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Laet!t!a Colomban! senaryo ve t&yatro yazarlı#ıyla b&rl&kte f&lm yö-
netmenl&#& ve oyunculuk da yapmaktadır. À la Fol!e… Pas du Tout (Se-
v!yor… Sevm!yor) ve Mes Stars et Mo! (Yıldızlarım ve Ben) &sm&nde &k& 
uzun metrajlı f&lm yazıp yönetm&"t&r. Saç Örgüsü &lk romanıdır. 

Gül"ah Ercenk 1991 yılında Hacettepe Ün&vers&tes& Fransız D&l& 
Edeb&yatı Bölümünden mezun oldu. Cezay&r Büyükelç&l&#&nde çe-
v&rmen, Par&s Türk Büyükelç&l&#&nde büyükelç& sekreter& olarak çalı"-
tı. Farklı yayınevler&ne Fransızcadan Türkçeye k&taplar çev&rd&. Hâlen 
Kanada’da ya"ayan Ercenk, anaokulu ö#retmenl&#&yle b&rl&kte çev&r& 
yapmaya devam etmekted&r.



Ol!v!a’ya,
Bütün cesur kadınlara,





“... S!mone, saçlarının ormanında 
büyük b!r esrar g!zl!.”

-'()* +( ,-.')-/0

“Özgür b!r kadın, haf!f b!r
kadının tam ters!d!r.”

-12)-/( +( 3(4.5-2'





Saç Örgüsü: [&s&m] Üç tutamı, üç parçayı b&rb&rle-
r&ne dolayarak b&rle"t&rme &"lem&. 





B!r h!kâyen!n ba"langıcı bu.
Her sefer!nde yen! b!r h!kâye 
Hayat buluyor parmaklarımın ucunda.

Çatısı bel!r!yor !lk önce. 
Yapı sa#lam olmalı k! bütünü ta"ıyab!ls!n.
$pekten m! olacak yoksa pamuktan mı,
%eh!r !ç!n m! olacak yoksa sahne !ç!n m!? De#!"!r.
Pamuk daha dayanıklı oluyor.
$pek !se daha !nce ve haf!f.
Çek!ç ve ç!v! gerekl! b!r de.
Özell!kle d!kkat etmel!. 

Sonra dokuma !"! ba"lıyor.
En sevd!#!m kısım da bu.
Üzer!ne ger!lm!" üç naylon !ple
Önümde duruyor dokuma tezgâhı.
Tutamdan !pler! üçer üçer alıyorum,
Koparmadan dü#üm atıyorum.
Aynı hareket! b!nlerce defa tekrar ed!yorum.

Ön Söz



Tek ba"ıma oldu#um bu saatler!,
Parmaklarımın dans ett!#! bu saatler! sev!yorum.
B!r örgü ve sarmalanma h!kâyes! yazarken
Tuhaf b!r bale !cra ed!yor parmaklarım.
Bu ben!m h!kâyem.

Bana a!t de#!l oysa.



Sm&ta tuhaf b&r h&sle gözler&n& açtı. !ç&nde tatlı b&r tela" var-
dı, karnında daha önce varlı#ını h&ç h&ssetmed&#& b&r ke-

lebek kanat çırpıyordu. Bugün, hayatı boyunca unutmayaca#ı 
b&r gün olacaktı. Bugün b&r&c&k kızı okula ba"lıyordu.

Sm&ta hayatı boyunca h&ç okula g&tmem&"t&. Burada, Bad-
lapur’da onun g&b&ler okula g&tm&yordu. Sm&ta b&r “Dal&t”t&*, 
yan& b&r “Dokunulmaz”dı o. Gand&’n&n “Tanrı’nın Çocukla-
rı” olarak adlandırdı#ı sınıftandı. Kast dı"ı, s&stem dı"ı, her 
"eyden dı"lanmı" olan sınıftan... Ayrı b&r türe a&t, d&#erler&ne 
yakla"amayacak kadar k&rl&, tıpkı bu#daydan ayrılan saman 
g&b& de#ers&z b&r p&sl&k olarak toplum dı"ına &t&lm&"… Sm&ta 
g&b&; köyler&n dı"ında, toplumun dı"ında, &nsanlı#ın dı"ında 
ya"ayan m&lyonlarcası vardı. 

Her sabah aynı tören. Sm&ta durmaksızın aynı cehennem 
senfon&s&n& çalan bozuk b&r plak m&sal&, Jat&lere** a&t tarlaların 
yakınındak& kulübes&nde uyandı. Onlara tahs&s ed&lm&" 
* Dal!t(ler) (d!"er adıyla Parya, Dokunulmaz); dört tabakadan olu#an H!nd!stan 
kast s!stem!ne dah!l b!le ed!lmeyen, a#a"ılanan en alt sınıftır. (e.n.)
** Jat!(ler): Kast s!stem!nde a!le meslekler!ne göre bel!rlenm!# topluluklardır. (e.n.)

Smita

Badlapur köyü, Uttar Pradeş, Hindistan
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kuyudan b&r gün önce get&rd&#& suyla önce yüzünü, son-
ra ayaklarını yıkadı. Kulübes&ne daha yakın ve kolay ula"ılır 
olan d&#er kuyuya el&n& sürmeye hakkı yoktu. Kaç k&"& bundan 
daha azı &ç&n canından olmu"tu. Sm&ta hazırlandı, Lal&ta’nın 
saçını taradı, Nagarajan’ı öptü. Sonra kend&s&nden önce an-
nes&n&n de ta"ıdı#ı, bakınca m&des&n& bulandıran; bütün gün 
sırtında b&r çarmıh, utanç ver&c& b&r yük g&b& ta"ıdı#ı a#ır ve 
kes&f kokulu hasır örme sepet&n& el&ne aldı. Bu sepet onun ç&-
les&yd&; b&r lanet, b&r cezaydı o. Geçm&" hayatlarından b&r&nde 
&"lem&" oldu#u ve bedel&n& ödemes&, telaf& etmes& gereken b&r 
suçtu. Annes& bu hayatın ne geçm&" ne de gelecektek&lerden 
daha öneml& oldu#unu, sadece pek çok hayattan b&r& oldu#u-
nu söylerd& hep. Böyleyd& ve onun hayatıydı.

Bu onun dharma’sı*, dünyadak& yer& ve görev&yd&. Nes&l-
ler boyu anneden kıza geçen b&r meslekt&. Scavenger, !ng&l&z-
cede “çıkarıcı” anlamına gel&yordu. H&ç de ahlaklı olmayan 
b&r gerçe#& adlandırmak &ç&n kullanılan edepl& b&r kel&meyd&. 
Gerçekte Sm&ta’nın yaptı#ı &"& tanımlayacak b&r kel&me mev-
cut de#&ld&. Bütün gün çıplak elle &nsanların bokunu toplu-
yordu. Annes&yle &lk defa &"e g&tt&#&nde henüz altı ya"ında, 
yan& bugün Lal&ta’nın oldu#u ya"taydı. “!y& bak, sonra sen 
de yapacaksın,” dem&"t& annes&. Sm&ta b&r yaban arısı sürüsü 
g&b& üzer&ne hücum eden o dayanılmaz, &nsanlık dı"ı koku-
yu daha dün g&b& hatırlıyordu. O gün yol kenarına kusmu"tu. 
Annes&, “Zamanla alı"acaksın,” d&ye telk&n etm&"t& onu. Yalan 
söylem&"t&. Alı"ılmıyordu… Sm&ta nefes almamayı, nefes&n& 
tutarak ya"amayı ö#renm&"t&. Oysa köydek& doktor, “Düzgün 
nefes almalısınız,” dem&"t&. “Bakın, nasıl da öksürüyorsunuz. 
Ve yemek yemel&s&n&z.” Sm&ta &"tahını kaybedel& uzun zaman 

* Dharma; Sanskr!t d!l!nde “hak!kat”, “yüksek hak!katlere götüren yol”, “evren!n dü-
zen!n! ve ruhsal gel!#!m! sa"layan kozm!k do"a yasaları” anlamında kullanılır. (e.n.)
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olmu"tu. Acıkmanın nasıl b&r "ey oldu#unu dah& hatırla-
mıyordu. Çok az, sadece ya"amasına yetecek kadar y&yordu. 
Canı h&ç &stemed&#& hâlde, sade suyla p&"&rd&#& b&r avuç p&-
r&nçle ya"ıyordu. 

Hükümet ülkeye tuvalet get&rece#&ne söz verm&", ancak 
maalesef vaatler gerçekle"t&r&lmem&"t&. D&#er yerler g&b& Bad-
lapur’da da &nsanlar dı"kılarını dı"arıya yapıyorlardı. Yerler le" 
g&b&yd&; dereler, neh&rler, tarlalar tonlarca dı"kıyla k&rlenm&" 
hâldeyd&. Bula"ıcı hastalıklar hızla yayılıyordu. S&yasetç&ler 
halkın reformlardan, sosyal e"&tl&kten, hatta &"ten önce &ste-
d&#& "ey&n tuvalet oldu#unu çok &y& b&l&yordu. Halkın talep 
ett&#& tek "ey, onurlu b&r b&ç&mde dı"kılama hakkıydı. Köy-
lerde tarlalara dı"kılamak zorunda olan kadınlar, her türlü 
saldırıya maruz kalma r&sk&ne ra#men, havanın kararmasını 
beklemek zorundaydı. Daha "anslı olanlar, bahçeler&n&n b&r 
kö"es&ne yahut evler&n&n d&p tarafına açtıkları del&klere tuva-
let&n& yapıyordu. Edepl&ce “kuru tuvalet” olarak adlandırdık-
ları bu helalar, her gün Dal&t kadınlar tarafından çıplak elle 
bo"altılıyordu. Sm&ta da bu kadınlardan b&r&yd&.

Her sabah saat yed&ye do#ru hasır sepet&n& ve çalı süpür-
ges&n& el&ne alıp evden çıkıyordu. Her gün y&rm& ayrı ev&n 
helasını bo"altmak zorunda oldu#undan kaybedecek zamanı 
olmadı#ını b&l&yordu. Ba"örtüsüyle yüzünü örtüp bakı"larını 
yerden ayırmadan yol kenarından hızlı adımlarla yürüyordu. 
Bazı köylerde Dal&tler kolayca ayırt ed&leb&lmeler& &ç&n üzerle-
r&nde karga tüyü ta"ımak, bazı köylerde &se çıplak ayak dola"-
mak zorundaydılar; öyle k& aya#ında sandaletle dola"tı#ı &ç&n 
ta"lanan b&r Dokunulmazın h&kâyes& herkesçe b&l&n&rd&. Sm&ta 
g&tt&#& evlere onun &ç&n özel olarak ayrılmı" arka kapıdan g&-
r&yordu, ev halkıyla kar"ıla"ması ve konu"ması kes&nl&kle ya-
saktı. Sadece Dokunulmaz de#&l, görünmez de olmak zorun-
daydı. Ev sah&pler& maa" n&yet&ne yemek artıklarını veya esk& 
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g&ys&ler&n& önüne atıyordu. Ona dokunmadan, bakmadan...
Bazen h&çb&r "ey vermed&kler& de oluyordu. Jat& sınıfından 

b&r a&le aylardır h&çb&r "ey verm&yordu mesela. Sm&ta &"& bırak-
mayı dü"ünmü"tü, b&r ak"am Nagarajan’a artık oraya g&tme-
yece#&n& söyled&, boklarını b&zzat tem&zles&nlerd&. Ancak Na-
garajan korkuyordu. Sm&ta &"& bırakacak olursa kovulurlardı. 
Kend&ler&ne a&t b&r toprakları yoktu. Jat&ler kulübeler&n& ate"e 
ver&rlerd&. Sm&ta neler yapab&lecekler&n& gayet &y& b&l&yordu. 
B&r keres&nde Dal&tlerden b&r&ne, “Bacaklarını keser&z,” de-
m&"lerd&. N&tek&m b&r süre sonra adam, yakınlardak& b&r tar-
lada bacakları kes&lm&" ve as&tle yakılmı" hâlde bulunmu"tu. 

Evet; Sm&ta, Jat&ler&n neler yapab&lecekler&n& çok &y& 
b&l&yordu. 

Bu nedenle ertes& gün oraya y&ne g&tm&"t&.
Fakat bu sabah, d&#erler&nden farklı b&r sabahtı. Sm&ta ka-

rarını verm&"t&, lamı c&m& yoktu, kızı okula g&decekt&. Kocasını 
&kna etmek kolay olmamı"tı. “Neye yarar?” d&yordu Nagara-
jan. “Belk& okuma yazma ö#renecek ama burada ona k&mse &" 
vermeyecek. Hela bo"altıcısı olarak do#duk ve ölene kadar da 
öyle kalaca#ız. Bu b&z&m m&rasımız, &ç&nden çıkmamıza &m-
kân olmayan b&r döngü. Bu b&r karma.” 

Sm&ta kararında &nat etm&"t&. Ertes& gün, daha ertes& gün 
ve sonrak& günler hep aynı "ey& tekrarlamı"tı. Lal&ta’yı ya-
nında &"e götürmey& redded&yordu. Kızına tuvaletler&n nasıl 
bo"altıldı#ını göstermeyecekt&, kend& annes& g&b& kızının hela 
del&#&n&n önünde kustu#unu görmeyecekt&; hayır, Sm&ta bunu 
asla kabul etmeyecekt&! Lal&ta’nın okula g&tmes& gerek&yordu. 
Sm&ta’nın kararlılı#ı kar"ısında Nagarajan boyun e#m&"t&. Ka-
rısını gayet &y& tanıyordu, çel&k g&b& b&r &rades& vardı. On sene 
önce evlend&#& bu kara der&l&, ufak tefek Dal&t&n kend&s&nden 
çok daha güçlü oldu#unu b&l&yordu. Kabul etmekten ba"ka 
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çares& yoktu. Öyle olsundu. Köydek& okula g&d&p ö#retmen 
Brahman* &le konu"acaktı. 

Sm&ta zafer&ne &çten &çe gülüyordu. Kend& annes&n&n de 
onun &ç&n böyle sava"mı" olmasını, okula g&deb&lm&" olmayı, 
sınıfta d&#er çocukların yanına oturab&lm&" olmayı nasıl da &s-
terd&! Okumayı, yazmayı, saymayı ö#renm&" olmayı… Ancak 
bu mümkün olmamı"tı çünkü Sm&ta’nın babası Nagarajan 
g&b& &y& b&r adam de#&ld&, huysuz ve zal&md&. Buradak& bütün 
erkekler g&b& karısını döverd&. Sm&ta babasının sürekl&, “Ka-
dın kocasının e"&t& de#&ld&r, kadın kocasına a&tt&r,” ded&#&n& 
hatırlıyordu. “Kadın kocasının malı, onun es&r&d&r; &stekler&-
ne boyun e#mel&d&r...” Babası kes&nl&kle karısınınk& yer&ne b&r 
&ne#&n canını kurtarmayı terc&h ederd&. 

Sm&ta çok "anslıydı. Nagarajan onu asla dövmem&", ona 
asla hakaret etmem&"t&. Hatta Lal&ta dünyaya geld&#&nde kı-
zın hayatta kalmasına razı olmu"tu. Bu d&yarlarda kız çocuk-
larını do#duktan hemen sonra öldürüyorlardı. Yakınlardak& 
Racastan’da kız çocuklarını do#ar do#maz b&r kutuya koyup 
canlı canlı kuma gömüyorlardı. Bebekler bütün gece can çe-
k&"erek ölüyordu. 

Ama burada öyle de#&ld&. Kulüben&n toprak zem&n&nde 
oturmu", sah&p oldu#u yegâne oyuncak bebe#&n&n saçlarını 
taramakta olan Lal&ta’yı seyrett& Sm&ta. Kızını güzel buluyor-
du. Zar&f hatları ve her sabah tarayıp ördü#ü, bel&ne kadar 
&nen saçları vardı. 

Ben!m kızım okuma yazma ö#renecek, d&ye geç&rd& &ç&nden 
ve bu dü"ünce yüre#&n& büyük b&r sev&nçle doldurdu.

O günü hayatının sonuna kadar hatırlayacaktı. 

* Brahman: Dört tabakalı H!nd!stan kast s!stem!n!n en üst tabakası olup d!n adam-
ları ve b!lg!nlerden olu#ur. (e.n.)



“G &ul&a!”
G&ul&a gözler&n& güçlükle açtı. Annes&n&n ses& a"a-

#ıdan b&r kere daha çınladı.
“G&ul&a!”
“A"a#ı gel!”
“Çabuk ol!” 
G&ul&a kafasını yastı#ın altına gömmek &sted&. Y&ne bütün 

gece k&tap okudu#undan çok az uyumu"tu. Fakat kalkmak 
zorundaydı çünkü S&c&lyalı b&r annen&n çocu#unun, anne-
s& ça#ırdı#ında g&tmekten ba"ka çares& olmadı#ını gayet &y& 
b&l&yordu.

“G&ul&a!”
Genç kız &steks&zce yataktan çıktı. Aceleyle g&y&n&p mut-

fakta sabırsızlık &ç&nde onu bekleyen annes&n&n yanına &nd&. 
Kız karde"& Adela çoktan kalkmı", kahvaltı masasının üzer&-
ne dayadı#ı ayak tırnaklarına oje sürmekle me"guldü. G&ul&a 
aseton kokusunu duyunca yüzünü buru"turdu. Annes& önüne 
b&r f&ncan kahve koydu.

“Baban g&tt&. Bu sabah sen açıyorsun.”

Giulia

Palermo, Sicilya
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G&ul&a atölyen&n anahtarlarını kapıp ko"ar adım evden 
çıktı. 

“H&çb&r "ey yemed&n!”
“Bar& yanına y&yecek b&r "ey al!”
G&ul&a duymazlıktan gel&p b&s&klet&ne atladı#ı g&b& son sürat 

pedal çev&rerek gözden kayboldu. Sabah ser&nl&#&, mahmurlu-
#unun geçmes&ne yetm&"t&. Caddelerde esen rüzgâr yüzüne ve 
gözler&ne çarpıyordu. Pazar yer&ne vardı#ında burnuna gelen 
narenc&ye ve zeyt&n kokuları genz&n& yaktı. Üzer&nde den&z-
den yen& çıkmı" sardalye ve yılan balıklarının serg&lend&#& b&r 
tezgâhın önünden geçt&. B&rden hızını artırarak kaldırımlara 
&n&p çıkmaya ba"ladı. Sokak satıcılarının sabah sabah mü"ter& 
yakalamaya çalı"tıkları Ballaro Meydanı’ndan süratle geçt&. 

Roma Soka#ı’nın b&raz ötes&ndek& çıkmaz soka#a g&rd&. 
Babasının y&rm& yıl önce, G&ul&a henüz yen& do#mu" b&r be-
bekken satın aldı#ı esk& s&nema b&nasına kurdu#u atölye, bu 
sokaktaydı. Öncek& atölyes& fazla küçük oldu#undan daha 
büyük b&r yer aramak zorunda kalmı"tı. B&r zamanlar b&na-
nın ön cephes&ne asılan f&lm af&"ler&n&n &zler& hâlâ duruyordu. 
Palermo halkının; Alberto Sord&’n&n, V&ttor&o Gassman’ın, 
N&no Manfred&’n&n, Ugo Tognazz&’n&n, Marcello Mastro&an-
n&’n&n f&lmler&n& görmek &ç&n buraya akın ett&kler& dönemler 
çok ger&lerde kalmı"tı. Tıpkı artık atölyeye dönü"mü" olan bu 
yer g&b& pek çok s&nema kapılarını kapatmı"tı. Babası projek-
s&yon odasını büro hâl&ne get&rm&", &"ç&ler aydınlıkta çalı"ab&l-
s&nler d&ye karanlık ve büyük salonun duvarlarına pencereler 
açtırmı"tı. Üstel&k babası bütün bunları tek ba"ına yapmı"-
tı. G&ul&a bu atölyen&n babasına benzed&#&n& dü"ünüyordu, 
onun g&b& da#ınık ama sıcacıktı. Artık efsane hâl&ne gelm&" 
o me"hur öfke patlamalarına ra#men P&etro Lanfred&, &"ç&ler& 
tarafından sev&len ve sayılan b&r patrondu. Kızlarını d&s&pl&n 
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sah&b& ve çalı"kan b&reyler olarak yet&"t&rm&", t&t&z ve otor&ter 
b&r adam olmakla b&rl&kte sevecen b&r babaydı.

G&ul&a çantasından anahtarını çıkarıp kapıyı açtı. Genel-
l&kle sabahları atölyeye &lk gelen babası olurdu. !"ç&ler&n& her 
sabah b&zzat kar"ılamayı çok önemser ve sürekl&, “Patron ol-
mak bunu gerekt&r&r,” derd&. Herkese da&ma naz&k b&r ç&ft söz 
etmeye, sam&m& b&r &lg& göstermeye, ho" b&r davranı"ta bulun-
maya özen göster&rd&. Ama bu sabah Palermo ve c&varındak& 
kuaförler& turlamaya g&tm&"t&, ö#leden önce de gelmeyecekt&. 
Bu sabah &"ç&lere G&ul&a ev sah&pl&#& yapacaktı. 

Sabahın bu saat&nde atölye çok sak&nd&. $&md&l&k sess&z-
l&k ve G&ul&a’nın sess&zl&kte çınlayan ayak sesler&nden ba"ka 
b&r "ey duyulmuyordu ama b&razdan burası sohbetler, "arkılar, 
kahkahalarla çınlayacaktı. !"ç&lere ayrılmı" vest&yere g&d&p e"-
yalarını, üzer&nde adı yazılı olan rafa koydu. Artık neredeyse 
&k&nc& der&s& hâl&ne gelm&" olan &" önlü#ünü üzer&ne geç&rd&. 
Saçlarını tepes&nde sıkı b&r topuz yaptıktan sonra becer&kl& 
hareketlerle tokalayıp tutturdu. Sonra ba"örtüsünü ba#la-
dı çünkü &"ç&ler&n, kend& saçlarının atölyede &"lenen saçlara 
karı"maması &ç&n ba"örtüsü takma zorunlulukları vardı. Bu 
kılıkta patronun kızı oldu#u h&ç bell& olmuyordu, o da d&#er 
&"ç&ler g&b& Lanfred& atölyes&n&n çalı"anlarından b&r&yd&. G&u-
l&a bunu çok önems&yordu. H&çb&r zaman ayrıcalıklı davranıl-
masına &z&n vermem&"t&.

Atölyen&n kapısı gıcırdayarak açıldı ve &çer&s& an&den b&r 
ne"e bulutuyla doldu. Mekân b&rden canlanıp G&ul&a’nın o 
çok sevd&#& gürültülü yere dönü"tü. !"ç&ler b&rb&r&ne karı"an 
sesler&n u#ultusu &ç&nde vest&yerdek& &" önlükler&n& üzerler&ne 
geç&rd&kten sonra, sohbetler&ne ara vermeden yerler&ne geç-
t&ler. G&ul&a yanlarına g&tt&. Agnese bu sabah yorgun görü-
nüyordu, bebe#& d&" çıkardı#ından bütün gece uyumamı"tı. 
Feder&ca gözya"larına hâk&m olmaya çalı"arak n&"anlısının 


