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Ol!v!a Ru!z (Ol!v!a Blanc) #arkıcı ve oyuncudur. Müz'syen ve #arkıcı 
D'd'er Blanc’ın kızıdır. 
Ru'z, Montpell'er Ün'vers'tes'’nde sahne sanatları okudu; ardından 
'let'#'mde BTS’ye (yüksek tekn'syenl'k d'ploması) yöneld'. On be# ya-
#ından 't'baren müz'k, t'yatro, dans dersler' aldı ve arkada#larıyla rock 
grubu F've’ı kurdu. 2001 yılında Star Academy’ye katılarak yarı f'nale 
kaldı. Sonrasında 'lk albümünü çıkardı. !k'nc' albümü, b'r m'lyon satı# 
rakamına ula#tı ve 2007’de V'cto're de la Mus'que’de Yılın Kadın Sa-
natçısı ve Göster's' kategor's'nde ödül aldı. 
Günlük olaylar Ol'v'a Ru'z’de her zaman yankı uyandırdı. Çünkü o 
bunları; okudu%u, '#'tt'%' h'kâyeler'n ve tar'h'n tekrarı olarak gördü; k' 
bu h'kâyeler bugün hâlâ, geçm'# b'ze h'ç ders vermem'# g'b' kend'n' 
ve ba#kalarını 'ç'ne hapsed'yor. 
Ru'z, “Anlamaya çalı#arak ve tabuları yıkarak sevd'%'m herkes'n ruhu-
nu onaracak b'r süper kahraman olab'lmey' çok 'sterd'm,” d'yordu ve 
Renkl! Çekmecel! "!fonyer böyle b'r zamanda do%du.

F. Yurtsay Mıhçıo"lu 1964 yılında Ankara’da do%du. Türk'ye, !sv'ç-
re ve Fransa’da ö%ren'm gördükten sonra 1986’da AFP’de gazetec'l'%e 
ba#ladı. 2000’ler'n ba#ından ber' serbest gazetec'l'k ve de%'#'k kurum-
lar adına, b'lhassa akadem'k, sözlü/yazılı çev'rmenl'k yapmaktadır.



Anneme, babama, karde#!me
ve tüm a!leme.

  
  N!no’ya.





“Susmak ve !ç!n !ç!n yanmak,
kend!ne vereb!lece$!n en büyük cezadır.”

–()*)+,-. /0+-10 2.+-0, KANLI DÜ!ÜN, 3456
  
  

  
  “%nsanın kökler!nden kopması, ruhunun,

  b!r #ek!lde berraklı$ını de$!#t!ren b!r 
hayal kırıklı$ıdır.”
–7082. 9)+:*0
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Giri#

Pap! * 'le mob'lyaları kenara 't'p bütün gece 'k' gözü-
müz 'k' çe#me dans ett'k. !y' geld'. Kızım N'na uyandı, 
o da b'ze katıldı. Ona da dans m'krobunu bula#tırmı#-
tık. Bu ö%leden sonra pap! ’den ayrılmak 'stemem'#t'm. 
Anneannem g'tt'%'ne göre artık k'mses' kalmadı onun.

B'r kolumun altında çantam, d'%er'nde uyuyan kı-
zım, Butte Tepes'’ne vardı%ımda nefes nefeseyd'm. Ke-
der'mden b'tap dü#mü# hâlde, b'r an, seksen sene önce 
P'reneler’'** tırmanan anneannemm'#'m g'b' h'ssett'm. 
T'r t'r t'treyen. Kaybolmu#. Koparılmı#. O, yurdundan; 
bense #u andan 't'baren onun varlı%ından…

O kadar çok 'nsan geld' k' onu anmaya, dedem ve 
ben gelenler'n ancak yarısını tanıyorduk. K'm b'l'r 
kaç sır götürmü#tü mezara, hınzır kadın… B'zse kal-
b'nde 'lk 'k' sırayı '#gal ett'%'m'z 'ç'n #'md' daha b'r 
gururluyduk.

* (Fr.) Dede. (e.n.)
** P!reneler, Güneybatı Avrupa’da Fransa !le "spanya sınırını olu#turan sıra-
da$lar. (e.n.)
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Bacaklarıma a%rılar g'rd'. Sacré-Coeur bana o çok 
sarho# gecelerde eve dönerken oldu%u g'b', fazladan 
b'r-'k' sev'ye daha yükselm'# gel'yor. Duruyorum. Altı 
metre daha. Abuela’nın* ded'%' g'b', “Ha gayret!”

Da'rem'n kapısını açıyorum, ı#ı%ı yakıyorum ve '#te 
orada. "'fonyer… Ev'mde. Salonun ortasında. Ayrıca 
mutfa%ın da. Anneannem g'tt'kten sonra b'le g'zem'n' 
koruyor. Bu dü#ünce ben' gülümset'yor. Ve a%latıyor. 
O zaman farkına varıyorum. Bu kahrolası #'fonyerle ne 
yapaca%ım? Otuz metrekare, N'na ve ben'm 'ç'n rahat 
b'r alan. Ancak otuz metrekarey' #'fonyerle payla#mak 
zor olacak.

* * *

Tüm ya#amımız boyunca merakımızı cezbeden o esra-
reng'z nesne anneannem'n ev'ne geld'%'nde ben dört 
ya#ındaydım. Bu an z'hn'mde b'r saat önce gerçekle#-
m'# g'b' canlı. Kuzenler'mle beraber; gökku#a%ı renk-
ler'nde çekmeceler', her b'r'n'n üzer'nde çevr'lmek 'ç'n 
yalvaran küçük anahtarları ve p'r'nç kö#ebentler'yle 
daha da er'#'lmez görünen #'fonyere burnumuzu sok-
maya b'nlerce kez heveslenm'#t'k. Ancak her sefer'nde 
anneannem müdahale ed'p sırrını b'r tek onun b'ld'%' 
o çok caydırıcı ve kesk'n çı%lıklarından b'r'n' atardı. 
B'z de #'m#ek hızıyla toz olurduk. Ço%u zaman bu ba-
#arısız g'r'#'mler', genç ku#a%ın 'nanılmaz f'k'rler'n'n 

* ("sp.) Anneanne. (e.n.)
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havada uçu#tu%u gen!# a!le n!neloj! de$erlend!rme toplan-
tısı tak'p ederd':

“Ya sarı çekmecede S'yam 'k'z' kız karde#'mle b'r 
resm'm'z varsa ve o, b'z' ayırdıkları amel'yat sırasında 
ölmü#se? Kafamdak' yara 'z' bunun kanıtı olab'l'r...”

Küçük kuzen'm Max'me’'n 'se mav' çekmeceyle 'l-
g'l' b'r kehanet' vardı:

“Sanırım abuela’nın burada sakladı%ı sır; ben'm, 
kuzen'm'z Yann'ck’'n erkek karde#' oldu%umdur. Bu 
konu kafamı kurcalıyor. Daha çok ona benz'yorum. 
Annem 'lk do%umu sırasında gel'#en b'r kompl'kasyon 
neden'yle kısır kalmı# olab'l'r ve tesell' etmek amacıyla 
belk' de ben' ona verm'#lerd'r.”

Ancak #'fonyer hakkındak' teor'ler'm'z hep sürün-
cemede kalıyordu. Çocukken, abuela’nın gözdes' olma 
durumumu kullanarak haz'nen'n sırrını bana 'f#a etme-
s'n' umardım. Tüm asalet'yle bana “Gün ı#ı%ım,” derd' 
ama devamı gelmezd'. Anneannem ezelden ber' her 
#eye karar veren, her #eye hâk'm olandı. Tıpkı yemek-
ler' g'b'; önce davetkâr b'r #ek'lde ba#tan çıkarır, sonra 
#a#ırtır, ardından da baharatlı tab'atıyla her yer'ne '#ler. 
Ne zaman k' yemek b'ter, '#te o zaman a%zına lez'z b'r 
tat yerle#'r. Tutkuyla sev'ld'%'n' h'ssett'ren b'r tat.

Bu anı o kadar uzun süre bekled'm k' artık ölsem 
gam yemem. Merakımı bastırarak sabırsızlıkla geç'r-
d'%'m onca yıldan sonra n'hayet bu on çekmecen'n 
sakladı%ı sırları korumak 'ç'n neden o kadar çaba har-
cadı%ını ö%renece%'m. Anneannem onların hafıza 'çer-
d'%'n' söylerd'.
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Kızımı yatırdım. Ona o kadar çok benz'yor k'. Uma-
rım kızıma, anneannem'n ben'm 'ç'n oldu%u kadar 'y' 
b'r anne olurum. P'kaba b'r Enn'o Morr'cone koydum. 
Abuela… K'mse ona ba#ka türlü seslenmed'. Kömür 
gözler' ve yanık ten'yle abuela 'sm' ona yakı#ırdı. Il 
Padr!no. Abuela. A'lemde anneden kıza geçen b'r gele-
nek, anneannem'ze abuela der'z.

Kend'me çay yapmaya g'derken #'fonyer'n önünden 
geçt'm. Gözya#ları ve gülümseme aynı anda yerle#t' 
suratıma, uyumsuz 'k' m'saf'r g'b'. Anı eller'm'n ucun-
da h'ssed'yorum, sek'z ya#ındayım ve önümde büyük 
b'r sayfanın çevr'lece%'ne da'r #'md'den özlem dolu b'r 
b'l'nç 'le ate#l' b'r dürtü arasında g'd'p gelen b'r duygu 
yelpazes'ne sah'b'm. !ç'm b'r Harley motoru g'b' pa-
tırdıyor. Toparlanıyorum… Nefret ett'%' tek #ey duy-
gusallıktı. A%ladı%ını h'ç görmem'#t'm, ben' de kend's' 
g'b' güçlü ve sarsılmaz hâl'mle sev'yordu. Zaten oldu-
%um g'b'. Hemen hemen. Olmak 'sted'%'m g'b'.

A'le 'ç'nde yüksek sesle ve çok konu#ur ancak h'çb'r 
#ey söylemezd'k. “Sen' sev'yorum”larıma tepk' verd'-
%' tek seferde, “B'z de senden ho#lanıyoruz,” dem'#-
t'. Y'ne de bunu ona söylemekten asla vazgeçmed'm. 
Hatta bu tek yönlü b'ld'r'm' sevmeye b'le ba#lamı#tım. 
Bana olan sevg's' her an tüm gözenekler'nden fı#kı-
rırdı. Kel'melere 'ht'yacı yoktu. "efkatl' davranmala-
ra da. Bazen duygularını, ok#adı%ı köpe%e yönelt'rd'; 
bana bakarak. Köpek 'se bu ok#amaları aynı hızla bana 
naklederd'.

Mas'f me#eden devasa #'fonyer'n on çekmeces' var. 
Pek h'zalı görünmeyen, üçlü, üç sıra ve a#a%ıda daha 
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küçük, tekl', pembe b'r onuncu çekmece. Yasa%ın bende 
yarattı%ı açlık yıllardan ber' d'nmed', sanırım az sonra 
el'm' kora sokaca%ım. E%ret' duran onuncu çekmecey', 
en küçü%ünü gözüme kest'rd'm. En g'zeml' olanını.

El'me hâk'm olamıyor, anahtarını kavrıyorum. Ne 
ke#fedece%'m'n farkında olmanın sarho#lu%u 'ç'nde-
y'm. Çekmecey' usulca çekerken, esrar perdes' tama-
men kalkmadan her san'yen'n tadını çıkarıyorum.

Çekmece epey dolu, t'treyen terl' parmak uçlarımla 
h'ssedeb'l'yorum. Makarna kolyes'nden tuzlu hamur 
kül tablasına kadar en büyük eserler'm orada. Onun 
'ç'n yaptı%ım her b'r nesney' saklamı#. Haz'ne g'b' 
korunmu# '%rençl'kler #enl'%'. Anılar tekrar canlanıyor. 
Uzakla#ıp volta atmaya ba#lıyorum. Büyük yolculu%a 
henüz hazır de%'lm'#'m g'b'. Belk' de #'md'l'k sadece 
pembe çekmece yeterl' olacak.

Çekmeceden, pap! ve abuela’nın her yaz Narbonne 
plajı kampında k'raladıkları karavanın önünde, kuzen-
ler'mle beraber poz verd'%'m'z b'r foto%rafı çıkarıyo-
rum. Muzır 'fadeler'm'z ve yüzümüzdek' ya#am sev'n-
c', solmu# foto%raf kâ%ıdına can katıyor. Mutluymu#uz. 
Altımızın anneannemler'n yata%ında, elbette onlarla 
b'rl'kte, ayaklı ba#lı uyuması h'ç sorun yaratmazdı. Ak-
s'ne, b'r'm'z'n b'raz serp'l'p de yer'n' daha ufak olana 
bırakarak yandak' kamp yata%ına ta#ınmak zorunda 
kalması b'r dramdı. Abuela ve pap! tüm hayatımızdı. 
Özell'kle de ben'm bütün hayatım. Çocukken, yanla-
rındayken kend'm' güvende h'ssederd'm. Umarım el-
den ayaktan dü#tükler' yıllarda da aynı duyguyu ben 
onlara h'ssett'rmey' ba#armı#ımdır.
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Abuela, a'lem'z'n ç'mentosu olmu#tu. Bazıları, he-
p'm'z'n Marse'llette’dek' kafede, aynı beton kalıba dö-
külmes'n'n b'z'm 'ç'n b'r lütuf olmadı%ını söyleyeb'l'r. 
Her neyse, abuela sen'n adına b'r #ey'n do%ru oldu%una 
karar verm'#se, bundan kaçı#ın olmaz. En 'y's', kend'n' 
'kna etmek 'ç'n b'r yol bulmaktır.

"'fonyer' göz ucuyla kes'yorum. Pembe çekmecen'n 
d'b'nde b'r zarf fark ed'yorum, üstünde anneanne-
m'n 't'nalı yazısı. Ya üsttek' çekmecelerde ba#kaları da 
varsa? Ne yapmam gerekt'%'n' anlamaya ba#lıyorum: 
"'md' g'r'#mek, 'lk çekmeceden ba#layarak saldırmak 
gerek; sabahın 'lk ı#ıklarına kadar sürecek olsa b'le. 

Morr'cone pla%ının d'%er yüzünü çev'rd'm. Rengâ-
renk çekmecel' #'fonyer'n önüne oturdum.

Artık ba# ba#a kaldık abuela. "a#ırt ben'. Daha da.



1.
Vaftiz Madalyonu

Sana vaft'z madalyonumu bırakıyorum tatlım, yolcu-
luktak' tek “de%erl'” refakatç'm oydu. Ezelden ber' ona 
gözüm g'b' bakmam söylend', bu nedenle ona sah'p ol-
du%um 'ç'n zeng'n h'ssederd'm. Madalyonumu satarak 
tüm zorlukları a#ab'lece%'m' sanırdım.

O dönem 'ç'n b'r hayl' geç vaft'z ed'lm'#'m. An-
nemle babamın s'n'r bozucu ça%da#lıkları! Aklımın 
Tanrı’mı seçeb'lecek kadar ermes'n' beklem'#ler. Neyse 
k' '#e a'le büyükler' karı#mı#. Z'ra ben sadece d'%erler' 
g'b' olmak 'st'yordum; a'lemdek'ler g'b', onların Tan-
rı’sı tarafından kabul görmek ve korunmak 'st'yordum. 
O anı tam b'r c'dd'yetle, nasıl d'yey'm, hu#u 'ç'nde 
ya#adım. Bu, annem' duygulandırmı#; babamı da çok 
güldürmü#tü. Beyaz 'pek b'r elb'se g'ym'#t'm. A'lem'n 
'pek böce%' yet'#t'rd'%' b'rkaç dut a%acı vardı, bu saye-
de dokumacılar b'ze özel günler 'ç'n üret'm yaparlar-
dı. Günün b'r'nde dedem, dallarından kend'ne kanat 
yapmak 'ç'n b'r dut a%acını harap etm'#t'. Hep'm'z' de 
seyre ça%ırmı#tı. Uçmasını… Do%rudan yere çakılma-
sını seyretmeye! O gün, göklerde tecrübe ed'nemed'; 
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bunun yer'ne hayatı boyunca çekt'%' sa% kalçasındak' 
o korkunç a%rıya sah'p oldu. Ama bu, tatlım; ba#ka b'r 
h'kâye.

Bak, madalyonumun üstünde gezg'nler'n koruyucu-
su Az'z Kr'stof f'gürü var. Gülünç, çünkü göç, !spanya 
dı#ına attı%ım 'lk adımdı; Fransa 'se varı# noktam. San-
k' gezg'n olduk da! Yola çıkmamızdan b'r hafta önce 
annem külotlarımızın her b'r'n'n 'ç yüzüne küçücük 
b'r cep d'kt'. “R'ta, sen madalyonun boynunda ya da 
b'le%'nde uyursun ve onu her sabah, g'yece%'n külotun 
ceb'ne koyarsın. Her zaman yanında olur ve k'mse onu 
senden çalamaz. Cumhur'yetç'ler kazanır kazanmaz 
da y'ne korkmadan takarsın.” Korkulacak olan neyd' 
k'? Soruyu soracak vakt'm olmadı. Annem h'çb'r za-
man b'r #eyden korkmadı%ımı çok 'y' b'l'yordu. Zaten 
bunu da anne babamdan almı#tım. Kaldı k' Fransa’ya 
g'tmek 'ç'n b'r trene b'nmek, büyükler'm'z'n d'ren'#' 
örgütlemek 'ç'n hava karardıktan sonra g'zl'ce orma-
na sızmasından daha çılgınca de%'ld'. O süre zarfında 
b'z çocuklar kovboyculuk oynamak yer'ne Franco ve 
Cumhur'yetç'ler* oyunu oynardık. Herkes komün'st, 
anar#'st veya sosyal'st olmak 'sterd'; çünkü sonunda 
hep onlar kazanırdı. !#te o Cumhur'yetç'ler, solun b'r 
bakıma aynı hedefe k'l'tlenm'# tüm akımları Franco’ya 
kar#ı b'rle#m'#t'.
* "spanya "ç Sava#ı,,1936-1939 yılları arasında, monar#!den sonra kurulan 
demokrat!k cumhur!yet! savunanlar !le General Franco, l!derl!$!ndek! fa-
#!stler,arasında ya#anmı#tır. Sava#ı kazanan Franco, 1939’dan 1975’tek! ölü-
müne kadar "spanya’yı d!ktatörlükle yönetm!#t!r. (e.n.)
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Annemle babam b'rb'rler'n', part'ler'n' ve vatanla-
rını sevd'kler' kadar çok severd'. D'l, ya#am b'ç'm' ve 
gelenekler'n yanında mücadelec'l'%e, cesarete ve çılgın-
lı%a varan rad'kall'%e kalpten ba%lıydılar. K'mse onları 
bu de%erlerden mahrum bırakamazdı. Annem bıkma-
dan, herkes'n kend' kader'n'n efend's' oldu%unu söy-
ley'p dururdu. Bu nakaratı her fırsatta kullanırdı. Bu 
cümle, tarafları sess'z bırakıp hararetl' b'r tartı#mayı 
sonlandırab'ld'%' g'b', konu#acak konusu olmayan b'r 
sofrayı ate#leyeb'l'rd' de. Kabul etmek gerek'r; o me#-
hur “Kend' kader'm'z'n efend's'y'z,” çıkı#ının tonunu 
öyle 'y' ayarlardı k' kız karde#ler'm ve ben kend'm'z' 
yen'lmez h'ssederd'k.

Son b'rkaç haftadır kab'lem'z'n yen'lmezl'%' sarsıl-
maya ba#lamı# g'b'yd'. Annemle babam soka%a çıktı-
%ında etrafı kolaçan etmeden tek b'r adım b'le atmı-
yordu. Barselona’ya, esk' dostları Angel'ta ve Ja'me’n'n 
ev'ne ta#ınmı#tık. Annem ve babam artık çalı#mıyor, 
neredeyse h'ç dı#arı çıkmıyor, tüm zamanlarını yazı#-
ma yapıp toplantı düzenlemekle geç'r'yorlardı. Sokak 
çocukları günde b'rkaç kez, b'raz para kar#ılı%ı belge-
ler get'r'p götürüyorlardı. Kız karde#ler'm ve ben artık 
okula g'tm'yorduk. Bazı çocuklar kaçırılmı# ve Al'can-
te’dek' utanç kamplarında bey'nler' yıkanarak “öndere” 
h'zmet etmeye adanmı# neferlere dönü#türülmü#tü. 
Ölmekten beter!

B'r ak#am, Ep'fan'’de geç't tören'nden cepler'm'z 
#ekerlemeyle dolu döndükten sonra babam her za-
mank' g'b' ev'n kapısını sımsıkı kapatıp radyoyu açtı. 
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Radyodak' ses; b'r plandan, b'r katl'amdan, kandan ve 
Barselona’dan söz ed'nce babam b'z' güvenl' b'r yere 
yerle#t'rmen'n artık zamanının geld'%'n' söyled'. Ona 
göre, harekete geçmek 'ç'n üç haftadan az vakt'm'z 
vardı. End'#elenmem'ze gerek yoktu, çünkü annem 
ve babam Franco rej'm'n' dev'r'r dev'rmez ger' gele-
cekt'k. Fransa’ya g'decekt'k, çok uzakta olmayacaktık 
ve orada ne bombardıman ne de d'ktatör vardı, rahat 
ederd'k. Angel'ta ve Ja'me tüm yolculuk boyunca b'-
z'mle olacak ve b'z', y'rm' yıldır den'ze yakın Narbon-
ne kasabasında ya#ayan tío* Pepe’ye götüreceklerd'. Tío 
Pepe’y' ve Narbonne’u h'ç duymamı#tık. Fransa’yı ve 
Fransızcayı da h'ç duymamı#tık. Ülkem'z' h'ç terk et-
mem'#t'k. Y'ne de bu h'çler ben' o kadar ürkütmem'#-
t'; çünkü annemle babam, bu kadar tela# 'ç'ndeyken 
b'le b'z' bekleyen tabloyu süslemeye özen gösterm'#-
lerd'. Noel Baba’ya 'nanırken var olmadı%ını ö%rene-
rek acı çekmek, yarattı%ı sonsuz dü# dünyasının zevk'-
n' h'ç tatmamı# olmaktan 'y'd'r de%'l m'? !#te burada 
olan da buydu: En azından Narbonne’a varana kadar 
dayanab'lmem'z 'ç'n sevg'yle söylenm'# koruyucu b'r 
yalan.

Annemle babamın 'stasyondak' b't'k yüz 'fadele-
r'nden #üphelenmel'yd'k. Ülkede ve dı#arıda ba#ları-
na ödül konmu#tu. Hüküm g'yd'kler' 'ç'n ya#amlarına 
b'rl'kte son vermeye karar verm'#lerd'. Böyle b'r a#k 
ya#ayan ba#ka k'mse var mıdır, Tanrı b'l'r.

*  ("sp.) Amca. (e.n.)


