiorentinoTiyatrosu’nda, İtalyan
besteciGiuseppeVerdi’ninAida operasını sahneye koydu. 2012 ve
2018yıllarındaiseyinebirVerdieserini,La Traviata’yıNapolişehrin-
dekitarihîSanCarloOperası’ndaizleyiciylebuluşturdu.2014’teilk
kitabıİstanbul Kırmızısı’nı,2015’teikincikitabıSen Benim Haya tımsın’ı
yazdı.2019’daİtalyanDevletDemiryollarıiçinbirkısafilmçekti.Ve-

nedikBienaliiçinVenetikaisimlibirenstalasyonhazırladı.Mi ne Vaganti 
(Serseri Mayınlar) filmini tiyatroeseriolarak sahneledi.Napoli San
CarloTiyatrosu’ndaMadam Butterfly’ısahneyekoydu.İtalya’dagişe
rekorlarıkıranve23ülkeyesatılansonfilmiŞans Tan rıçası’nıçekti.
FerzanÖzpetekbudönemdeüçüncükitabıBir Nefes Gibi’yideyazdı.



NEVALBARLAS,İzmir’dedoğdu.RomaLaSapienzaÜniversitesiSi-
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Valter ve Asaf’a 





“Seni seviyorum ve bunun bu kadar oluşu beni kırıyor.” 
Anonim

“İmkânsız aşklar asla bitmez.” 
Serseri Mayınlar
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Kaş, 20 Haziran 2019 

Sevgili Adele, 
Bu mektubu sana Kaş Limanı’na bakan bir kafenin 

terasından yazıyorum. Bir hafta daha buradayım. Sana, 
başımdan geçenleri ve uzaklardaki yeni hayatımı anlattı-
ğım son mektubu yazalı uzun zaman oldu. Bu süre içinde 
pek çok şey yaşandı ve birçoğu da derin izler bıraktı. Za-
manla yaşama duyduğum heyecanı biraz yitirdim ama 
bunu doğal karşılamalı, ne de olsa “olgun” bir kadınım ar
tık. Ve hayal edemesem de, tabii ki sen de öyle olmalısın. 

Geçtiğimiz yıl bedenen beni çok zorladı. Kendimi tanı-
makta güçlük çekiyorum sanki. Yaşam beni tüketiyor. Ayna-
ya baktığımda karşımda bitkin bir kadın görüyorum. Her 
gelenin bir öncekini arattığı acılar kadar, sevinçlerle de dolu 
bir hayat yaşadım. Bir ay önce can dostum Dario’yu kay-
bettim. Türkiye’de yaşamıyordu artık, ama iletişimi hiç kes-
memişti, hemen her hafta telefonlaşıyorduk. Yazın bu ilk 
günlerinde Kaş’ta buluşmayı kararlaştırmıştık. Ama ölü-
mün nasıl acelesi varmış ki, bir veda bile edemeden aldı onu 
bizden. Arkasından, kimse için ağlamadığım kadar ağla-
dım, aşk için bile bu kadar gözyaşı dökmemiştim. İyimserli-
ği, müstehziliği, sözünü sakınmazlığı aklımdan çıkmıyor. 
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Bugün harika bir güneş var, ama ben, soluğumu kesen 
tarif edilemez bir endişe içinde, geçmişin hayaletleriyle birlik-
te gölgede oturuyorum. Hayat biraz daha adil olsaydı Dario 
şimdi yanımda olur; elinde sigarası, kahvesini yudumlardı. 
Ama randevumuzda tek başımayım. Biliyorum, buraya gel-
mek saçmaydı, ama bunu ona borçlu olduğumu düşündüm. 
Bu yolculuğu öyle heyecanla bekliyorduk ki iptal etmek hak-
sızlık olurdu. Ama şimdi, kalbimin sesini dinlemekle ne ka-
dar iyi ettim bilmiyorum. Yokluğuyla katlanmak dayanılır 
gibi değil. Masmavi, pırıl pırıl deniz bile içimi acıtıyor. Ve çok 
sevdiğim Nâzım Hikmet’in dizleri aklıma geliyor: 

Günler gitgide kısalıyor, 
yağmurlar başlamak üzere. 
Kapım ardına kadar açık bekledi seni. 
Niye böyle geç kaldın?

Bu mısralar içimi daha da acıtıyor. Ve buradayım işte, 
teselli edilemez ve kırılgan.

Acı eski yaraları kanatıyor ve yitirdiğim her şeyi dü-
şünmeye itiyor beni. Seni düşünmeye. Ve işte uzun bir ses-
sizlikten sonra, tekrar yazıyorum. 

Nerede kalmıştık? Ne oldu bize? 
Yollarımız ayrılalı elli yıl oldu ve kuşkusuz o günün 

birlikte geçireceğimiz son gün olduğunu ikimiz de tahmin 
edemezdik. Bir daha hiç görüşmeyeceğimizi... İster inan is-
ter inanma, İtalya’yı terk etmek asla bir kaçış değildi be-
nim için. Sayesinde yeniden doğduğum hayati bir seçimdi. 
Umarım kalmak da senin için öyle olmuştur. O karar sa-
yesinde yeniden sevdim, aldattım, çok güldüm, çok da acı 
çektim. Ya sen? Sen neler yaşadın bunca yıl? Bunu düşün-
mediğim gün yok. 

Her şeyin başladığı o yerden uzak durmam için artık 
bir neden yok, ve seni son bir kez görmek istiyorum. Fazla 
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vaktim kalmadı. Sağlık durumum şu an için normal seyre-
diyor, ama yakında kötüleşeceğini biliyorum, bu yüzden iş 
işten geçmeden yine yollara düştüm. Birkaç gün sonra 
Roma’da olacağım. Geçmişe dönmek beni hem heyecanlan-
dırıyor hem korkutuyor. Boş yere hayale kapılmamayı öğ-
rendim ama içimde bir nebze umut yok desem yalan olur.

Ay sonunda Roma’da olacağım, en büyük isteğim seni 
son bir kez görebilmek. Bu mektup dışında sana ulaşma-
mın başka bir yolu yok,sadece ona güveniyorum.Yanıt ver-
meni beklemiyorum, ama okuman için neler vermezdim. 

Ayın 28’inde kapını çalacağım. En büyük isteğim ne 
biliyor musun, konuşmadan birbirimize gözlerimizin içine 
bakmamız. Ve zaman yaralarımızı sardıysa bir kucaklaş-
ma yeter bize.

Elsa’n
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Rosto neredeyse hazır. Mis gibi kokuyor. Graten seb
zelerin kokusu da iştah açıcı. Buzdolabının yanında asılı 
duran saat 11.30’u gösteriyor. Bir saate kalmaz misafir
ler gelir, ömürlük dostlara misafir denirse tabii: Giulio 
ile Elena ve bebek bekleyen Annamaria ile Leonardo. 
Sergio, buzdolabına dönerken gözü mutfak penceresin
deki yansımasına takılıyor ve bir an için bu görün tü ho
şuna gidiyor. Yakışıklı bir adam ve bunun farkında. Es
mer, kıvırcık saçlı, kahverengi gözlü, geniş alınlı, dolgun 
dudaklı. Otuz dört yaşında, vücudu fit ve kaslı, ama spor 
salonlarından çıkmayanlar gibi abartılı değil.

Hemen arkasında, Giovanna mutfak masasının etra
fında dönüp duruyor. İki yıldır evli, on iki yıldır da bir
likteler. Ve Sergio onu, ne yaptığını gözü kapalı bilecek 
kadar iyi tanıdığını düşünüyor. Ama on iki yıl birbirini 
gerçekten tanımak için yeterli mi? Sergio ansızın dönüp 
Giovanna’ya bakıyor; üstünde eşofmanı, bir binanın te
melini atan mimar titizliğiyle altı kişilik sofrayı hazırlı
yor. Mavi gözleri düşünceli. Dağınık kısa sarı saçlarıyla, 
üniversite kafeteryasında tavladığı o genç kızdan farkı 
yok sanki, oysa ikisi de aynı yaşta, arkadaşları gibi otuz
larındalar. Sergio kendi kendine gülümsüyor: Karısını, 
her satırını ezbere bildiği bir kitap gibi okuyabildiğinden 
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emin. Kendine güvenli, samimi ve karizmatik. Onda ol
mayan bir şey varsa o da öngörülemezlik. Belki de bu 
yüzden seviyor onu. 

Tıpkı Testaccio’da, 1900’lerden kalma görkemli apart
mandaki daireleri gibi, duruşuyla güven veriyor. Zevkleri
ni tam anlamıyla yansıtan bu evi iki yıl önce satın aldılar, 
ama sanki yıllardır orada yaşıyorlar. Ev, aydınlık iki geniş 
bölümden oluşuyor: bir tarafta gömme dolaplı ve ebe
veyn banyolu yatak odası, diğer taraftaysa salon, bitişiğin
de çalışma odası ve mutfak. Mutfak, zaman içinde vazge
çilmez bir ritüele dönüşen pazar yemeklerinde dostlarını 
rahatça ağırlayacakları genişliğe sahip. 

Sergio arkadaşlarına yemek yapmayı seviyor. Hafta 
içi, adliye ve avukatlık bürosu arasında mekik dokuyarak 
geçiyor. Uzmanlık alanı şirketler hukuku, müvekkilleri 
zengin, aldığı davalar milyon ciroluk. İyi kazanıyor şüphe
siz, ama stresli bir iş. Yemek yapmak onun için bir terapi 
gibi. Tam bir gurme olarak, kavanozlar, baharatlar ve aro
matik bitki saksılarıyla dolu, tam teçhizatlı geniş mutfa
ğında yeni tarifler denemeye bayılıyor. Giovanna’yla bir
likte dostlarını mutfağın tam ortasındaki, zamanla rengi 
ko yulaşan ahşap masada ağırlıyorlar. Çünkü orası evin, 
ikisinin de en çok sevdiği bölümü. Buradaki her mobilya, 
her eşya özenle seçildi ve yerleştirildi. 

Giovanna, masa örtüsü kullanmayı hiç sevmez çün
kü ahşabın dokusundan çok hoşlanır. Tabakları, çatal bı
çakları yerleştirdikten sonra bardakları getiriyor. Ardından 
da bir adım geriye gidip, tuvaldeki bitmiş tablosunu süzen 
ressam edasıyla eserini inceliyor. Sergio gözucuyla ona ba
kıyor. Yaptığı her işte mükemmeliyetçi. Giovanna şimdi 
buzdolabından çıkardığı kabak çiçeklerini bir demet kır
mızı biberle karıştırıyor, ardından iki baby patlıcan ekli
yor. Dolaptan beyaz seramik bir kâse alıp karışımı içine 
koyuyor: Orta süsü olarak masada muhteşem duracak.
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“Hay aksi, saat yarıma geliyor ve ben hâlâ duşa gire
medim!” diyor mutfak duvarında asılı saate bakarak. 

Sergio fırını kapatırken, “Telaş yapma, git sen, geri
sini ben hallederim,” diyor onu sakinleştirmek için. “Fı
rınla işim bitti zaten.”

“Ekmek dolapta, beyaz torbanın içinde...”
“Tamam, hadi sen işine bak, yoksa eşofmanla karşı

layacaksın insanları!”
Bu korkunç ihtimal karşısında –konukların onu böy

le paspal yakalaması– Giovanna hızla banyoya giriyor. 
Sergio bu arada dolaptan aradığını buluyor: Kocaman bir 
odun ekmeği. Yarısını dilimleyip diğer yarısını, gerekti
ğinde hemen kesmek için, ekmek tahtasında bırakıyor. 
Belli belirsiz gelen su sesinden karısının duşa girdiğini an
lıyor. Tam o anda mutfağa açılan dış kapının zili çalıyor. 
Leonardo ve Annamaria olmalı, diye düşünüyor, hep de 
erken gelirler, apartman kapısı açık kalmış olmalı. 

“Erken gelmeseniz olmaz, kahro...” derken birden 
susuyor. 

Kimin geldiğinden emin bir şekilde gözetleme deli
ğinden bile bakmadan kapıyı hırsla açtığı anda şaşkınlık
tan donakalıyor. Karşısında: Yılların yorgunluğuyla omuz
ları düşmüş, yetmişlerinde bir kadın duruyor. Omuz hi
zasındaki boyalı sarı saçlarının arasından değerli oldukla
rı belli antika küpeler göze çarpıyor. Üzerinde, bedenine 
hafifçe oturan, dikimi kusursuz, petrol mavisi keten bir 
elbise var. Boynunda kehribar bir kolye, elinde ise işle
meli şık bir çanta. Yüzündeki kırışıklar hayli belirgin, 
ama Sergio’nun dikkatini çeken, sürmeli, insanın içine 
işleyen yeşil gözleri oluyor. 

Sergio biraz şaşkın, biraz büyülenmiş, kadını inceli
yor. Kim acaba? Tanışmadıklarından emin. Kadın da ona 
şaşkın bir ifadeyle bakıyor. Aslında şaşkından çok, karşı
sında başka birini görmeyi beklediğinden olsa gerek, sar
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sılmış gibi. Sonra, bir an duraksayıp gözucuyla kapı zilin
deki ismi kontrol ediyor. Ama Sergio ve Giovanna henüz 
isimlerini zile yazmaya vakit bulamamışlar, açıkçası hiç 
de önemsememişler. Şimdi birden, bu yaptıkları 
Sergio’ya kabul edilemez bir ihmalkârlık gibi geliyor. 

Sessizlik uzayınca, bu davetsiz misafir silkiniyor ve 
masum bir edayla gözlerine bakıp gülümsüyor: “Affeder
siniz rahatsız ettim. Üstelik pazar pazar, bu saatte...”

Sergio şaşkınlıktan bir süre konuşamıyor, tam bir 
şey söyleyecekken kadın devam ediyor: “Adım Elsa Cor
ti, yıllar önce burada oturuyordum.”

Elini uzatıyor. Sergio da karşılık verdiğinde kadının 
bir daha bırakmayacak gibi sıktığını fark ediyor. Serçe
parmağında mühürlü altın bir yüzük var. Bu arada, elin
den kendini tanıtmak ve istemeden yaptığı korkunç bir 
hatayı itiraf eden bu kadını anlayışla karşılamaktan baş
ka bir şey gelmeyen ev sahibinin omuzlarının üzerinden 
içeri göz atıyor.

“Kadere inanır mısınız?” diye soruyor umut dolu bir 
edayla.

Böylesi net bir soru karşısında Sergio irkiliyor. Genç
liğinde çok güzel olmalıydı, diye geçiriyor aklından.

“Apartman kapısını açık bulunca ev sanki beni çağı
rıyor gibi geldi,” diye devam ediyor Elsa. “Uzun süredir 
Roma’dan uzaktaydım... elli yıldır gelmiyordum bu so
kağa. Bu sabah biraz yürümek için otelden erkenden çık
tım. Colosseum’a gideyim derken ayaklarım beni bura
ya, her şeyin başladığı yere sürükledi. Etrafımdaki her 
şey aslında çok farklı olsa da, gözüme garip bir şekilde 
aynı geliyordu ve kendimi bir anda bu kapının önünde 
buluverdim, sanki burayı hiç terk etmemişim gibi. Evi 
tekrar görmeyi çok istedim. Sizi de rahatsız ediyorum, 
lütfen kusuruma bakmayın! Bugün böyleyim, aklım kim 
bilir nerede.”
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