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Vloush!

Sanırım s'z de bana katılırsınız: Bu hayatta herkes'n 'sted'%' 
$ey ardından b'r 'z bırakmaktır, de%'l m'? Ebed'yete kadar 
unutulmamak?

Ama s'ze $'md' burada, bu sayfalarda, hatta hemen 'lk 
sayfadan 't'baren 'nanılmaz b'r $ey açıklayaca%ım. Hazırsa-
nız büyük haber' ver'yorum arkada$lar: Ölünce herkes'n tek 
amacı kes'nl'kle bunun tam ters' oluyor, yan' ya$ayanlar ta-
rafından unutulmak. O ebed' huzura, yüzyıllardır kulakları-
mıza çalınan duyuların ve ruhun mutlak 'st'rahat'ne n'hayet 
er'$mek 'ç'n önces# 'le bütün ba%ı koparmak. 

Kabul ed'n k' bu her $ey' de%'$t'r'yor.

Aslında ben'm de bunu anlamam uzun sürdü; n'hayet anladı-
%ımda 'se bunun s'z'n de kafanıza 'y'ce g'rmes' 'ç'n, “o gün” 
'ç'n (çünkü b'l'yorsunuz, b'lm'yorsanız da $'md' ö%renecek-
s'n'z; b'r gün sıra s'ze de gelecek) s'zlerle de payla$maya ka-
rar verd'm. Bu karara 'y'ce dü$ünerek vardım, z'ra sınıfın en 
üstündek'ler b'le bundan kaçamıyor. Ben b'r genç kızım, b'r 
kadınım, $'md'yse ölü b'r kadınım. 42 ya$ında genç b'r kadın. 
Bu, dramın büyüklü%ü hakkında s'ze b'r f'k'r verecekt'r. Adı-
mın ne oldu%u öneml' de%'l, adımı söylemeye n'yetl' de%'l'm 
ama Sarah d'yel'm, olur mu? Anla$tık.
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Bazılarınızı hayal kırıklı%ına u%rataca%ımı b'lsem de s'ze 
ölüm hakkında h'çb'r $ey anlatamayaca%ımı en ba$tan 't'-
raf etmem gerek'yor. Bunu 'stemed'%'mden de%'l. Sadece 
'mkânsız oldu%undan. Daha b'r nebze olsun anlatmaya n'-
yetlend'%'m anda kel'melerle aramda âdeta beyaz b'r ekran 
bel'r'yor. B'l'yorum, anlatab'lsem çok güzel olurdu. Ama ger' 
kalanıyla yet'nmen'z gerekecek k' ger' kalanının da h'ç fena 
olmayaca%ını umuyorum. 

B'r kere $u ba% h'kâyes'…
Anlamam b'r hayl' uzun zaman aldı, çünkü algısı hızlı b'r 

kadın de%'l'm. Bütün parçaları b'rle$t'rmem hep zaman alır. 
"lk yapmanız gereken $ey çok, çok, çok…yosunlu b'r $ey 

dü$ünmek. B'raz tuhaf b'r kel'me oldu, ama aklıma gelen tek 
kel'me bu: yosunlu. Gen'$, sonsuz gen'$ ve yosunlu. Bu sonsuz 
gen'$ ve yosunlu $eye tamamen bulanıp 'ç'nde yüzüyorsunuz 
ve her $ey –ama kes'nl'kle her $ey– b'r sabun köpü%ünden 
daha haf'f, tamam mı? "ç'nde kulaç atıyorsunuz ve bütün 
beden'n'zde ürpert'ler h'ssed'p gülüyorsunuz (aslında hayır, 
gülmüyorsunuz, buna t'tremel' fla$lar demek daha do%ru olur; 
sank' b'r' hap$ırıncaya kadar beyn'n'z' gıdıklıyormu$ g'b'). 

Ve kend'n'z' çok 'y' h'ssed'yorsunuz. Kend'n'z' h'ç olma-
dı%ınız kadar 'y' h'ssed'yorsunuz, den'zanasısınız. Evet, bu 
h'ç fena de%'l, den'zanasısınız. 

B'rdenb're dem'rden b'r el s'z' saçlarınızdan yakalayıp 
“Vloush!” d'ye arkaya do%ru çek'yor ve bütün beden'n'z'n 
parça parça, bo%um bo%um b'r küvet'n del'%'nden geçt'%'n' 
h'ssed'yorsunuz. Sonra b'rden bütün sabun köpü%ü haf'fl'%' 
yok oluyor, sadece yukarı do%ru çek'lme, rahatsızlık ve sertl'k 
h'ssed'yorsunuz; her $ey b'tt'%'nde b'r hücren'n ılık ve kay-
gan zem'n'ne kıçüstü dü$üyorsunuz. 
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Daha kolay anlayab'lmen'z 'ç'n küvet ve hücreden bah-
sett'm. Herkes'n hayal etme b'ç'm' farklı olsa gerek. Ben'm 
durumumda dem'rden el ben' karanlık, neml', penceres'z b'r 
odanın ortasına bırakıverd'. "nanılmaz kasvetl' b'r oda.

Ba$ımı çev'r'p bakınca buranın odadan z'yade b'r n'$ veya 
k'lden b'r ma%ara oldu%unu anlıyorum. Ayrıca buranın, ara-
larında, 'ç'ne k'msen'n ayak parma%ını dah' sokmak 'steme-
yece%' s'ms'yah b'r neh'r akan farklı k'lden ma%araları ve n'$-
ler' b'rb'r'ne ba%layan, sonsuz b'r yer altı lab'rent' oldu%unu 
da anlıyorum. Basık tavanlı, ı$ık geç'rmeyen b'r yer ve 'n c'n 
top oynuyor. 

Ve '$te dü$ünceler'm' ve hatıralarımı burada, bu yerde to-
parlayıp b'r araya get'r'yorum. 

B'z' bu hücreye hayattak' yakınlarımız get'r'yor, b'z' çok 
güçlü b'r b'ç'mde dü$ündükler'nde oluyor bu. Sözünü ett'-
%'m o dem'rden el, gözler'n' neredeyse kör olacak kadar sım-
sıkı kapatıp “Neden?” yahut “Sen' çok özled'm” ve y'ne “Bu-
rada olmanı çok 'sterd'm” d'ye sızlanan b'r yakınımız oluyor.

Ben'm dem'rden el'm'n adı, Théo.
Ah, bu arada, Théo et'moloj'ye çok dü$kün oldu%undan 

aklıma geld': S'ze Tanrı’dan veya Allah’tan ya da benzer' b'r 
$eyden bahsetmem' beklemey'n benden*. Beyaz ekran. Daha 
önce de söyled'%'m g'b', bu çok güzel olurdu do%rusu. 

Ger' kalanı 'ç'n bah'sler hâlâ açık sevg'l' Pascal’cı%ım**. 
S'ze ne Tanrı’dan ne de tünel'n ucundak' ı$ıktan bahsede-

ce%'m. S'ze Théo’dan bahsedece%'m. Ve kırk 'k' yıllık hayatım 
boyunca bana yakın olmu$, ben' sevm'$ b'r sürü 'nsandan... 
* Théo, Yunanca Tanrı anlamına gelen Theos kel$mes$nden gelmekted$r. (e.n.)
** Pascal’ın bahs$: Tanrı’ya $nanıyorsanız ve Tanrı var $se kazancınız sonsuz 
olacaktır. Ama Tanrı’ya $nanmıyorsanız ve Tanrı varsa $se o zaman sonsuz zararlı 
çıkacaksınız. Bu durumda $nanmak daha akılcıdır. (e.n.)



!%

Hatta Théo’dan bahsederken s'ze orada olmadı%ım za-
manlarda, ben uyurken veya ba$ka b'r yerdeyken, bens'z ya$a-
mı$ oldu%u anları da anlataca%ımı söyleyeb'l'r'm. Çünkü '$'n 
güzel tarafı $u k' hücremde bütün anılarıma er'$eb'ld'%'m 
g'b', onun varlı%ına da b'r kapı açılıyormu$çasına Théo’nun 
anılarında da dola$ab'l'yorum. 

Ben bu duruma, yan' hayatta bana en yakın olmu$ 'nsanın 
hayatını adım adım gezmeye, “Ölüler'n Ayrıcalı%ı” adını ve-
r'yorum. Aks' hâlde elbette ufkum çok daha dar olurdu. Oysa 
ben her $ey'n der'n'ne 'nmeye n'yetl'y'm, bunu yapmayı da'-
ma çok sevm'$'md'r.

Ama önce s'ze b'raz kend'mden bahsedece%'m.
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Into My Arms*

Arabanın ön tamponu bacaklarımın 'k' sant'metre ötes'nde, 
dumanlar çıkararak duruyor. Kalb'm b'r black metal konse-
r'ndek' bas davul g'b' gürültüyle vuruyor ve kafamın 'ç' allak 
bullak. Kulaklarım çınlıyor. Bayılmak 'ç'n çok uygun b'r an, 
ama tuhaf b'r $ek'lde b'r $ey bayılmama engel oluyor ve ben 
motoru hâlâ çalı$ır hâldek' bu arabanın önünde ayakta d'k'l-
meye devam ed'yorum. Sanırım çok uzun b'r süred'r kend'm' 
paramparça h'ssett'%'m 'ç'n her $eye ra%men dayanma alı$-
kanlı%ı gel'$t'rd'm. Y'rm' ya$ındayım ve az daha ölüyordum.

Arabanın ön camının arkasında güzel yüzlü b'r kadın, 
deh$et ve $a$kınlık dolu gözlerle bana bakıyor. #ok geç'r'yor.

“B'r $ey'n'z yok ya? "y' m's'n'z, b'r $ey'n'z yok ya?”
Arabanın kapısını çarparcasına kapatıp yanıma gel'yor. 

Bense bacaklarım kasılmı$, kollarım haf'f teatral b'r poz's-
yonda 'k' yana açılmı$ $ek'lde oldu%um yerde durmaya devam 
ed'yorum. #'md' o darmada%ınık s'yah saçlarımı, kot pan-
tolonlu ve s'yah der' ceketl' as' ergen kılı%ımı, haf'f saft'r'k 
hâl'm' yen'den görünce kend'm' b'r hayl' sev'ml' buluyorum. 
Varda’nın Sans To#t N# Lo# ** f'lm'ndek' Sandr'ne Bonna're’e 
* N$ck Cave & The Bad Seeds’$n b$r &arkısı. (e.n.)
** 1985 Fransız yapımı f$lm. Türkçeye Yers$z Yurtsuz adıyla çevr$lm$&t$r. (e.n.)
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benz'yorum, k' o zamanlar kend'm' tamamen onda görüyor-
dum; o, bend'm.

Güzel yüzlü kadın usulca eller'n' uzatıp 'k' kolumu sım-
sıkı kavradıktan sonra, kollarımı a$a%ı 'nd'rmeye zorluyor. O 
an, b'raz öncek' kadar deh$et 'ç'nde olmadı%ını fark ed'yo-
rum. Hatta 'nanılmaz derecede so%ukkanlı. Bakır sarısı uzun 
kâkülü ve açık renk trençkotuyla Fransız b'r aktr's g'b' vakur 
ve sert b'r havası var. Ya da Alman b'r aktr's g'b'. 

“B'r an s'ze çarpaca%ımı zannett'm,” d'yor. 
Ses' bo%uk, neredeyse öfkel'. Buna $a$ırdı%ımı söylemel'-

y'm, 'nsanlarda bu tür tepk'ler uyandırmaya h'ç alı$ık de%'l'm. 
Bu arada kollarımı a$a%ı 'nd'rmey' ba$ardı, kollarım $'m-

d' serçe beden'mdek' sıska bacaklarımın 'k' yanında öylece 
duruyor. 

“Kend'n'z' yolun ortasına atmak da ne oluyor?” d'ye söy-
len'yor, h'çb'r tepk' vermememe $a$ırmadan.

Ben' arabasına do%ru götürüyor. Küçük b'r çocukmu$um 
g'b' b'le%'mden tutuyor. #'md' dü$ününce aslında çocuk sa-
yılırdım tab''.

“Bana denk geld'%'n'z 'ç'n çok $anslı oldu%unuzu söyle-
mel'y'm. Refleksler'm çok güçlüdür. Hayd', $'md' g'd'p s'z'n 
'ç'n ne yapab'lece%'m'ze bakalım.”

Bazı durumlarda olgun kadınların y'rm' ya$ındak' yen' 
yetmelere h'tap ederken kullandıkları o “tatlım” veya “güze-
l'm” g'b' aptal kel'meler' kullanmıyor. Olayları ele alı$ b'ç'-
m'nde profesyonel b'r hava var. 

“B'n'n, s'z' of's'me götürüyorum. Buraya çok yakın. Y'ne 
çok $anslısınız!”

“Of's'n'ze m'?”
B'rden güne$ açmı$ g'b' gülümsüyor.
“Ah, konu$uyorsunuz demek. Çok 'y', bu '$'m'z' 

kolayla$tıracak.”
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Bu kadarı da fazla artık.
“Durun b'r dak'ka, hang' '$, s'z neden bahsed'yorsunuz? 

Kahrets'n, ben' rahat bırakın!”
Serçe d'rse%'m' arkaya çek'p ne yöne do%ru kaçab'lece-

%'m' kest'rmek 'ç'n etrafa hızlıca b'r göz atıyorum. Sokakta 
k'mse yok, yol kenarındak' bej veya gr'ye çalan evler'n perde-
ler' sımsıkı kapalı, burası pazar günü bu ö%le saat'nde özell'k-
le kasvetl', ama zaten her zaman böyled'r.

“Donfran, u!ursuz $eh#r. Buraya ö%len gelen k#$#, saat b#r-
de kend#n# asmı$ olur.” Böyle b'r slogana sah'p b'r $ehr', en 
azından reng'n' daha 'lk ba$tan bell' ett'%' 'ç'n tebr'k etmek 
lazım. A$a%ı Normand'ya, 'n c'n top oynuyor. Çocuklu%u-
mun geçt'%', dört duvar arasında büyüdü%üm yer. Hafta sonu 
'ç'n annemle babamı görmeye gelm'$t'm, ama bu moral'm' 
düzeltmeye yetmem'$t'.

“Tamam, bakın,” d'yor, “kolunuzu bıraktım. H'çb'r kötü 
n'yet'm yok, tamam mı? Sıvı$mak 'st'yorsanız serbests'n'z.”

Bu kel'me yüzünden, bu alçak “sıvı$mak” kel'mes' yüzün-
den kalıyorum. B'rden kend'm' b'r Godard f'lm'nde g'b' 
h'ssed'yorum; 'nsanların sank' çok do%almı$ g'b' b'rb'rler'ne 
bu tarz repl'klerle kar$ılık verd'kler' b'r amb'yans, “Hızla sı-
vı$mak lazım,” da'ma çok sevm'$'md'r. B'r Godard f'lm'nde 
ya$ayab'lseyd'm kes'nl'kle daha az karanlık, daha az öfkel' 
b'r t'p olurdum. Büyük olasılıkla güzel b'r haz'ran ö%leden 
sonrası, u%ursuz $eh'r Donfran’da a'lem' z'yarete geld'%'m 
b'r günde kend'm', önüme gelen 'lk arabanın altına atmak 
'stemezd'm. 

Ne kadar genç ve fazlaca terk ed'lm'$ olursam olayım ha-
yatın b'r Godard f'lm'yle h'çb'r alakası olmadı%ını b'l'yorum. 
Renkler h'çb'r zaman o kadar canlı de%'l, kom'k veya tuhaf 
durumların altını ç'zen müz'kler yok ve 'nsanların ne olduk-
ları çok bell'. 
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Bayan Bakır Sarısı Kâkül, gülümseyerek t'$örtümdek' ce-
naze levazımatçısı suratlı N'ck Cave’' '$aret ed'yor: 

“Bunu onaylayaca%ını h'ç zannetm'yorum.”
“Ne?”
“N'ck Cave. Bazen çok bunalım $arkılar söylese de y'ne de 

hayatı sevd'%'n' dü$ünüyorum.”
Sıktı artık, lanet olsun, tam ona yakamdan dü$mes'n', N'ck 

Cave’' de sevd'%'m bütün grupları da rahat bırakmasını, ona ya 
da ba$ka k'mseye 'ht'yacım olmadı%ını, her $ey' berbat etmek 
'st'yorsam ben' rahat bırakmalarını söylemek üzereyken…

… tamamen çılgınca, anla$ılmaz b'r $ey yapıyor. Hatta gü-
lünç de deneb'l'r, ama o gün gülünç gelmed'%' g'b', bugün de 
sahney' yen'den görünce gülünç gelm'yor. 

#arkı söylemeye ba$lıyor:
“And I don’t bel#eve #n the ex#stence of angels. But look#ng at 

you, I wonder #f that’s true.” *

B'rdenb're, soka%ın ortasında. Alçak sesle, usulca. #arkı 
söylüyor. Evet, sanırım haf'f b'r Alman aksanı var. 

Hayatta en çok sevd'%'m $arkılardan b'r' bu. Çok ho$, a%ır 
ve b'raz da dramat'k b'r balat, 'lah'yle a%ıt arasında b'r $ar-
kı; ama $arkıyı söylerken yüzünde bel'ren o haf'f alaycı sırıtı$ 
sayes'nde duygusallıktan kurtulan tam b'r N'ck Cave $arkısı, 
k' buna bayılıyorum. Bu $arkıyı her d'nley'$'mde tüyler'm d'-
ken d'ken oluyor. Burada, bo%uk ve yumu$acık ses'yle gözle-
r'm'n 'ç'ne bakarak bana en sevd'%'m $arkıcının en sevd'%'m 
$arkısını söyleyen bu kahrolası bakır sarısı kâküllü ve Alman 
aktr's' havalı kadının kar$ısında olmayı h'ç m' h'ç 'stem'yo-
rum, ama aynı zamanda ba$ka $ansım da yok; ba$ka b'r tarafa 
bakamıyorum, sıvı$amıyorum. 
* (*ng.)+“Ve melekler$n varlı,ına $nanmıyorum. Ama sana bakınca bunun do,ru 
olup olmadı,ını merak ed$yorum.” N$ck Cave & The Bad Seeds’$n “Into My 
Arms” &arkısından. (e.n.)
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#arkıyı ben'm 'ç'n söylüyor, sadece ben'm 'ç'n. Ona sa-
b'tlenm'$ bakı$larımdan korkmadan, $arkıyı do%ru söyley'p 
söylemed'%'n' umursamadan, ben'm 'ç'n söylüyor:

“But #f I d#d, I would summon them together/ And ask them 
to watch over you/ To each burn a candle for you/ To make br#ght 
and clear your path.” *

#arkıyı söylerken b'r yandan da gülümsüyor. Ben'mse bo-
%azım kurudu ve ona bakmak neredeyse dayanılmaz olmaya 
ba$ladı; çünkü b#l#yorum, ardından gelecek olanı, söyleyece%' 
kel'meler' b'l'yorum.

“And to walk, l#ke Chr#st, #n grace and love/ And gu#de you 
#nto my arms.” **

B'r metronom düzen'yle ba$ımı sallıyorum; b'r kere, 'k' 
kere… Gözya$larıma, bo%azımda olu$an yumruya ve hızla-
nan kalp atı$larıma engel olmak 'ç'n buldu%um tek $ey bu.

Ama engel olamıyorum. Yumruklarımı sıkıp tırnaklarımı 
et'me batırıyorum, gözler'm' kaçırıyorum, arabanın az daha 
bana çarpacak olan t'tre$'m hâl'ndek' tamponuna bakıyorum 
(Motoru durdurmamı$tı). 

Bakı$larımı yen'den ona çev'r'yorum. Nakarattan önce b'-
raz nefes alıyor, duymaktan korktu%um kel'melerden önce ve 
bunlar canımı çok acıtıyor. 

Gözler'm' kapatıyorum. B'rden ben' ezen, bo%an, d'%er-
ler' g'b' y'rm' ya$ında ne$el' b'r genç kız olmamı yasaklayan 
her $ey blok hâl'nde kafamı dolduruyor. 

Gözler'm' açıyorum. Bayan Bakır Sarısı Kâkül, yüzünde 
üzgün b'r gülümsemeyle bana bakıyor; o da ba$ını sallıyor. 

* (*ng.) “E,er meleklere $nansaydım, heps$n$ b$raraya toplardım. Ve sana göz kulak 
olmalarını, her b$r$n$n b$rer mum yakarak yolunu açmasını ve aydınlatmasını 
$sterd$m.” (e.n.)
** (*ng.) “Ve *sa g$b$ sevg$ ve zarafetle yürüyüp kollarıma yönlend$r$lmen$ $sterd$m.” 
(e.n.)
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Ben'mle aynı r't'mde, ama aynı anlamda de%'l. 
Usulca devam ed'yor:
“Into my arms. Oh, Lord. Into my arms.”*

Gözya$larıma engel olamıyorum. Kahrets'n, resmen fı$kı-
rıyorlar. Yanaklarım anında sırılsıklam oluyor, yumruklarım 
sımsıkı kapalı ve bütün beden'm t'tr'yor. Kend'm' uzun b'r 
hıçkırık g'b' h'ssed'yorum. 

“Susun… susun artık.”
Ve susuyor; ama $arkı b'tt'%' 'ç'n, artık söyleyecek h'çb'r 

$ey kalmadı%ı 'ç'n susuyor. Sonsuzluk kadar uzun b'r süre göz 
göze kalıyoruz, 'k' aptal g'b'. O, sana ya$attı%ım bu acı 'ç'n 
üzgünüm, ama bunu sen'n 'y'l'%'n 'ç'n yaptım d'yen az'ze 
edasıyla, bense salya sümük per'$an hâl'mle.

“"nanmayacaksınız ama ben ps'kolo%um,” d'yor. “F'lm 
g'b', de%'l m'?”

Bunun üzer'ne ba$ını yana e%'p kollarını açıyor.
Kend'm' kollarına atıyorum.

* (*ng.) “Kollarıma, Tanrı’m, kollarıma.” Into My Arms &arkısından. (e.n.)


