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TECAVUZ

(On Oyun)

Bugiin MIa, aptalca bir dii~iince nedeniyIe, bir kadm iste-
gi dl~mda cinsel iIi~kiye zorlandlgmda, tecaviize ugradl-
gmda, "~ansl" varsa ba~vuracagl yetkili makamlar ancak
kadm <;okhlTpalanml~ ve kan revan i<;indeyse diizenleme
yaplyorlar. Belki de OLSE daha iyi olur! Onlar i<;inteca-
viiz izleri ta~lyan bir ceset daha garantilidir. Son haftalar-
da Roma Mahkemelerine yedi tecaviiz olaYl geldi. Okul-
Ianna giderken saldmya ugrayan bir grup ogrenci ... Has-
tanede yatan bir hasta da yine saldmya ugraml~. Bunlann
dl~mda kocalan tarafmdan tecaviize ugradlgl i<;inhaklan-
m kullamp bo~anmak i<;inba~vuran e~ler de vardI. Her
~ey cinsel su<;belirsizliginin getirdigi bir karma~adlT. Ama
daha igren<;olam, ~iddet yanlIsl bir ah~kanhkla polis, dok-
tor, yargl<;ve kar~l avukatlann tecaviize ugrayan kadmm,
hayali adalet i<;in,yetkili makamlara ba~vurusunda bile,
kadml elde etme arzusuyla davranmalandlT. Size bir teca-
viiz mahkemesindeki sorgulamamn tamammda, igren<;
ve a~agIllk yontemlerin kullamldlgl ve zabltlara ge<;mi~
olan klslmlan okuyacaglm.
(Tipleri canlandmr)

DOKTOR: ,Kii<;iikhamm, ya da bayan; tecavi.iz siiresince sa-
dece aCInil duydunuz, yoksa bir <;e~ittat aldmlz ml? Yani
bir tiir tatmin?

poLis: Boyle bir siirii erkekle, sarunm dart ki~i, hep beraber,
boylesi sert bir tutkuyla, onlardan ho~lamp, onlan hi<;
umutlandlrmadlruz ml?

YARGI<:::Hep pasif miydiniz, yoksa bir noktada olaya kahl-
dmlz ml?



DOKTOR: Tahrik oldunuz mu? Ka~ kez?
KAR$I TARAF AVUKATI: Islandmlz ml?
YARGI<:::Sizin aglaYlp inlemeleriniz, tabii aCl~ektiginiz i~in,

ama acaba bir ~e~it bo~almanm etkisiyle diye du~unu]e-
bilir mil

polis: Bo~aldmlz ml?
DOKTOR: Orgazm oldunuz mu?
AVUKAT:Evetse ka~ kez?

$imdi sizlere sunacaglm bu ku~uk oyun par~asl, ger~ek
ya~amda "herhangi bir kadm"m ba~ma gelmi~ o]aylar-
dan derlenmi~tir. Biz olaya, tamklIk ederek tiyatro form-
lanna ta~ldlk.

OYUN
80$ sahnenin ortasmda tek bir sandalye vardlr. Kadm gelir,
salldalyeye oturur.

Radyo ~alIyor. Ama onu biraz soma duyuyorum. Biraz
soma fark ediyorum birinin ~arkI soyledigini. Evet, radyo.
Hafif miizik: A~k, tatlI a~k, ylldlzlI gokyuzu. Bir diz, ar-
kamda duran birisi bir ayagml slftIma digerini yere daya-
ml~ duruyor sanki.
Elleriyle benimkileri tutuyor slklca, bukuyor onlan. Ozel-
likle sol elimi. Niye boyle yaplyor bilmiyorum. Solak ml
diye dU~linmeye ba~lIyorum. Olanlardan hi~bir ~ey anla-
YaI11Iyorum. AklIml, sesimi, konu~ma glicumu yitirmek
lizereymi~im gibi bir korkuya kaplhyorum.
Her ~eyi inamlmayacak kadar yava~ kavnyorum ... Tan-
nm, kafam ~ok kan~lk. Bu kamyona nasll bindim ben?
Adam]ar iteklerken, birbiri ardll1ca kendim mi attIm
adlmlanml? Yoksa beni onlar ml kaldmp koydular i~eri?
Bilmiyorum.
Kaburgalanma boyle guriiltiiyle vuran kalbim yuzunden
du~unemiyorum. Kafam, bu korkun~ vuru~lara ve sol eli-
min gitgide daha dayamlmaz hale gelen aClsma taklh. Ne-
den bukiip duruyorlar bunu? Klpudamaya ~ah~mlyorum
ki. Donmu~ gibi kaskatIpm.
$imdi arkamdaki dizini slrtIma bastmuayl blraktI. Daha
rahat yer1e~ti. Beni arkamdan bacaklanyla sararak oturu-
yor ~imdi... Ylllar once ~ocuklarm bademciklerini ahrlar-
ken yaphklan gibi. Hahnma gelen tek am bu. Neden beni
~ok slklyorlar?
Klplrdamlyorum, bagIfmI)'orum, sesim gitmi~. Neier



olup bittigini anlamlyorum. Neden radyo a~lk? Neden
muzik ~alIyor? $imdi neden klsttlar? Belki de bagtrmadl-
gm1 i~indir.
Beni tutandan ba~ka u~ adam daha var. Onlara bakIyo-
rum: Pek I~lkda yok burada ... Geni~ bir yerde yok. .. Belki
bu yuzden beni yan oturur halde tutuyorlar.
Sakin gorlinuyorlar. Guvenli. Ne yaplyorlar? Sigara yakl-
yorlar. 0 da ne? i~ecekler mi? $imdi mi? Neden beni boy-
le tutup sigara i~ecekler? Bir ~eylere hazlrlandlklanm his-
sediyorum ... Derin bir soluk ahyorum ... Birka~ kez daha.
HaYlr beynimdeki bulamkhgl gidermiyor bu. Anlalmyo-
rum. Yalmzca korkuyorum. Biri yakla~IYor, digeri onlim-
de diz ~okuyor. D~tincUsu soluma, dorduncusu saglrna
oturuyor. Sigaralanmn ktrmlzlhgml goruyorum. Kuvvet-
Ie ufluyorlar. <;ok yaklmmdalar. Evet, bir ~eyler olacak gi-
bi ...
Beni arkadan tutan kaslanm geriyor ... Onu govdemin ~ev-
resinde hissedebiliyorum. Klskacml daraltrnadl, sadece
daha slkl tutmaya hazlrlamyormu~ gibi kaslanm geriyor.
Onumde diz ~okmli~ olan, bacaklarnm iyice a~tl. Onlann
arasma yerle~iyor. Aralannda gorli~ulmu~ gibi kararh bir
hareket yaptt, ~unku arkamdaki bacaklanm beni oyle tut-
mak istercesine, bacaklanmm uzerine dayadl.
Ayaglmda pantolonum var. Neden ustumde pantolon
varken bacaklanml aymyorlar? <;lplakhktan daha ~ok ra-
hatslz ediyor bu beni! Once ne oldugunu hissedemedigirn
ba~ka bir ~ey, akhml bu duygulardan ~eliyor. Sag gogsu-
mun listunde, once hafif, sonra gu~li.i,daha sonra dayaml-
maz hale gelen bir slcakltk.
Keskin bir yanma aCISI.
Sigaralar ... Kazaglmm uzerinden tenime degiyor ... insan

boyle bir durumda ne yapmah diye dU~linurken buluyo-
rum kendimi. Hi~bir ~ey yapabilecek durumda degilim.
Konu~amlyorum, aglayamlyorum bile.
Kendi dl~ma fIrlattlml~, daraCIk bir pencereden, korkun~
bir ~eyleri seyrettiriliyor gibiyim.
Solumda klvnlml~ olan sigarasml yaklyor, iki nefes ~ek-
tikten soma bacaklanmm arasmdakine veriyor. <;abuk bi-
tiriyorlar. Sliveterimi delip tenime degen sigaralar ... Yamk
yun kokusu onlan rahatslz etmi~ gibi gortinuyor: Bir jilet-
Ie suveterirni enlemesine kesiyorlar. Soma sutyenimi ... Bi-
le bile tenimi de kesiyorlar ... Doktor raporuna gore yirmi
santimlik bir kesik.
Bacaklanmm arasmda duran, goglislerimi avu~luyor. Ya-
mklanmm uzerinde kavuran bir sogukluk hissettim ...
Pantolonumun fermuanm a~lyorlar ve dordu birden ~l-
karmaya ugra~lyorlar: Yalmz tek ayakkabl, pantolonun
tek pa~asl... Beni arkadan tutan heyecanlamyor, bana slr-
ttmdan surtlinmeye ba~ladlgml hissediyorum. Bacaklan-
mm arasmda duran ~imdi i~ime girmeye ~alI~lyor.Midem
bulamyor. Sakin 01, sakin olmalIylm ... "Klplrda orospu,
tat ver bana." Sadece ~arkmm sozlerini i~itmeye ~alI~IYo-
rum. Kalbim yerinden ~lkacak gibi, ~a~kmhglmdan kur-
tulmak istemiyorum. NeIer oldugunu anlamak istemiyo-
rum. Hi~bir sozli anlamlyorum ... Hi~bjr dili anlamlYo-
rum ... Bir sigara daha: "Klptrda orospu."
Ta~gibiyim. Bir sonraki i~ime girdi ~imdi. Bunun hareket-
leri daha da kararh. Korkun~ bir aCIduyuyorum ... "Klplr-
da orospu, tat ver bana!" Stiveterimi kestikleri jilet birka<;:
defa yuzumde dola~tl. Beni kesip kesmedigini hissetmi-
yorum.
$imdi Slra li~uncude. "Klptrda orospu ..Tat ver bana" Ka-



nun yanaklanmdan kulaklanma dogru yaYlhyor.Bu hay-
vanlann govdemde haz duyduklanru hissetmek korkun<;:.
"Ohiyorum" diyebiliyorum, "Ben kalp hastaslyml."
inamyorlar, inanmlyorlar, tarh~lyorlar. "Atahm ~unu, ha-
Ylr,evet..."
Biri suratma bir tokat yiyor. Sondiirmek i<;:in~urama, en-
seme bir sigara bastmyorlar. Oyle kuvvetli bastmyorJar
ki, soniiyor. Sanmm 0 zaman baYl!lyorum. Beni hareket
ettiriyorlar, Arkamdaki sert hareketlerle giydiriyor beni,
utanmadan 0 giydiriyor ... Bana gelince i~e yaramaz bir
haldeyim. Soyunmayan tek adam, yani pantolonunu a<;:-
mm11l~olaru, beni "diizmemi~" oldugundan gergin, mut-
suz bir <;:ocukgibi homurdamyor. Ama acelesini ve korku-
sunu hissediyorum. Kesik olan siiveterimi ne yapacagml
bilemiyor, ama sonunda kopuk iki ucunu pantolonumun
i<;:inesoku~turuyor.
Kamyonet benim inmeme yetecek kadar duruyor ... ve gi-
diyor.
Sol elimle a<;:lkolan gogsiimii ortmeye <;:a!l~lyorum.Hava
kararmak iizere. Neredeyim? Aga<;:larbitkiler, <;:imen.Bir
parktayml. Kotiiyiim ... baytlacak gibiyim ... Tensel aCldan
degil yalmzca, igrenmeden a~agl1anmadan... beynimdeki
binlerce hikiiriikten ... bacaklanmdan Slzan spermlerden ...
Ba~lml bir agaca yashyorum ... Sa<;:lanmda <;:okaClyor.
Evet, beni tutmak i<;:insa<;:lanml<;:ektiler...
Elimi yiiziimde dola~tmyorum: Kan i<;:inde.Ceketimin
yakalanm kaldmyorum. Doniiyorum, yiiriiyorum, eve
donemem ...

. Farkma varmadan bir polis karakolunun oniinde oldugu-
mu goriiyorum. Binanm duvanna yaslamp, kapl giri~ine
bakIyorum.

i<;:erigirersem nelerle kar~lla~acaglml dii~iiniiyorum. So-
rulanru duymak. Yiizlerini gormek ... Smtmalanru ... Dii-
~iiniiyorum ve tekrar dii~iiniiyorum.
Soma karar veriyorum. Eve donecegim, eve donecegim ...
$ikayet i<;:inyann ba~vuracaglm.


