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#'O 
NO OYUNLARI 

ÜZERİNE 

Japon olmayıp da bir Nô Oyunu izieyebilen ilk seyircilerden 

biri Amerikan generali Ulysses S.Grant'tir. 1879 yılında, bir dünya 

gezisi sırasında Tokyo'ya da u�ayan generale, yabancı bir ülkeden 

gelmiş bu ünlü konuAa, nasıl bir e�lence sunulabilec�� konusunda 

bir hayli bocalayan Japonlar, büyük Nô oyuncusu Hôshô Kurô' 

dan, bir gösteri sunmasını dilemişlerdi. Saçianna kır düşmüş eski 

savaşçı Grant'in, bu sembolik gösterinin rahiplere özgü görkemli 

davranış ve hareketleri sırasında uyuklaması hiç de şaşırtıcı olmaz

dı, ama verilen bilgiye göre, oyun sona erdiAinde general büyük 

bir hayranlıkla: "Bu oyunlan korumaya almalı, geliştirmelisiniz! .. de

mekten kendini alamamıştı. 

Anlaşılan Grant' in, tam da o sıralarda Nô Oyunlannın gerçek-

. ten korunmaya ahnması sorununun gündemde oldu� ndan haberi 

yoktu. 14. yüzyılda Şogun egemenliği sırasında ve bu rejime ba�ı ola

rak ortaya çıkmış olan Nô Oyunlan, Şogun yönetimleri 1868'de çö

künce, eski rejimin düşmanlannca yok sayılmıştı. O günlerde Japon

lar bir Batı hayranlı� içinde Batı'dan ne gelirse kendi ülkelerine ka

bul ediyorlardı. Böylece, 1879'dan beri arkaik bir dönemin kalıntısı 

sayılan bu drama sanatı da, ça�daşlaşma hareketinin kurbanlan ara

sına katılmış durumdaydı. ÇaAdaş seyirci kitlesi, Nô Oyunlan için en 

ufak bir ilgiyi bile esirgiyor, vats na�eleriyle dans etmek ve yemek

te çatal bıçaAı nasıl ustalıkla kullanabildi�ni kanıtiayabilmek için ün

lü Rokumei salonlarına akın ediyordu. Eski sanatın tehdit altında ol

du� gözle görülüyordu N� var ki Grant bu sanatın konımasını sa

lık vernıişti ve böylesine ünlü bir konuAun verdi� hüküm kulak ardı 

edilemezdi, özellikle de dışardan gelen her� hiç ele§tirilmeden 

baştacı edildi� bir dönemde. Nô Oyunlannın yaşatılmasını isteyen 

Japonlar da vardı, onlar Batı gezileri sırasında opera temsillerini gör-
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müşler, Nô Oyunlannın Batıdaki operayla benzerliklere sahip oldu

Au karanna vaı nuşlardı. Uzun yıllar savsaklanmış bu sanata bağlı kal

mış olan az sayıdaki N ô oyunculan yeniden yavaş yavaş ortaya çıkma

ya başlamt§, soy�ulann ilgisiyle de bu kendine özgü dramatik sanat 

k�lu kendini kabul ettirmenin yolunu bulmuştu. 

Nô Oyunlan gerçi korunmuş oluyordu ama, zaman zaman ade-

ta bir acıma duygusuyla sahneye konulan Monteverdi'nin operalan 

gibi müzelik olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Nô Oyunlan geniş � 

yirci kitlesine ulaşabilmiş bir sanat kolu olmaktan uzaktı. Japonya'
nın askeri egemenleri Şogunlar katından destek göıınüş olan bu 

oyunlar, zamanla ola�an seyirci kitlesinden uza.Jdaşmıştı. 16. yüzyıl

da kukla tiyatrosu ile Kabuki oyunlan gündeme gelip de büyük ilgi 
gördü�nde ise Nô OyunJan hemen hemen salı en der çevrelerde oy
nanır olmuştu. Sosyete seyircileri, oyunculann ola�an hareketlerd�n 

ve ses tonlanndan en önemsenmeyecek derecede aynlmalannı bile 
gözden kaçırınayacak kadar uzmanlaşmışlardı. Gelenekler öyl�sine 
katıydı ki Nô Oyunlan nerdeyse bir ibadete dönüşmüştü ve seyirci

ler metinleri öylesine harfi harfine ezberinde tutabiliyordu ki, olayın 
dramatik inandına bir biçimde temsili bile gereksizdi ve nerdeyse is
tenrniyordu. Diyalog bilerek kısılmış bir �sle konuşuluyor, harelcet-. 
ler stilize ediliyordu. Elin yavaş yavaş surata do� kaldmiması a�a- • 

ma anlamındaydı, bir ayagın yere vurulması hayalerin kayboldu� an

lamını taşıyordu. General Grant'in bu çok yabana ve girift sanattan 

etkitenmiş olması gerçekten şaşırtıcıdır. 
· 

İlk örnekleriyle Nô Oyunlan aslında daha bir basittiler. Belir

li oyunlardan geliştirilmiş olan bu yapıtlar, hasat bayramlannda ve 

di�er tören günlerinde ya da bir semt sakinlerinin bir araya gelme
leri zamanlannda tapınaklarda, kutsal yerlerde sergilenirdi. Bu kır

sal kesim e�enceleri 14. yüzyılda iki adamın dehalarından kaynak

lanarak dünyanm en önemli dramatik türü olarak geliştirildL Bu 
iki adam, Kan'arni Kiyotsugu (1333-1384) ile o�u Seami Motokiyo 

idiler. Bu ikisinin geliştirdi� Nô Oyunlannda dört ya da beş oyun

cu sahneye çıkardı: Bir başspiker ve dansör ile dansetmeyen ·bir li
gür (genellikle bir rahip) ve refakatçi figürler. Her oyunun doruk 
noktası, temsilin sonuna doAru kutlanan ve daha başından beri 

metni hedeflemi§ olan uzatılmı§ bir danstı. Oyunlann kendisi bir 
perdelik bir oyun uzunluAundaydı ama, danstan ve yavaştan ahnan 
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konuşmadan ötürü bir Nô Oyununun temsili yaklaşık bir saat sü-
rerdi. Bir koro ile flüt ve çeşitli dawUardan oluşan enstrümantal 
müzik oyunun doruk noktalannın altını çizerdi. 

Bir açıdan bu N ô Oyunlan antik Yunan tiyatrosunu andır
maktadır: Yunan tiyatrosunda da sahneye az oyuncu çıkar, orada 
da bir koro, dans ve maskeler vardır (bu maskeler çoAu zaman baş
dansörlerce kullanılır), orada da çoAunlukla geleneksel ya da söy
lence temalan ele alınır. Ama Yunan tiyatrosu zamanla hep daha 
bir gerçekçili�e do� kayarken, Nô Oyunlan tam bir simgesel sa
nat biçemine do� yol almıştır. ( ... ) 

Genelde Nô Oyunlan iki bölümlük oyunlardır. Birinci bölüm
de ço�nlukla oyunculardan biri yaşlı kadın, balıkçı, köylü ya da 
benzeri bir rolde sahneye çıkar, ikinci bölümde ise gerçek görünü
müyle, nitekim büyük bir savaş kahramanı ya da güzel bir kadın 
olarak geri döner. Sık sık bir cadı ya da acı çeken bir hayaletle kar .. 
şılaşınz. Bu ikincisi ötekilerden kendisi için dua etmelerini diler, 
ya da korkunç öfkesinin yatıştınlması gerekir. Ölüm dünyası belki 
de Nô Oyunlannın de�şik ve simgesel karakterine özellikle uygun 
düşmektedir; ölüm ile yaşam, ölüler ile yaşayanlar arasındaki sınır 
Nô Oyunlarında çok büyük bir etkendir. 

Nô Oyunlanndaki biçem bir kere gelişip de doruga ulaşlıktan 
sonra, daha sonraki zamanlarda artık önemli de�şiklige uwama
mıştır. İşte böylece, 17. yüzyılda gündeme gelen bir Nô Oyunu 14. 

yüzyılda yazılmış olan oyundan pek farklı olmamıştır; bunda da 
kutsal bir yeri ziyaret için yola koyulmuş bir rahiple karşılaşırız. Bu 
rahip yolda, garip şürsel konuşması dış görünümüyle hiç de ba�daş
mayan bir adama rastlar. Rahibin sorguya çekti� meçhul köylü, es-
ki parlak yaşamını dile getirir, bu dünyayla ilgili herhangi bir doyu
ma ulaşamamış isteğinin, ruhunu yeryüzünde dolaştırdı�nı anlatır. 
Oyunun sonunda adam bu gerçekleşmemiş iste�den kurtanlarak 
özgürlüğüne kavuşur ve hayalet onadan kaybolur. Oldukça dar bir 
çerçeve içinde· şürsel ve enikonu girift bir olayı dile getirnıek Nô • 
Oyunu yazan için hep uygun bir zemin sayılmıştır. 

Nô Oyunu biçim açısından zaman zaman Japon yazarlarını çok 
meşgul etmiştir. Eski temalar çaAdaş çalışmalara kaynak olmuş, eski 
formlar kimi yazarlares ça�daş kavramlarla beslenmiştir. Hatta, sa
Va§ propagandasının yarattı� isteri, bir denizaltıda geçen yaşamla il-
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gı1i bir Nô Oyunu bile doAurırıuştur. Bu çaAdaş çalışmalardan bazıla
n bir süreli�ne hayli popüler olduysa da, genelde eski oyunlardaki 
dil güzelli�ni ve uyumu saAJayamadıAı gibi, çaAdaş yapıtiann karak
ter betimlemesindeki psikolojik incelikten de yoksun kalmıştır. 

İlk gerçekten başanit çaAdaş N ô Oyunlannın yazan Yukio Mi
şima'dır. Evet, bu sanat dalı gerçekten yeniden hayat bulduysa, bu
nu Yukio Mişima'ya borçludur. Genç yaşına karşın -1925 yılında 
do Ad u- · Mişima olaAanüstü zengin bilgiye sahip bir yazardı, ro
man ve oyunlannı hem Japon hem de Batı kaynaklanndan yararla
narak yarattı. ÖmeAin, başarılı romanı "Dalgalann Sesi .. eski Yu
nan yapıtı "Daphnis ve Chloe'*deki aşk temasına dayanır, bir başka 
romanı da Maupassant'nın uzun öyküsü "La Maison Tellier"den 
bir sahneyle sona erer. Mişima'nın birkaç oyunu tamarniyle çaAdaş 
temalan işler, diger bazılan da hem stil hem de dil açısından 17. 
yüzyılda yaıılnuş Kabuki Oyunlanndan esinlenir; konusu Racine'in 
"Phedre" adlı oyunundan kaynaklanan ve geleneksel dilde kaleme 
alınmış bir kukla oyunu da vardır. 

Görünüşe bakılırsa, Miş ima, N ô Uyunlannı gerek yapılan ge
rekse temalan açısından çok çekici bulmuştur. Kuşku yok ki Nô 
Oyunlannı yazarken tamamiyle özgür bir çalışmaya yönelmiştir, 
çünkü amacı bu oyunlan anlaşılabilir ve çagdaş bir yapıyla yeniden 
yaratmaktı. Bu çagdaş Nô Oyunlannın di§ ülkelerdeki temsillerin .. 
de yeniden işlemnelerini de benimsemişti. Öme�n, Komaçi'yi siga
ra izmaritlerini toplarken gördüAümüz park pekala New York'taki 
Central .. Park olabilir, Rokumei Salonlan yerine Delmonico'yu ya 
da bir başka ünlü NeYI York otelini koymak mümkünd•jr. Böyle 
esaslı de�şikliklerin bile başanya ulaşmaınası için hiçbir neden 
yoktur; önemli olan, bu oyunlann, Japon drama sanatına yabancı 
bir seyirci topluluAunu bile kuwetle etkilemesidir. 

Kitabımızdaki altı oyun 1950-1955 yıllannda ortaya çıkmıştır. 
Çagdaş oyunlar olarak Tokyo Tiyatrosunda sahneye konulan bu· 
oyunlardan .. Bez Davul" 1955 yılında geleneksel N ô st ilinde, "Ba
yan Aoi" ise 1956'da bir Batı operası biçiminde sunulmuştur. 

Mişima'nın eski Nô Oyunlarını kullanma yöntemi oyundan 
oyuna de�şiklik gösterir. Kimi zaman bakarsınız ana temayı ele al
mış, başka bir uyarlamada da bakarsınız özgün oyunu en küçük ay
nntılanna kadar korumu§. Böylece, eski "Bez Dawl"daki, saray 
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bahçesini düzenleyen yaşlı adam, oyunun yeni uyarlamasında Tok

yo'daki bir awkat bürosunun bademesidir ve bu yaşh adam bir 

prensese sevdalanmak yerine büronun karşısındaki moda arölyesi

nin bir müşterisine sevdalanmıştır. Her iki uyarlamada da yaşh ada

ma söylend®ne göre, sevdah oldu� bayanın ilgisini çekebilmek 

için, bez davula öylesin� bir kuvvetle vurntah ki, bayan, davulun se

sini duymalıdır. Her iki uyarlamada da dawla bir deri de�il bir 

bez gerilidir ve beze vurolsa da ses vermeyecektir. Büro bademesi 

gibi eski oyundaki b�hçıvan da intihar eder. Eski Nô Oyununda 

ölünün hayaleti, kalpsiz prensesi aralıksız davul sesleriyle cezalan

du nıak üzere geri döner. Ça�daş oyunda ise sevgiden yoksunluAu 

kadını davul sesine karşı sa�laştınr ve büro bademesinin hayaleti 

ikinci bir defa daha umutsuzlu�a süriiklenir. 

"Düş Yastı�"nda Mişima, eski Nô Oyununun konusunu hiç 

deAiştirıneden izler. Sihirli bir yastı�a başını dayayarak uyuyan bir 

yolcu, hanın kadın sahibi bir kase yulaf çorbası pişirirken, rüyasın-• 
da kendini görkemli Çin Imparatoru olarak görür. Uyandı�nda o 

görkemli yaşamın bir rüyadan başka bir şey olmadı�ru anlar. Mişi

ma'nın oyununda yolcu yerine, günümüzün şımartılnuş, genç, ama 

yaşamaktan bıkmış bir erke�ni görürüz; yaşlı süt ninesi kahvaltısı

nı hazırlarken genç adam, sihirli yastık başının altında rüya gör

mektedir. Ama rüyasında eski Çin'de bir imparator de�il, zengin 

ve kudretli bir işadamı ve diktatördür. 

"Yüzüncü Gece"de Mişima, yaşlı kadın Komaçi ile tartışan ra-
l 

hipterin yerine genç bir şairi ele almıştır. Rahipler, Komaçi kutsal 

bir resmin üzerinde oturdu� için öfkelidirler. Mişima'nın oyunun

da ise, genç şair, geceleri sevdalı çiftierin sıralar üzerinde başbaşa 

oturduklan bir parkta bir sıraya yan gelip oturmuş oJan Komaçi'ye 

kızgındır. Oyunun ana teması, güzel ama kalpsiz Komaçi'nin, aşı�

na ancak yüz gece ardardına ziyaretine gelirse aşkına karşılık bula

ca� bildirmesi, Mişima•run oyununda korunmuştur. Burada genç 

şair, yaşlı kadına seksen yıl önceki yaşamını sorar ve bu arada ya

v� yavaş yüzüncü gecedeki eski AşıAJn rolünü üstlenir. Oyunun so

nunda eski Komaçi'ye mutluluk umudu tanınır, buna karşılık ça�

daş Komaçi oyunun başında ne idiyse oyunun sonunda da odur: 

bir gecenin haraa sigara izmaritlerini sayan pasaldı, yaşh bir cada

loz! 
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"Bayan Aoi"de, eski oyundaki, Rokuyo'nun yaşayan hayaletini 
ça�an rahibin yerinde, ibiisieri de�, cinsel sorunlan dile getiren 
bir hastabakla buluruz. Eski oyunda Aoi'nin kocası olarak sahneye 
çıkan Prens Genyi, Mişima'nm oyununda Hikaru adıyla yer alır. Hi
karu 'lşıldayan', çevresine ışıklar saçan Prens Genyi için kullanılan 
bir takma addır. Rokuyo ile Aoi'nin, içindeKoma Bayramına katıl
dıklan arabanın yerini çaAdaş oyunda bir yelkenli tekne almıştır. 

Bir perdelik "De�şen Yelpazeler", Mişima'nın çalışmasında 
eski Nô Oyunundan en fazla uzaklaşmış olandır. Mutlu son'la bi
ten hemen biricik N ô dramasıdır bu oyun aslında. Eski oyunda 
akıl hastası kız Hanako, kendisini terk etmiş olan erkek yeniden or
taya çıkınca iyileşir. Mişima'nın oyununda ise, Hanako, dönüp ge
len eski Aşı�ru tanıyamaz, ondan yüz çevirir. 

Psikiyatri klini� olsun, avukat bürosu ya da park olsun, Nô 
Oyunlannın düş dünyasından hayli uzak kalmış görünür, ne var ki 
bu mekanJan serbestçe kullanmış olan Mişima'da dramatik durum
lar hep aynı kalır. Bütün bu durumlan ça�daş seyirciler için de an
laşılabilir hale getirnıiş ve 15. yüzyıl metinlerinde pek üzerinde du
rulmamış olanaklan denemiş olması Mişima'nın kazancıdır. t'Bez 
Davurda yaşlı adamdan dawla vurup ses çıkarmasım isteyen kötü 
kalpli dans ö�etmeni, bu kötü şakayı destekleyen kendini beAen
miş bir diplomat, budala bir delikanlı, bir moda salonunun yüzey
sel kadın sahibi, keskin çizgilerle canlandınlmış karakterlerdir. Öz
gün oyunda bütün bu plan kısaca de�nilmiş bir andır. 

Mişima'nın eski dramatik temalan kullanması Avnıpah, Ame
rikalı drama yazarlarının denemeleriyle karşılaştmlabilir, ömegin, 
Cocteau 'nun Ödipus söylencesinden esinlendigi ·�cehennem Maki
nesi", O'Neill'in Orest çalışması "Elektra Yas Tutmalı'1 hatta 
Brecht'in, '1Gays Beggar's Operannın ça�daşı sayılabilecek "Beş Ku .. 
ruşluk Opera'tsı. Bu anılan oyunlan övmek için orijinallerine asla 
gerekseme yoktur. Prensesin yaşlı adamı bez davula vurmaya teş
vik etmesinin nedenini soracak olsak, buna eski Nô Oyunu da bir 
kar§ılık veremez. Öykünün, Mi§ima'nm bize anlattı� biçimde daha 
bir anlamlı ve do� olduAlı konusunda şaşmaz bir kaniya sahip 
oluruz. Aynı zamanda, Mişima'nın eski temayı işleme yöntemi say .. 
gılı ve yüreklidir. 

Seami'nin "Hanjo..De�şen Ye1pazeler'1 adlı oyununda, ayn 
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düşmüş sevdahiann karşılıklı evlilik sözü vermeleri yelpazelerin de
�ştirilmesiyle simgelenir. Böyle bir sonuç günümüz seyircisine yer
siz gelebilir. Hanaleo'nun sa�ıAtna kavuşması, dans sahnesinin bir 
hayli yardımcı olup durumu açıklaması söz konusu olmakla birlik
te, yelpazelerin de�ştirilmesine şöyle bir de�digi için biz seyirci 
olarak hiç de hazırlanmış de�izdir. Yoshio'nun kaçmasıyla akıl 
hastası durumuna giren Honako'yu Mi§ima'nın oyununda yelpaze
terin de�şmesi bile akıl hastalı�dan kurtaramaz. Hanako'nun 
her gün tren istasyonuna gidip, gerçekten kovdu� sevgilisini bekle
yece� tahmin edebiliriz. 

"Dojoji" (Aynadaki Surat) Japon repertuvannın en ünlü Nô 

Oyunudur. Bugünkü yorumuyla, Mişima'yı yeni dramatik yapıtlar 
konusunda etkilemiş olan bütün di�er Nô Oyunlanna göre tam bir 
sanatsal yapıya sahip d�ldir. "Aynadaki Suratli özellikle gerilimli 
konusuyla popüler olmuştur, bir bakıma da etkin dans sahnesin
den kaynaklanan ipnotizma gücüyle. (Mişima'da Kiyoko'nun anti
kacı tacirle pazarlık etti� eşsiz sahne.) Klasik Nô Oyunu, DÖjoji 
Tapına�da yeni bir çanın kutsanrnasıyla başlar. Rahipler, tapınak
tan içeri kadınlann girnıesini kesinlikle yasaklamışlardır. Çok geç
meden nedenini anlarız: Bir kadın son çaru tahrip etmiştir. Kiyo-hi
me adındaki bu kadın bir rahibe sevdalanıp bir gece aşkını açıkla-• 
mıştır. Iffetini korumak isteyen rahip kadından kaçmış, nehrin 
öbür yakasındaki Dojoji Tapma�a sıWrırnıştır. Kiyo-hime, rahibi 
nehrin kıyısına kadar izler. Ama karşı kıyıya geçebilece� bir kayık 
bulamayınca uwadı� öfke içinde bir yılana dönüşür. Bir yılan ola
rak karşı kıyıya yüzer. Yılanın yaklaştı�ru hisseden rahip büyük ta
pmak çanının içine saklarur. Ne var ki yılan yukanya do� süzü
lüp çanın etrafına dolarur, öfkesinin kızgınlı�yla rahibi canlı canlı 
yakar kavurur. 

Oyunun başında başrahip törene hiçbir kadının alınmamasını 
buyurmuştur. Başrahip, Kiyo--hime'nin dönüp gelece� korkusu için
dedir. Aniden ortaya çıkan bir dansöz, yapaca� dansiann törenin 
bir parçası oldu�nu ileri sürerek başrahibi, içeri bırakılması için 
razı eder. Rahipler için dans eden dansöz, hepsini ipnotize eder. 
Sonra çana yaklaşıp içine süzülür. Yeniden çıkıp geldi�de kor
kunç bir ibiise dönüşmüş olan dansöz, çanın kendi malı oldu�unu 
açıklar. 
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Milima 'nın uyarlamasında çarun yerini kocaman bir giysi dola

bı almıştır. Kiyoko'nun lşıiJ bu dotabm içinde öldürülmüştür. Ka
dının kıskançltAından ötürü deAü, ikinci m�tresinin kocası tarafm

dan ... Açık antıranayı bekleyen Kiyoko, antiica taeirinin onu açık 
arttınrtadan men etmesine kar1ın, giysi dolabı için para antnınayı 

den er ve sonunda dolaptan içeri girer. Tacir, kadının kendi yüzünü 

ke22apla çirkinleştinnek istediAini anlar. Ama dolaptan çıkan Kiyo

ko, (Kiyo-hime'nin aksine) çirkin bir cadı olmayı kabullenemeyece
AUU, giysi dolabını daha fazla sahiplenemeyeceAUU açıklar. 

Bizler seyirci olarak elbette geleneksel oyunlara göre bu ça�

daş N ô Oyunu uyarlamalanru çok de�� ik algılanz. Bu ça�daş oyun
lar bizleri çok daha baAtar kendine. O stün yeten�kli bir drama ya

zanndan bekleyebileceAimiz yaratma gücünü bu ça�daş oyunlarda 
buluruz. Bir �enel park ya da awkat bürosu gibi ça�daş bir mekan
da bile özgün oyunJardaki garip simgeseJ havayı Mişuna şaşılacak 
bir başanyla gerçekleştirir. Bütün bu oyunlarda, en ilgisiz seyirciyi 
bile heyecana sürükleyecek dalgalanmalar söz konusu olur. Bekle

mek ve beklememek nasıl bir sonuç getirebilir ikilenli içindeki Ha .. 

nako ve Jitsuko, Aoi'nin hasta yata� yanındaki telefonun zil sesin

deki gizem, sihirli yastık üzerinde uyuyan Jiro'nun kaleydoskop ha

vasındaki düşleri, gerçekte ses veren davulun sesini sevdi� kadına 

duyuramayan mutsuz hayalet, korkunç yalnwı� içindeki yaşlı ka
dın, bütün bunlar bizlerde, şu eski oyunlan izlemiş olan seyirciler

de uyanan duygulan uyandınr; çok sayıda çok çagdaş oyunlar yaz

dıktan sonra, Mişima'nın bu ternalara neden yöneldi� anlamış 

oluruz böylece. 
Batıdan ithal edilen kültür etkinliklerinin yerel gelenekleri 

yok etmekle tehdit ettiAi bir sırada, Nô Oyunlannı böyle bir tehli

keden k unamuş olan Japonlar, bundan ne kadar sevinç du ysalar 

azdır. Günümüzde, her zamankinden çok daha fazla seyirci Nô 

Oyunlannı görmeye gitmektedir; Tokyo'da, Kiyoto'da ve öteki 

kentlerde bu sanat dalı için yeni tiyatrolar açılmaktadır. Bu arada, , 
belki de en yüreklendirici oJay, genç ve oJaAanüstü yetenekli bir ya .. 
zann bu eski drama sanatına yönelmiş ve ola�anüstü güzellilde ya .. · 

pıtlar ortaya koymuş olmasıdır. 
· 

• 
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YÜZÜNCÜ GECE 
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Özgün adı 
Sotoba Komaçi 
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OYUN KİŞİLERİ 

YAŞLI KADlN 
ŞAiR 
BAY A 
BAY B 
BAYC 
BAYANA 
BAYAN B 
BAYAN C 
POLiS 
DANS ÇI 
SEVDALI ÇiFrLER 
D iLENCİ 
GARSON 

• 

• 

• 



(Sahne, sıradan bir operet dekorasyonu havasında, olaRan bir 
çeşnidedir.) · 

(Bir parktan köşe. Tıyatro salonuna karşı yanm daire biçimin
de gruplanmış beş sıra. Şurada burada birfener ya da aRaç. Si
yah bir arka plan.) 
(Gece dir. Her sırada bir sevdalı çift, birbirine sanlmış oturmak
tadJr.) 
(itici görünümde bir YAŞLI KADlN, ötede beride dolaşarak 
sigara izmariti toplamaktadır. Sıra/ann yanından geçmesi belli 
ki sıralarda oturan çiftierin hiç hoşuna gitmemektedir. Neden 
sonra ortadaki sıraya f!oğtu yönelip oturur. Yoksul giyimli 
genç ŞAiR sahneye girer. Biraz içki/i olduRu bellidir. Bir "fen e-
re yaslanıp YAŞLI KADIN'ı gözden geçirir.) · 

(Orta sıradaki çift öfkeyle kalkıp kol kola çekilip giderler. Artık 
sıraya tek başına sahip olan YAŞLI KADlN, sıranın üzerine 
bir gazete yayıp, toplamış olduğu izmaritleri saymaya başlar.) 

.. YAŞLI KADlN: Bir bir daha ik� iki iki daha dört . .. (lzmarit
lerden birini ışıta doğtu tutup da uzunca oldugunu gö
rünce, solundaki sırada oturan çifte yaklaşıp ateş ister. 
Gene yerine geçip oturur, sigarasını tüttün1r. Kısa bir sü
re sonra sigarasını söndüriip gazete kOgıdının içindeki 
öbür izmaritlerin içine atar. Sonra, yeniden saymaya 
başlar.) 

YAŞLI KADlN: Bir bir daha iki� iki iki daha dört ... 
(ŞAİR, YAŞLI KADlN'ın arkasına geçip bakmaya ko
yu/ur.) 

YAŞLI KADlN (Gazeteye bakarak) : Sigara ister misin? Bir 
tane verebilirim sana. (Uzunca bir izmarit arayıp bu
lur. ŞAİR 'e uzatır.) 

ıs 
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ŞAIR: SaA ol. (Cebinden kibrit çıkanp sigarayı yakaT, içmeye 
baş/tu.) 

YAŞLI KADlN: Başka? Bana söyleyece�n bir şey daha mı 
var? 

ŞAİR: Y oo, önemli bir şey yok. 
YAŞLI KADlN: Senin kim oldutunu biliyorum. Şairsin sen. 

İşin bu senin değil mi? 
ŞAİR: Tam üstüne bastın. Evet, şiir yazanm zaman zaman. 

Şair oldu�m dowu. Ama iş denmez ki buna. 
YAŞU KADlN: Demek öyle? Yani §ürlerini satamadıkça iş 

sayılmaz demek istiyorsun öyle mi? (Ilk kez adamın 
yüxüne bakar.) Henüz gençsin, de� mi? Ama çok ya
şamazsın, yüzünde öı.im işareti var. 

ŞAiR (Şaşkınlık göste1nıez) : Bütün ömrünce ne iş yapnn 
sen? Yoksa insanların ·yazgısını mı okudua yüzlerin
den? 

YAŞU KADlN: Belki de. O kadar çok insan yüzü gördüm 
ki sonunda içimefenalık geldi ... Otursana ... Görünü
şe bakılırsa bacaklannın üzerinde sa�am duramıyor
sun. 

ŞAİR (Otumr, öksiirür) : lçkiliyim de ondan. 
YAŞLI KADlN: Ama ne saçma ... Yaşadığın sürece iki baca

AJmn üzerinde sağlam dunnalısın. 
ŞAİR: Biliyor musun? Bana acı veren bir şeye dayanarnıyo

rum arbk. Sen ne demeye her gece aynı saatte buraya 
geliyor da şu sıralarda oturanlan kaçırtıyorsun bura
dan? 

YAŞU KADlN: Sen bu sıra için mi laf ediyorsun yoksa? 
Serseri değilsin herhalde. Zorun ne peki? Dilencilik 
mi edeceksin, el mi açacaksın buradakilere? 

ŞAIR: Hayır. Ama şu sıra kendisi konuşamaz ki kendisi için, 
onu yerine ben konuşuyorum işte. 

YAŞLI KADlN (Dikkat kesilir) : Ben kimseyi kovmuyorum 
ki . . .  Ben olurunca kalkıp gidiyorlar. Bu sıra dört ki§i
lik oysa. 
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ŞAİR: Geceleri bu sıralar sevdalılarm oturması içindir. Ak ... 
şamlan parktan geçip buraya gelirim. Her sırada bir 
çiflin oturduğunu görünce nasıl rabatiarım bir bilsen, 
huzur duyanm bundan. Parmaklarıının ucuna basarak 
geçer giderim. Yorgun bile olsam, esinlenmiş olsam 
da, kafamı toparJayabilmek için oturmam gerekse bi ... 

\ 

le saygımdan ötürü rahatsız etmem onları .•• Ama sen 
oturup kalıyorsun burada .. Ne zamandan beri yapıyor ... 
sun bunu? 

YAŞLI KADlN:· Ha, şimdi anladım. Burası senin iş yerin, 
değil mi, senin özel mekinın. 

ŞAiR: İ§ yerim mi? O da ne demek? 
YAŞLI KADlN: Eh iştef sonradan şiirlerinde işledi�n izle ... 

nimleri topluyorsun buradan. 
ŞAiR: Saçmalayıp durma hadi! Park, sevdalılar, fenerler ... 

şiirierirnde böyle bayağı temalar mı kullanırım sanı ... 
yorsun? 

YAŞLI KADlN: Zamanla baya� olmaktan kurtulur onlar. 
Zamanında baya� olmayan hiçbir şey yoktur. Ama 
gün gelir değişir bu. 

ŞAiR: Ne de olağanüstü fıkirlerin var ya ... Ama şimdi bırak 
da sıraların yararma tarafsız yakınmaını dile getire ... 

• 

yım. 
YAŞLI KADlN: Sıkıcı olmaya başladm sen de ... Ne söyleye ... 

ceksin yani? Burada oturmalda ötekinin berikinin sini ... 
rine dokunuyorum mu diyeceksin? 

ŞA)R: i�ok canim, öyle bir niyetim yok. 
YAŞLI KADlN: Şimdiki gençler de hep büyük laflar peşin ... 

de. 
ŞAİR: Bak ne diyeceğim. Tıpatıp göründü�m gibiyim ben, 

bir kadının §efkatinden bile yoksun beş paralık bir şa ... 
ir ... Ama karşısında saygı duyduğum bir şey var, birbi
rini seven genç insanlarm �özlerine yansıyan ve ger
çekte gördüklerinden yüz defa daha güzel oldu�nu 
sandıklan dünyanın algı]anma biçimi... Evet, işte bu-
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na saygı duyuyorum. Baksana, onlan konuştu�u
zun farkmda bile değiller. Şimdi onlar yıldızlar katına 
yükselmiş gibidirler. Yıldızlarm ışığı yanaklarmda na
sıl ışıyor görebilirsin! Şu sıra . . .  şu sıra göAe tırmanan 
bir merdiven gibidir onlar için, dünyanın en yüksek 
görüntü kulesi, ola�anüstü bir gözlem noktası. Bura
da sevgilisiyle oturan her genç, yeryüzündeki bütün şe
hirlerin ışıklarını görebilir. Ama ben burada durdum 
mu (Sıranın üzerine çıkar) hiçbir şey göremem ... Y o  
yo, gördüğüm şeyler var pekala ... bir sürü sıra, fenerli 
bir adam ... belki de bir polis. Büyük bir ateşin etrafı
na çömelmiş dilenciler. İki arabanın farlarmdan çıkan 
ışık. Şu anda arabalardan biri ötekini geçt� oldukça 
uzaktaki tenis kordarına gidiyorlar herhalde. Şu da ne
si? Çiçeklerle dolu bir araba. Konserden dönen sanat
çılar mı? Yoksa bir cenaze töreni mi? (Sıradan inip 
otunır.) İşte bütün gördüğüm bu. 

YAŞLI KADlN: Saçma . . .  Böyle bir şey karşısında nasıl say
gı duyulur? Bu eğilimde oldun mu elbette pek duygu
sal şiirler yazar, hiç kimseye de satamazsın o şiirleri. 

ŞAİ R: Hayır, hayır, işte özellikle bu yüzden asla olurmuyo
rum bu sıraya. Sen ve ben oturduk mu bu sıraya, ku
ru tahtanın üzerinde oturmuş oluruz, o kadar; ama 
onlar oturdu mu, bir anıya dönüşür bu sıra. Minderli 
bir koltuktan bile daha yumuşak olur, bu genç ve can
b insanların vücutlarım çevirmiş kıvılcımlardan bile da
ha sıcak olur ... Sen oturdon mu, bir mezar gibi buz 
kesilir bu sıra. Ben buna dayanamam işte! 

YAŞLI KADlN: Öylesine genç öylesine de toysun ki, eşyayı 
gerçekçi gözlerle göremiyorsun. Şu serserllerin oros� 
pularıyla oturduklan bu sıraların canlı oldu�riu sanı
yor�un. Aptallık etme! Onlar kendi mezarlannın üze
rinde kucaklaşıyorlar. Sokaktan yeşil yapraklar arasın
dan süzülerek yansıyan yeşilimsi ışık altmda suratlan 
nasıl da ölü suratlan gibi baksanat Gözleri kapalı. Ce-
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setleri andırmıyorlar mı? Birbiriyle sevişirken ölüyor
lar. (Koku alıyo,,ıuş gibi yapar.) Evet, evett çiçek ko
kusu alıyorum. Geceleri parktaki çiçekler, bir tabuta 
kapatılmışçasına kuwetli ko}tar. Bütün bu aşıklar çi
çek kokulan içinde mezara girerler. Sen ve ben, bura
nm biricik canlılanyız. 

ŞAİR (Güler): Şaka mı ediyorsun? Şuradakilerden daha can
lı mı oldu�nu öne sürüyorsun? 

YAŞLI KADlN: Elbette ... Doksan dokuz yaşındayım ama, 
bak ne kadar sa�klıyım. 

· 

ŞAIR: Doksan dokuz mu? 
YAŞLI KADlN (Yiizünü ışıla tutar): İyi bak yüzüme! 

· ŞAİR: Bu kırışıklar ... Korkunç! 
(Salda en dıştaki sırada oturan adam yüksek sesle es
ner.) 

KADlN: Nen var? Ne oldun birdenbire? 
ADAM: Hadi gidelim artık, yoksa ii§ütece� 
KADlN: Çok sıkılmış gibisin. 
ADAM: Tam tersine, demin güzel bir şey düşündüm. 
KADlN: Ne düşündün? 
ADAM: Benim tavuk yarın sabah yumurtlar mı diye düşün-

düm. 
KADlN: Bu da ne demek oluyor? 
ADAM: Ne demek mi? Hiiç. 
KADlN: Aramızda her şey bitti. Anlamı bu işte. 
ADAM: Oo, son tramvay da kalkmak üzere. Çabuk olalım. 
KADlN (Ayaga kalkar, adama öfkeyle bakar) : Sen de ne rü-

küş boyunbağlan kullanırsın! 
(ADAM karşılık vemıez. KADlN� kolundan tutar, bir-
likte çıkarlar.) 

YAŞLI KADlN: Çok şükür ... şimdi canlanırlar artık! 
ŞAİR: Gökteki yıldızları sönüyor onların. Sen de tutup, can· 

lan•rlar artık diyorsun. Nasıl sQylersin bunu? 
YAŞLI KADlN: Hayata geri dönen bir insanın yüzü nasıldır 

bilirim . . .  çok gördüm. Müthiş bir cansıkıntısının açık-
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tanması... işte benim hoşuma giden bir anlatım ... 
Uzun zaman önce, benim çok genç oldu� günler
de, başım dönüp durdu mu kendimi canh hisseder
dİm, ancak o zaman. Kendimi tamamiyle unuttuğum 
zaman nasd da canh hissederdİm kendimi. Hanidir ha-. 
tamı anlamı§ durumdayım. Şu dünyada yaşamanın ne 
harika bir şey olduğuna, en sıradan bir çiçegin bile in
sana bir katedral gibi göründütüne, üzerimizden 
uçup giden güvercinterin sanki insan sesiyle şarkı söy
ledi�ne, yeryüzündeki her insanın bir ötedekine "iyi 
günler" dilediğine, on yıldır aradığın bir eşyanm ani
den mutfak dolabının bir kenarmda ortaya çıktığına, 
her genç kızın bir kraliçeye benzedi�ne, kurumuş dal
larda yeniden güller açacaAJna İnanmak ... İşte her on 
günde bir böyle çılgınca şeyler yaşadım gençken. Son
ra da ... Ama hayır, bütün bunları bugün düşününce, 
o sırada aslında ölmüş olduğumu biliyorum... içki ne 
kadar kötüyse o kadar çabuk sarhoş olursun. Sarhoşlu
ğum içinde, içli d uygulanm ile gözyaşiarım arasında ... 
öldüm. O günden sonra ağzıma içkinin damlasım koy
mamayı kendime yasa belledim. Uzun yaşamamın sır
n işte budur. 

ŞAlR: Demek böyle ... Şimdi neden yaşıyorsun peki? 
' 

YAŞLI KADlN: Neden mi? Garip bir soru! .. Varolmam bu
nun yeterli nedeni değil mi? Bir havuç peşinde koştu
ran bir at değilim. Atlar koşmak içindir, ama insanoA
lu? 

ŞAiR: "Küçücük atçık koşsana, tam önüne baksana ... " 
YAŞLI KADlN: "Gölgenin izinden ayrılmasın gözlerin!" 
ŞAiR: Güneş batarken gölgeler uzar. 
YAŞLI KADlN: Gölgeler kırılıp bükülür, akşam karanlığın

da yokolur giderler. 
(Ikisi konuşurken çevre sıralannda oturan SEVDALI 
ÇİFTLERyerlerinden kalkıp giderler.) 

ŞAİR : İhtiyar,· sana bir şey sormak istiyorum. Kimsin sen? 
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YAŞU KADlN: Eskiden Komaçi derlerdi bana. 
ŞAİR: Kim derdi bunu? 
YAŞLI KADlN: Bana güzel olduğumu söyleyen bütün erkek

ler öldü. Şimdi de, bana güzel oldu�mu söyleyecek 
herkesin öleceAine inanıyorum. 

ŞAİR (Güler) : Eb, şanshymışım doArusu. Seninle doksan 
dokuz yaşmda olduğun bir sırada karşılaşt1m. 

YAŞLI KADlN: Evet, şanshymışsın ... Ama yaşianan bir ka
dının çirkinleşeceğini ancak senin gibi bir soytan öne 
sürebilir. İşte kocaman bir yanlış! Güzel bir kad1n da
ima güzel bir kadındır. Şimdi çirkin görünüyorsam, 
çirkin bir güzelli�e sahibimdir de ondan. Büyüleyen 
bir güzelli�e sahip olduğumu saAJmdan solumdan az 
işitmedim, şu son yetmişinci ya da sekseninci yıllarda 
başka türlüsünü düşünmek iste�ni'duymadım. Kendi
mi hala dayanılmaz güzelliktc bir kadın olarak düşü-

• •  nu yorum. 
ŞAİR (Kendi kendine) : Geçmişte güzel olmak ne aAtr bir 

yük ... (YAŞLI KADIN'a) Duygulanm anlıyorum. Bir ' 
kez savaşa katılmış olan bir adam da bütün hayatı bo-
yunca savaşı düşünür. Eskiden güzeldin elbette... · 

YAŞLI KADlN (tiyagını yere vurur) : Ne dedin? Güzel mi
yim ben? 

ŞAiR: Evet, evet, anlıyorum. Bana gençlik günlerinden bir
şeyler anlatsa na... Seksen yıl önceki günleri... yoksa 
doksan yıl mı oldu? (Pa11naklanyla sayar) Seksen yıl· 
önce neler olduğunu anlat bana. 

YAŞLI KADlN: Seksen yıl önce ... on dokuz yaşındaydım. 
Genelkurmaydan yüzbaşı Fakakuza bana kur yapıyor
du. 

ŞAİR: Kendimi o yüzbaşının yerine koyayım mı? Neydi adı? 
YAŞLI KADlN: Kendini hayale kaptırma ... O senden yüz 

kere daha güzel ve erkekti. .. Evet, ona dedim ki, beni 
yüz kere ziyaret edersen arzunu yerine getiririm. Yü
züncü geceydi. Rokumei salonlarılidaki baloya ·dünya 
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alem katılmıştı. Ben içerde sıcaktan bunalmıştım bi
raz, hava almak için çıkıp bahçedeki sıralardan birine • 
oturm uştnm. 
(Bir va/s melodisi: önce hafiften, daha sonra gittikçe 
yakselerek duyulur. Ar/ca plandaki koyu renkli perde ke
nara çekilir, bir binanın penceresinden Vıctoria stilintk 
bir balo salonu göriilür. Önde bir bahçe; arka planda, 
eskiden fotof,rafçılann atölyelerinde kullandıklan lar gö
rünamleri gibi boyanmış bir perde vardır .. ) 

YAŞLI KADlN (Arka tarafa bakar) : Şuraya bak . . .  Bugün 
de en sıkıcı insanlar bir araya gelmiş burada. 

ŞAiR: Şu seçkin bayanlarla baylan mı kastediyorsun? 
YAŞLI KADlN: Elbette. Şu valsi beraber yapalım da öteki

ler de kalksm dansa. 
ŞAiR: Seninle mi dans edeceğim? 
YAŞLI KADlN: Unutma! Yüzbaşı Fakakuza'sın. 

(1880 modasına göre giyinmiş üç çift vals yaparak içeri 
girerler. YAŞLI KADlN ile ŞAİR de dans ederler. Mü
zik durunca, ötekiler YAŞLI KADlN'ın çevresine dolu
şurlar.) 

BAY AN A: Komaçi . .• harikasın bu akşam. 
BAY AN B: Kıskanıyoruro seni . .. Üzerindeki bu giysi nere-

den? (YAŞLI KADlN'ın paçavralannı eller.) 
YAŞLI KADlN: Ölçülerimi Paris' e gönderip yaptırdım. 
BAYAN A ve B: Yok canım? 
BAY AN C :  Evet, b�şka çare yok. Japonya' da üretilen. giysi-

ler biraz sıradan oluyor hep. . . 

BAY A: Başka ne yapılabilir zaten? Öteheriyi dışardan ge
tirtmek şart. 

BAY B: Tabü tabii, bizim için de öyle. Başbakanın bu gece 
giydiği frakı gördünüz mü? Londra' dan, erkek giyimi
nin doru� .•. 
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(Kadınlar gillerek ve gevezelik ederek YAŞLI KADlN 
ile ŞAİR'i kuşatır/ar. Üç erkek de bir sıraya oturop ken
di aralannda konuşur/ar.) 



BAY �c: Komaçi herkesi büyülüyor gerçekten. 
BAY A: Bu ayışı�da yaşlı bir cadı bile güzel görünürdü. 
BAY :B: Öyle ama, Komaçi giinışı�da bile başlı başma bir 

güzelliktir. Hele ayışı�da, gök katından inmiş bir 
melekten farksız. 

BAY A: Öyle her erkeği de kolay kolay yanına yaklaştımıaz. 
Onun içindir ki çok dedikodusu yapılıyor. 

BAY B: Bir "puceUe", bir bakire olduğu da kesin. Bütünüyle 
tam bir "histoire scandaleuse!" 

BAY C: Yüzbaşı Fakakuza sırılsıklam aşık Komaçi'ye. Ne 
kadar zayıflamış, yüzünün nasıl sararıp solmuş olduğu
nu gördünüz mü? Sanki günlerdir ağzına tek lokma 

• • 

gırmemış. . . 
BAY A: Bütün vaktini Komaçi için şiirler ya::-�a tüketi

yor, bu arada askeri görevini de savsaklıyor. Genel
kurmayın öbür subaylan nasıl oluyor da hali görüşü
yor kendisiyle şaşılacak şey, bir mucize. 

BAY C :  Aramızda Komaçi'yi elde edebileceğine inanan kim
se var mı? 

BAY B: Benim ki sadece "un espoir", bir umut. 
BAY A: Eb işte, benim bu konudaki umuduma gelince, bir 

sardalyeniD besleyebileceği umuttan farklı değil. 
BAY C :  Beninıki de öyle (Kahkahayla güler/er.) Ooof of! Şu 

kemer de bazan ne çekilmez oluyor, her yemekten 
sonra gevşetilmesi şart. (Kemerini bir delik daha gevşe
tir, öbürleri de aynı şeyi yaparlar.) 
(İki GARSON içeri girer. Birinin elinde kokteyl bardak
lanyla dolu bir gümüş tepsi, ötekinde de ordövr tepsisi 
vardır. Herkes tepsi/ere atılır. ŞAİR, YAŞLI KADIN'a 
bakakalır donmuşçasına. Oç kadın, ellerinde kadehle
riyle, üç erkegin. oturduRtl sıranın karşısında/d sıraya 
otururlar.) 

YAŞLI KADlN (Sesi aniden gençleşir) : Bir yerden su sesi 
geliyor kula�a, ama görebildi�ıiı bir kaynak falan 
yok. Ne garip ... uzaklarda bir yerde yağmur yağıyor-
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muş gibi. 
BAY A: Sesindeki güzeUi�e bakın, bir kaynaktan gelen pü-

rüzsüz ses sanki. 
· 

BAYAN A: Kendi kendine konuşurken bile hitabet dersinde 
sanıyor insan kendini. 

YAŞLI KADlN (Geriye doRrzl yönelir) : Dans ediyorlar! Göl
geler pencerelerin önünden geçiyor, gölgeler geçer
ken pencereler de sırayla bir aydınlık oluyor, bir kara
rıyor. M um ışıklarının gölgeleri yansıtması bari k� bir 
sükunet ve· barış havası yaratıyor. 

BAY B: Sesindeki şu cinselliğe ne demeli? İnsanın yüreğine 
işliyor. 

BAY AN B: Ben kadmken bile, onun sesini duydum mu ür-• • perıyorum. 
YAŞLI KADlN: Oh, bir çan sesi duydum. Tekerlek sesleri

ni, at nallarm m sesini alıyorum ... Kimin· arabası olabi
lir? Prenslerden hiçbiri görünmerli bu akşam, ama bu 
çan sesi prens ailesinin arabasından geldi sanki ... · Bah
çedeki ağaçlardan kuvvetli bir k oku yayılıyor. İnsanın 
içine işleyen, baygın bir k oku ... 

BAY C: Komaçi'nin yanmda bütün öteki kadınlar solar, sol
gunlaşır. 

BAY AN C: Ama bu çok itici işte ... Benim el çantamm rengi
ni olduğu gibi kopya etmiş. 
(Bir va/sin ilk sesleri duyulur. H erkes elindeki kadehi 
GARSON'un tuttuRu tepsiye bırakıp, dansa başlar. 

. . � 

YAŞLI KADlN ile ŞAIR daha önce de olduğu gibi 
ayaktadırlar.) , 

ŞAiR (Düşte gibi): Ne garip şey ... 
YAŞLI KADlN: Garip olan ne? 
ŞAİR: Bilmem k� ben ... 
YAŞLI KADlN: Hiç söyleme lütfen! Ne söyleyeceğini çok 

iyi biliyorum. 
ŞAiR (Tutkulu) : Sen ... Sen öyle ... 
YAŞLI KADlN: Güzelsin ki ... Bunu söylemek istiyordua de-
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ğil mi? Söylem�! Onu bir söyledin mi fazla yaşayamaz
sm artık. Seni uyarıyorum. 

ŞAiR: Ama ... 
YAŞLI KADlN: Hayatma kastetmek istemiyorsan sus! 
ŞAİR: Gerçekten de çok garip! Mucize denilen şey bu! 
YAŞLI KADlN (Güler) : Ya, günümüzde buna mucize mi 

deniyor? Gerçekten mi? Aslında öyle sıradan, öylesi
ne basit bir şey ki . .. 

ŞAİR: Ama yüzündeki kırışıklıklar ... 
YAŞLI KADlN: Ne dedin? Yüzümde kınşıklık mı var? 
ŞAiR: Ben de buna değinmek istiyorum işte! Kınşıklık göre-

miyorum yüzünde. 
YAŞLI KADlN: Elbette göremezsin. Bir erke�n yüz gece 

boyunca yaşlı bir cadıya tapacağım düşünebilir mi
sin? .. Ama şimdi bunu bırakalım da dans edelim, bu
yurun! 
(İkisi'dans etmeye başlar/ar. GARSONLAR çıkar. Dör
düncü bir çift dans ederek sahneye girer. Daha sonra 
dört çift sıra/ara yerleşir, kendi aralannda ftsıldamaya 
başlar/ar.) 

YAŞLI KADlN (Dans ederek): Yoruldun mu? 
ŞAİR: Hayır. 
YAŞLI KADlN: Bitkin bir halin var. 
ŞAİR: Ben hep öyle görünürüm. 
YAŞLI KADlN: Cevap mı bu şimdi? 
ŞAiR: Bu gece yiizüncü gece. 
YAŞLI KADlN: Orası öyle de ... 
ŞAiR: Evet? 
YAŞLI KADlN: Nen var senin, kuzum? Yüzünden düşen 

bin parça olacak. 
(ŞAİR birdenbire dansı bırakır.) 

ŞAİR: Bir şeyim yok . . .  biraz başım döndü de . . .  
YAŞLI KADlN: İçeri girelim mi? 
ŞAİR: Hayır, burada kalalım. İçerisi çok gürültülü . • 

(El ele durup, çevrelerine bakınırlar.) 
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YAŞLI KADlN: Miizik kesildi. Ara verdiler. Aniden sessiz-
lik çöktü ortalıAa. 

ŞAİR: Evet, birden sessizleşti ortalık. 
YAŞLI KADlN: Ne düşünüyorsun? 
ŞAİR: Hiçbir şey düşündü�m yok. Hayır hayır, aslında çok 

özel bir şey düşündüm demin. Acaba artık ayrılmak 
· 

zorunda mıyız diye bir duyguya kapıldım. Yüz yıl son
ra ... hatta belki de yüzyıldan daha az bir zaman sonra 
yeniden buloşacak mıyız diye düşündüm. 

YAŞLl KADlN: Nerede buluşacaktık? Mezarda mı dersin? 
Cennette mi? Cehennemde mi? Söz konusu yerler 
bunlar değil mi? 

ŞAİR: Dur dur, kafamda bir şimşek çaktı birden. Bir daki
ka... (Gözlerini kapatıp yeniden açar.) Tıpkı burası gi
bi bir yerde. Seninle tıpkı burayı andıran bir yerde bu-
luşaca�. . 

YAŞLI KADlN: Bir park, gaz fenerleri, sıralar, sevdalı çift
ler ... 

ŞAİR: Evet, her şey boradakini andıra cak. Yalnız... bilmek 
istediğim bir şey var: Biz ikimiz ne . durumda olacağız 
o zaman. 

YAŞLI KADlN: O güne kadar yaşlanmış olacağımı sanmıyo
rum. 

ŞAiR: Belki ben de yaşlanmayacağım. 
YAŞLI KADlN: Bundan seksen yıl sonra ... dünya biraz da

ha gelişmiş olur, değil mi? 
ŞAİR: De�şikliğe uğrayacak olan sadece insansı şeylerdir. 

· Bir gül sekse� yıl sonra da yine aynı güldür. 
YAŞLI KADlN: Acaba Tokyo'da yine böyle sessiz bahçeler 

olacak mı, bilmek isterdim. · 

ŞAİR: Otlar, bitkiler bütün bahçeleri kaplamış olacak. 
YAŞLI KADlN: Kuşlar sevinç duyacak bundan. 
ŞAiR: Dünyanın bütün ayışığı bu bahçeleri aydınlatacak. 
YAŞLI KADlN: Bir ağaca tırmanıp da dört bir yanma bak-

tm mı, bütün şehrin ışıklarım göreceksin, dünyadaki 
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bütün şehirlerin ışıklaoru görüyormuş gibi olacaksm. 
ŞAİR: Yüz yıl sonra buluşursak ne diyece� birbirimize? 
YAŞLI KADlN: "Ne olurdu hep bir arada kalmış olsaydık," 

diyeceğiz belki de. 
(Ikisi ortadaki sıraya otururlar.) 

ŞAİR: Verdiğin sözü tutacak mısm? 
YAŞLI KADlN: Verdi� söz mü? 
ŞAİR: Evet, yüzüncü geceden ötürü. 
YAŞLI KADlN: Bundan şüphe mi ediyorsun? Bütün söyle .. 

diklerimden sonra? 
ŞAİR: Bu gece bütün isteklerimin gerçekleşeceğine inanıyo---

rum. Ama bu öylesine garip, öylesine cesaret kıran 
bir duygu ki... Sanki uzun, çok uzun zamandır öz}e .. 
miş olduğun bir şeyi elinde tutuyormuşsun gibi. 

YAŞLI KADlN: Evet, bir erkek için bütün duygularm en 
m üthişi bu olsa gerek. 

ŞAİR: Düşlerimin gerçekleşmesi . . .  Günün birinde belki sen
den bile bıkmış olaca�m. Ama senin gibi bir insan
dan bile bıka , öliimden sonraki hayatım ne çe
kilmez olur kimbilir! Ben ölünceye kadar, o sonsuz 
günler, aylar ne kasvetli olur, kimbilir! Sonsuza dek 
uzanan bir cansıkınbsı . . .  

YAŞLI KADlN: Öyleyse kes konuşmayı artık. Sus! 
ŞAİR: Elimde değil. 
YAŞLI KADlN: Ama son bulmasını istemediğin bir şeyi 

kendini zorlayarak sona erdirmek için deli olmalısın. 
ŞAİR: Bunu istemedi�i nasıl söylersin? Ben böyle mutlu

yum! Kendimi havalara fırlatabilirim gibi geliyor ba .. 
na, aynı zamanda da bir baskı altında hissediyorum 
kendimi. 

YAŞLI KADlN: Aynı anda çok şey birden istiyorsun. 
ŞAİR: Senden bıktığım zaman uslu duracak mısın? 

• 

YAŞLI KADlN: Evet. Benim için hiç fark etmez. Bir başka 
erkek çıkıp yüz gece süresince peşimde dolaşacaktır. 
Canım sıkılmaz bundan . • 
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. 
ŞAİR: Hemen ölece�me hiç a1dırdı� yok. Böyle bir fırsat 

insanm eline geçse geçse ancak tek _bir kere geçer, be-
nimki de işte bu gece. 

. . 

YAŞLI KADlN: Gene saçmalamaya başlama! · 
ŞAİR: Evet, bu gece tamam artık. Vaktiyle başka kadınlarla 

yaşadı�m gibi bu geceyi de sonsuz bir zevk içinde ge
çirseydim diye düşününce . . .  dehşete kapılıyorum. 

YAŞLI KADlN: İnsano�u ölmek için yaşamaz ki! 
ŞAiR: Onu bilen yok. Belki de insanlar yaşamak için ölüyor

dur. 
YAŞLI KADlN: Lafazanhk bu; korkunç, sıradan bir lafazan-

lık. 
ŞAiR: Yardım et bana! · Ne yapmalıyım, söyle! 
YAŞLI KADlN: Çek git! Yapabileceğin tek şey bu. 
ŞAiR: Hayır, dinle beni! Birkaç saat sonra, belki de birkaç 

dakika sonra, şu yeryüzünde eşi görülemez bir an' a sı
ra gelecek. Geceyarısı güneş ışımaya başlayacak. Rüz
garın doldurdu�u yelkenleriyle koca bir gemi sokaklar
dan geçecek. Bilmem neden, çocukken böyle düşler 

· kurardun. Kocaman bir yelkenli gemi bahçeye girer, 
a�açlarda deniz Ça�lamaya· başlar, geminin serenle�i-• 
ne küçücük kuşlar konardı . . .  Bu düşlerle kendimi öy-
lesine mutlu hissederdim ki, kalbirn duracak sanır- · ·, 

dım. 
· , 

YAŞLI KADlN: Aman Tanrım, sen zil zurna sarhoşsun. 
ŞAİR: Bana inanmıyor musun? Bu gece, birkaç dakika son-
. ra, olmaz saitılan şey gerçekleşecek. 

YAŞLI KADlN: Mümkün olmayan şey gerçekleşemez. 
ŞAiR (Anılannı toparlamak istercesine kadının yüzüne bakar) : 

Ne kadar da garip! Yüzün... 
· · ' 

YAŞLI KADlN (Kendi kendine) : Bu cümleyi bitirir . bitir
mez ölmesi gerekecek. (ŞAİR'in daha fazla konuşma
sına engel olmak ister) Garip olan ne? Yüzüm mü? 
Hele bir baksana yüzüme! Yüzüme bak ne çirkin, kırı
şıklara bak! Y aklaşsana, gözlerini iyi aç da bak! 
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ŞAİR: Kınşıklar mı? Hani, nerede kınşıklık? 
YAŞU KADlN (Omzundaki atiayı kaldınr): Şuraya bak, pa

çavra . . •  (Atkısını ŞAiR'in bumuna doRru uzatır) Şu i�
renç kokuyu alıyor musun? Bu atkı bitten geçilmez. 
Şu elime bak nasıl titriyor! Bak tırnaklarım nasd uıa
mış, iğrenç! 

ŞAİR: Enfes bir koku y�yılıyor senden. Tırnaklann begonya • rengı. 
YAŞLI KADlN (Bluzunun önünü açar): İşte göA\islerim: ka

rarmış · ve kupkuru! Bir kadının göA\isleri böyle mi 
olur? (Umutsuzluk içinde, ŞAiR'in elini yakalayıp göt
süne götürür) Dokunsana, dokun işte! Dokun bak na
sıl gevşek ve boşalmış! 

ŞAİR (Heyecanlı): Ah şu senin vücudun . . .  
YAŞLI KADlN: Uyan artık, doksan dokuz yaşmdayon ben! 

Gözlerini aç da bak! Beni oldu�m gibi gör! 
ŞAiR (Bir süre hayranlıkla bakar) : Neden sonra! Neden son-

ra anımsayabiliyorum. ' 

YAŞU KADlN (Sevinir): Neyi? Neyi? . 
ŞAİR: Evet . . .  öyle ya. Doksan dokuz yaşında ihtiyar bir ka

dındın. Korkunç kınşıklar vardı yüzünde, gözlerin ya
şanyordu, giysilerin pis pis kokuyordu. 

YAŞLI KADlN (AyatJnı yere vuiUr) : ihtiyar bir kadın mıy .. 
dım? Hala o ihtiyar kadın olduğumu görmüyor mu
sun? 

ŞAİR: Nç garip ... Yirmi yaşında bir kıDn pırıl pırıl gözlerine 
sahipsin, giysilerinden insam hayran bırakan baygın 
bir k oku yayılıyor. Yeniden gençleştin. 

YAŞU KADlN: Sus, konuşma öyle! Güzel olduğumu söyler
sen başına ne gelecek sana aniatmadım mı? 

ŞAİR: Bir şeyi güzel buldum mu dile getirmeliyim onu, u�
runda can verecek de olsam. 

YAŞU KADlN: Deliemişsin sen! Ne olursun konuşma ar
tık! Başka bir şey söyle: Demin anlattı� eşi görülme
miş olay neydi? 
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ŞAİR: Evet, onu söyleyece�m sana. . 
YAŞLI �DIN: Hayır, hayır, istemez, söyleme! 
ŞAiR: Doksan dokuz gece, doksan dokuz yıl beklediğim o 

an gelip çattı. . 
YAŞLI KADlN: Gözlerin parlıyor. Bırak, kes . artık, hiçbir 

şey söyleme n' olur. 
. ŞAiR: Onu sana açıklayacağım, Komaçi. (YAŞLI KADlN'ın 

elini yakalar, kadın dehşete kapı/ır.) Öyle güzelsin ki, ' 
dünyanın en güzel kadınısın. Senin güzelliğin asla sol-
mayacak, on bin yıl da geçse ... 

YAŞLI KADlN: Söyleme öyle, pişman olacaksın! 
ŞAiR: Ben mi pişman olaca�? Asla.. .  . 
YAŞLI KADlN: Delitmişsin sen. Kaşlarının arasındaki 

ölüm işaretini görüyorum bile. , 
ŞAiR: Ölmek istemiyorum.· . 
YAŞLI KADlN: Seni ondan korumak için elimden geleni . - . 

yaptım. _ , 
· ŞAiR: Ellerim, ayaklanm soğuyor ... Çok iyi biliyorum: Yüz 

yıl sonra seninle burada tekrar karşılaşaca�m. . ' 
YAŞLI KADlN: Yeniden bir yüz yıl beklemek! .. 

(ŞAİR yere yıtzlıp ölür. Arka plandaki kara perde yeni
den kapanır. YAŞLI KADlN sıraya. otunıp önüne ba-. . 
kakalır. Sonra, sigara izmaritlerini yeniden istif etmeye 
başlar. Kadın bununla meşgulken bir POLiS sahneye 
girip ·dolaş ır. ŞAiR'in cesedine rastlayınca eti/ip ba-. . . . 
kar.) · · 

. 

POLiS: Zom olmuş herif! Şu pis sersel-iler yok mu ... Kalk 
ulan, kalk hadi. .. Evde karm seni bekliyor. Evine yol .. 
lan da karın yata�a uzatıversin seni ... Yoksa ölmüş 
mü? Evet . .. İhtiyar, bunun nasıl düştü�nü gördün 
mü? Sen burada mıydm? 

YAŞLI KADlN (Başını kaldınp bakar) : Bir süre önce yuvar
landı. 

POLİS: Vücudu henüz sıcak. 
YAŞLI KADlN: Demek ki az önce öldü. 
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POLiS: Evet, onu ben de biliyorum. Ben sana buraya ne za
man geldiğini sordum. 

YAŞLI KADlN: Yarım saat kadar oluyor. Sarhoştu, sonra 
da sariantılığa başladı. 

POLİS: Sarkıntılığa mı başladı? Sana mı? Güleyim. bari. 
YAŞLI KADlN (Alıngan) : Gülünecek ne var bunda? Çok 

doğal bir şey. 
POLİS: Umarım kendini savunabilmişsindir. 
YAŞLI KADlN: Aman, onu hiç takınadım bile, çekilmez ha

li vardı. Bir süre kendi kendine konuştu, derken ani
den yığılıp olduğu yerde kaldı. Uykuya daldı� san
dım. 

POLIS (Arkaya dogru seslenir) : Hey, bana bakın! Parkta 
ateş yakmak yasak. Buraya gelin! Gelin de yardım 
edin bana! (İ/d DILENCİ içeri girer) Bir el verin de 
karakota götürelim şunu. 
(Üç adam ŞAİR'i yerden kaldınp dışan taşırlar.) 

YAŞLI KADlN (Sigara izmaritlerinin üzerine egilip, özenle is
tife başlar) : Bir. . .  bir daha iki... iki... iki daha . . .  
dört ... Bir bir daha iki, iki iki daha dört. .. 

PERDE 

• 
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da. 
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(S ahnenin ortasında, her iki yanında . sıra ev/er bulunan dar 
bir sokak görülür. Biz üçüncü katın hizasındayızdv .. _Sıra evle
rin ön yüzlerinde pencere/er, tabelQ/ar.) 
(Sc.tda bir avukat bürosu, biraz modası geçmiş ve kilflüdür 
ama iyilik saçan dürilst bir görünüşü vardır. Bir köşedeki bü
yük s aksıda bir defne fidanı.) 
(Solda, şık mobilyalarla döşenmiş olmasına karşın, biraz yü
zeysel görünümde bir modtı salonu. Büyük bir ayna.) 
(Ilkbahar. Akşam.) 
(Ol av önce büroda baslar. )' ' . ... , 

İVAKİÇİ (Elindeki süpürgeyle büroyu temizler) : Volumdan 
çekil! Tozu kiri ayaklannın altmda korumak istiyor� 
sun gibi bir halin var. 

KA YOKO (Ucuz türden el çantası içinden bir ayna çıkanr. 
Işıkta durup dudaklannı boyar) : Bir dakika, şimdi biti
riyorum� (İV AKİÇİ lazzn yanına gelip elindeki süpür
geyle eteRini havalandınr) Amaaan, rahat dur! Şu ihti- . 
yarlar da amma şehvet düşkünü oluyor. (Neden sonra 
kenara çekilir.) 

İV AKİÇİ (Çalışmayı sürdürür) : Ya geç kızlar? On dokuz yir
mi yaşlarmda bir genç kızm dudakları boyayla kirlen
memeli, o zaman daha hoş görünür. Bahse girerim ki 
erkek arkadaşiann da benim gibi düşünüyordur. 

KA YOKO (Saatine bakar) : Ben kendime pahalı giysiler ala
mıyorum. Bütün 'elimden gelen bir ruja sahip olmak. 
(Yeniden saatine bakar) Çileden çıkar insan yani. İş 
paydosomuz değişik saatlerde. Onu başka bir yerde 
bekleyemem ki, bana paraya patla:·. 

IV AKİÇİ: Şu gözde, şık barlardan hiçbirinde oturup bir şey 
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içmek nasip olmadı bana. Ama kıyıda köşede kalmış . 
aşevlerinde herkes tanır beni. İyi fasulye çorbası nere
de içilir bana sor sen. (Yazı masasını işaret eder) Bir 
keresinde patronu da davet etmiştim de birinci sınıf 
çorba demişti içince. Çorbayı benim evde övseydi böy-

. le, daha fazla sevinmezdim doğrusu. · 

KA YOKO: Son günlerde patronun fazla müşterisi yok. 
İVAKiÇt: Yasa bolluğundan geçilmiyor bizde. Hep o yüz

den işte; halka gerektiğinden daha fazla awkat var. 
KA YOKO: Orası öyle, ania bizim büro herkese uygun doA

rusu, güzel bir kesimde. 
tv AKİÇİ: Patron gıllıgışh dava almaz, öyle işlere tahammü

lü yoktur, sorun burada işte. (Duvardaki bir resme ba
kar.) Şu tablonun biraz e�i durmasından bile rahatsız 
olur. Bu tutumu hoşuma gidiyor, onun için hayalımın 
sonuna kadar bizim patronun yanmda çalışmak iste-• 
rım. 

KA YOKO. (Pencereyi açar) : Akşam olunca rüzgar kesildi. 
iV AKİÇİ (Pencerenin yanına yaklaşır) : İlkbahar günleri hep • • 

eser bu rüzgar, tozları kaldırınasma tahammül edemi-
. yorum .. .  Akşamm şu dinginli� ne güzel. . .  Oo, bir yer-

. - den güzel bir koku geliyor! 
KA YOKO: Zemin katındaki Çin lokantasmdan geliyor. 
tv AKİÇİ: Orası da pahalı benim için. 
KA YOKO: Bak güneş ne güzel batıyor. Bütün pencerelere 

yansım ış. 
iyAKiçi: Evet, gazete binasmm güvercinleri de yerlerini al- . 

mışlar. İşte kanatlanarak ayrılıyorlar birbirinden. Şim-
. di yeniden bir daire oluşturuyorlar. 

KA YOKO: Aşık olman beni çok sevindiriyor. Seni gençleşti-
riyor bu. · 

iV AKİ Çİ: Boşuna . . .  Benim aşkıın tek taraflı bir aşk, senin ki 
�bi değil. · 

KA YOKO: Sen adım bile bilmediğin büyük bir bayana aşık-
, 

sm. 
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tv AKİÇİ: Defne prensesidir o, ayışı� bahçesinde yetişen 
aAacm prensesi. 

KA YOKO (Saksıdaki aRacı gösterir) : Senin söylediğin a�aç 
bu de� mi? Pek de harika bir hali yok. . 

· iV AKİÇİ: Ah ah, kıymetli aAacımı sulamayı unuttum. (Dışa
n çıkar.) 

KA YOKO: Seni ihtiyar tilki seni . . .  Utandığım bana göster
roemek için nasıl da kaçıyar. 

iV AKİÇİ (Süzgeçli bir kovay/a içeri girer) : Sevgili defnem, se-• 
ni sulamayı unuttu�m için nasıl üzgünüm bir bilsen. 
Ama birazcık daha çaba harcarsam, çok geçmez sü
rüyle yeni, pınl pınl yapraAJn olur. (Fidanı sularken 
bir yandan da eliyle yapraklannı okşar) Ne demiş şair? 
Kadın dedi�nin saçlan yapraklar gibi parıldamah. 

KA YOKO: Hali cevap vermedin bana? 
(İV AKİÇİ anlaşılmaz birşeyler mınldanır.) 

KA YOKO: Bence terbiyesizlik onun yaptı�. Çok kızıyoruni. 
Sana bir cevap vermek nezaketini bile göstermedi . • 
Benden başka hiçkimse senin posta tatarlı�m yapmaz-
dı böyle uzun zaman. Şimdiye dek kaç mektup oldu? 
Otuz, değil mi? Evet, bugün tam da otuzuncu gün. 

İVAKİÇİ: Göndermedip aşk mektuplarını da sayarsan yet-• 
miş mektup daha eldemen gerekir. Yetmiş gün sürey-
le her gün yazdım ona, ama hep yaktım o mektuplan 
ardından. Bana aayıp da postacım olmayı önermene 
kadar hep böyle gitti. Dur bakayım, toplam ne edi
yor... (Dü1ünür.) 

KA YOKO: Canım, yüz mektup işte. Sayı saymayı bilmiyor 
musun? , 

İVAKİÇİ: Karşılıksız kalan aşk aa verir insana. 
KA YOKO: Aldım başma toplayıp da vazgeçsen ya . . .  
İVAKİÇİ: Zaman zaman, her şeyi unutayım artık dedi� 

oldu. Ama şimdi görüyorum ki, bir şeyi unulmayı de
nemek onu hiç yapamamaktan daha feci. Unulama
mak da gerçi insan• yarahyor ama, gene de böylesi da-
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ha iyi. , 

KA YOKO: Nasıl oldu da bu duruma girdin anlayamıyorum. 
. 1 

(KA YOKO · konuıurken odanın solunda bir aydınlık 
belirir.) · . · -

tv AKİÇİ: Işte ışıAı açtılar ötede .. .  her Tanrının günü aynı sa
atte. Bu oda ölürken orada hayat uyanıyor. Sabahları 

. da burada uyanırken hayat, ötede ölüyor . . .  Üç ay ön
ceydi. Düroyu ·süpürdükten sonra, özel bir şey düşün
meksizin pencereden dışanya balmuştım iş olsun di
ye . . .  O sırada onu ilk defa gördüm işte. Yanındaki kız
lardan biriyle girmişti atölyeye, Madame önden yürü
yordu . . .  Altm sarısı bir kürk vardı üzerinde, kürkünü 
çıkannca altmdan kapkara bir giysi göründü. Şapkası 
da siy�tı. Tabü saçlan da öyle, g�ce göğü gibi karay
dı. Yüzünün güzelliğini sana nasıl anlatsam ..  ." Gökteki 
aydan farksızdı, çevresinde ne var ne yok onun ışı�y
la panldıyordu. . .  Birkaç söz söyleyip gülümsedi. Bü-. . 
tün vücudumun titrediğini hissettim. Hali güliimsüyor� · 

. du . . .  Şurada, pencerenin ardında durup, . o prova oda
. sına girineeye dek bakakaldım . . .  İşte böyle başladı. . 

. KA YOKO: Ama hiç de güzel sayılmaz ki. Giydiği giysiler gü
. zel, o kadar. 

İVAKİÇİ: Aşkın mucizeli yam da bu ya: Senin kendi çirkinli. 
�nin aynasından sevdiğin insana ışıyan bir duygu. 

KA YOKO: E�er böyleyse benim için de henüz umut var de-
mektir. · 

tv AKİÇİ: Onu hiç dert etme! Arkadaşının gözünde dünya
nın en güzel kızı sensin. 

KA YOKO: Her kadının yüzü, ışıyan ayın yerine geçebilir an
lamma mı geliyor bu? 

İVAKİÇİ: Şişman kadınlar olduğu gibi inceleri de vardır ..  � 
· 

Onun içindir ki dolunay da vardır yanmay da . . .  
(Solda/d odaya· üç erkek girer. FUJİMA, TOY AMA ve 
KANEKO.) . 

tv AKİÇİ: Eb, epey vakit geçti. Mektubumu ya.zıp bitireyim 
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. artık . . 
� YOKO: Evet, çabuk ol biraz. Ben de bu arada kitap oku-

. 
yayım. 
(İV AKl Çİ masanın başına geçip, mektubunu b.itirir. 
KA YOKO bir ldtap alıp oJau:.) 

(Atölyede.) 
· 

· FUJİMA (Elinde kıırnızı bir beze san/ı bir paket vardır) : Be
nim adım Şunnosuke Fujima. Sizi gördüğüme mem
nun oldum. 

TOYAMA: Bendeniz de! Adım Toyama. Bu bay da Dışişle
rinden Bay Kaneko. (Iki .erkek karşılıklı elilirler.) Bay 
Fujima. 

KANEKO: Çok memnun oldum. 
FUJİMA: Siz ve bay Kaneko herhalde eskiden beri tanışıyor

sunuz? 
TOY AMA: Evet. Aynı okuldaydık, o benden birkaç sınıf yu

kardaydı. 
FUJİMA: Yaa? . .  Ö�encilerimle birlikte bir dans gösterisi 

sunmak niyetindeyim. (Öbür ikisinin ellerine program 
tutuşturur.) Alınız, lütfen! Bayan Tsukioka yüz bilet 
satın alacağını söyledi. · · 

TOYAMA (lşkilli) : Bir çıkan yoksa, Bayan Tsukioka asla • 
yanaşmaz buna! 

KANEKO: Hayır, doğru değil, o size benzemez. Bayan Tsu
kioka para harcamaktan hoşlanan insanlardandır. 

FUJİMA: Evet, bence de öyle. 
KANEKO (Biraz saldırgan) : Onun nasıl bir insan oldu� u 

. .  
b

·ı· . 
ıyı ı ın�. 

FUJİMA (Çabucak deRiştirir konuyu) : Dans gösterisi fıkrim.i
zin çok yerinde oldu�u söylemeliyim. 

TO YAMA (Saatine bakar) : Gecikecek.sanınm. Bizi de özel
lilde buraya çaAu'dı üstelik . . .  Bir erke� moda atölyesin
de böyle bekletmeyi pek yakıştıramıyorum do�'!usu. 

KANEKO: XIV. Louis zamanında bayanlar baylan küçük • 
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özel odalarında kabul ederlermiş. Ve bir bay tutup da 
bir bayana iltifat etmek isterse, "gözlerinizin altmdaki 
gölgeler kimin büyüsü?" diye sorarmış. 

FUJIMA: Bir kadının gözlerinin altındaki gölge güzel şeydir 
değil mi? Ayın a1tından geçen bulutlar gib� denebilir. 

KANEKO (Sadece kendi söyleyeceti şeyle ilgili) : İşte diplo
masinin başlıca sırrı. O gölgenin kadın tarafından ya
pıldı(tı bilinse bile "o büyüyü kim yaptı," diye sorulu
yor. 

TOYAMA: Bay Kaneko bir orta elçilik için umut besliyor. 
FUJİMA (Egi/ir) : Iyi şanslar dilerim. 

(Bü�da.) 
iV AKİÇİ: Çok şükür mektubu bitirdim. Bu seferki gerçek- . 

ten çok güzel. 
KA YOKO: Her seferinde yeni bir şey düşünmek müthiş zor 

olsa gerek. 
iVAKİÇİ: Aşkın bize sunduAlı tatlı cefalardan biri. 
KA YOKO: Mektubu eve dönerken uğrar veririm. 
iV AKİÇİ: Seni ikide birde zahmete soktuğum için üzgü

nüm, Kayoko. Lütfen kaybetme mektubu. · 

KA YOKO: Senin bu konuştuAunu duyan da mektubu çok 
uuık bir yere götürüyorum sanır ... Iyi akşamlar. 

tv AKİÇİ: İyi akşamlar, Kayoko. · 

KA �OKO (Kapıda durup elinde mektubu sal/ar) : Belki de 
onuturum mektubu vermeyi. Çok aceleo;ı var bugün. 

iV AKl ÇI: Kayoko, benim gibi bir ihtiyara eziyet etmemeli-• 
s ın. 

(Moda atölyesinde.) 
KANEKO: Gerçekten de ço)< gecikti. 
TOYAMA (Aynanın önünde boyunbagını düze/tir) : Bayan 

Tsukioka'mn boyunbağı zevki hep böyledir. Çarpıcı 
renklerden nefret ederim. . 

· 

FUJIMA: Bir dans grubunun yönetmeni oldolum zaman şu 
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mühür mahfazasıru bana bayan Tsukioka hediye et
mişti. 'Netsuke'mahfazanın kendisinden daha de�erli .. 
Bir bakın hele! (I1ıta dogru �tar.) T�tadan olduğu 
akla bile gelmez. Fildişinden farkı yok, de� mi? 

KANEKO: Rüşvet alıyoruz sanılmasın diye biz memurlar bü
. tün bediyeleri geri çevirmek zorundayız. Siz sanatçıla-• 
n ne kadar kıskansak yeridir. 

FUJİMA: Bunu herkes söylüyor. . 
KA YOKO (Nefes nefese gelir) : Ah, özür dilerim! Madam 

� mu? 
· 

TOY AMA: Birkaç dakika önce maA<'zaya gitti. Bitirece� 
bir iş varmış. 

KA YOKO: Eyvahlar olsun, ne yapaca� şimdi? 
TOYAMA: Acele bir şey mi vardı? 
KA YOKO: Evet, bir mektup .. .. Madam

,a her gün bir mek-
tup getiriyorum, çünkü ... . 

KANEKO (Sözünü keser) .: Bana verin mektubu, kendisine • • 
verırım. 

KA YOKO (ÇeldmSer) �Çok naziksiniz, saA olun .. . 
KANEKO: Tamam tamam, veririm kendisine. 
KAYOKO: Çok teşekkür ederim! (Çıkar.) 
TOY AMA: Kızın çok sıkılgan bir hali vardı. 
KANEKO: Anlaşılır gibi de�. (Zarftn üzerindeki adresi 

okur.) Şunu bir dinleyin hele: "Gökteki ayın defne 
prensesin e." 

FUJİMA: Çok da romantik doğrusu. 
KANEKO: Yoksa mektubu siz mi yazdınız? 
FUJİMA: Şaka mı ediyorsunuz? Buna vakti olan bir dans öA-

retmeni aşk mektuplanyla vakit geçirmezdi herhalde. 
KANEKO: Mektubu gönderen, İvakiçi adında biri. 
FUJİMA: El yazısının düzgiinlü�ne diyecek yok .. 
TOY AMA: Madam için "gökteki ayın defne prensesi" de

mek de nerden akla gelir? Sanırım ben hiç defne a�a-

. a görmedim. Çok büyük müdür defne aıaa? 
FUJIMA:. Orta büyüklükte bir aAaç. 
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KANEKO: Zevkler tartışılmaz. 
MADAM (Içeri girer. OlaRanüstü uzun boy/udur) : Hepinizin 

burada olması ne güzel. 
TOY AMA: Sizin için bir aşk mektubu getirildi. 
MADAM: Yok canım, kimdenmiş acaba? Bu konuda sözü 

edilebilir beş, a1tı bay var. 
KANEKO: Bu gibi şeyleri pek umursarnıyorsunuz gibi? 
MADAM: Öyle ama, hep tetikteyimdir. 
TOYAMA: Zamanla epey materyal toplamışsınızdır herhal-

de. 
MADAM: Çok ilginç, dostum! Ne komik şeyler söylüyorsu-

nuz böyle! 
FUJİMA (Dramatik) : "Gökteki ayın defne prensesi" için ne 

buyurulur? 
MADAM: Haa, o aşka mektubunu mu kastediyorsunuz? O 

benim için yazılmış de�. 
KANEKO: Hadi hadi, yan çizmeyiniz bakalım. 
MADAM: Do�u söylüyorum, yanılıyorsunuz. O mektup ba

. yan Tsukioka'ya gönderiliyor. 
HEPSİ BİRDEN: Nasıl, ne dediniz? 
MADAM (Oturur) : Beni delirtecek bu mektuplar. Karşı bi

nada çalışan bir büro görevlisinden geliyor.. Yetmiş 
yaşlarında bir adamdan. Pencereden görür görmez 
Bayan Tsukioka'ya abayı yakmış. 

KANEKO: Eb, hayret edilecek bir şey de�. İnsanlar yaşla
nıota uzağı iyi görürlermiş. (Kendi nüktesine güler.) 
Bir an önce yaşlanmak için sabırsızlanıyorum. Uzağı 
iyi görmek hoş bir şey olsa gerek. 

MADAM: İhtiyar diizineyle, . yok canım, yüzJerce mektup 
göndermiş Bayan Tsukioka'ya. 

TOY AMA: Bjitün o mektuplan çeşitli kadınlara göndermiş . 
olsaydı belki bir seferinde başanya ulaşırdı. 

KANEKO: Evet, bu do�u olabilir. Ama öte yandan aşk bir 
ihtimali hesap sorunuysa, o sorun tek bir kadında da 
birçok kadmda oldu� gibi aAırh� koruyabilir. 
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. FUJİMA: Mektuplan Bayan Tsukioka'ya verdi�iz mi? 
MADAM: Ariıa çok rica ederim, bunu nasıl yapabilirdim? 

Bütün o mektuplan taraklanını temizlemek için kul
landım. • 

TOY AMA: Taraklar böylesine çabuk mu kirleniyor? 
MADAM: Yanlış anlama yın, köpeklerim için kullandığım ta

raklar demek istiyorum. Taranırlarken heyecandan 
gözlerini yumuyorlar. 

KANEKO: Köpek m� yoksa aşk mı daha hı7Jı koşar? 
FUJİMA: Ve hangisi daha çabuk kirlenir? 
MADAM: Böyle hoş insanlarla görüşmek beni şaşkına dön-

dürüyor do�usu. 
· 

.. 

KANEKO: Konuyu saptırmak istiyorsunuz. Şu aşk mektupla-• 
nnı aniatm bakalım. 

MADAM: N esini anlatacağım? Karşıki awkat bürosunda ça
lışan sevimli kızcaAız getiriyor o mektuplan bana. 

TOYAMA: Demin buradaki kız mı? Nesi sevimli onun? 
MADAM: Çok iyi, çok terbiyeli bir kız. Ondan her gün bir • 

mektup teslim almak hoşuma gidiyor. Ama Bayan 
Tsukioka'ya tek bir mektup vermeyi düşümde bile 

· ' görmedim doğrusu. 
� 0: Kız bunu bilecek olsa bir daha tek mektup bile 

getirrnezdi . .  
MADAM: Beni anlamalısınız. Kendinizi benim yerime koy

sanıza! Bayan Tsukioka mektuplan okur da öfkelenir
se . .. (Kapıya vurulur.) Ne yapacağım şimdi? Geldi iş
te! 

KANEKO: Dikkat! . .  (HANAKO içeri girer.) Selamlar! 
TOYAMA (Üzerine dotru atılır): Nasıl böyle gaddar olur da 

bizi uzun süre bekletirsiniz? 
FUJİMA: Ha geldiniz, ha geliyorsunuz diye bekledik dur

duk! 
MADAM: Olamaz, gene öylesine büyüleyen bir haliniz var 

ki. . .  AKO cevap vennez. Sessiz sedasız eldivenle-
rini çıkanr.) • 
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MADAM (Konuşmayı kendine nııt2letmek ister) : Artık her-
kes öylesine sabırsız ICi bir dakika bile yitirmemeliyiz. 
(HANAKOyu her yanından giJzden geçirir.) Zarif vü
cudunuza modelden çıkaraca(9mız bir şey çok iyi gi
derdi elbette, Bayan Tsukioka, ama bir bahar robun
da çok de�şik bir efekt elde etmeyi denemeliyiz. Pe
kala spor bir şey yaraşırdı size,. Bu sefer düşündüğüm 
kesim gerçekten çok cesurca. Çizgiler çok sade, tann
sal bir sadelikle diyebilirim. Sadece, sizin de istediAi
niz gibi, eteğin her iki yanında birkaç pili. Çok etkili 
bir şey olacak bu.. .  Sizce bir sakınca yoksa �en bir 
prova yapıverelim, ondan sonra rahat rahat kahveleri
mizi içebiliriz. 

KANEKO: Ah , Bayan Tsukioka, sizi-D için bir aşk mektubu 
bıraktılar. Mektubu size yann kaç yaşında tahmin 
edin bakalım. Yirmi mi? Otuz mu? Yoksa daha da 
mı yaşlı? 
(HANAKO gülümseyerek iki pannaRını havaya kaldı
nr. Ötekiler başlannı sal/ar/ar. Hep bir pannak daha ek
ler, neden sonra inanmıyo1nıuş gibi bir anlatımla yedi 
pamıatını havaya kaldınr.) 

KANEKO: Hele şükür bilebildiniz! Utanmaz bir yetmişlik! 
Karşıkı binadan bir büro hademesiymiş. 
(MADAM hızla pencereye gidip jaluziyi indirir. Bu ara
da KANEKO mektubu alıp HANAKOya uzatır. HA
NAKO mektubu açar. Öteidier arkasına doluşup mek
tubu birlikte okur/ar.) 

TOYAMA (Okur) : "Aşkımın bu otuzuncu kanıtını lütfen 
okuyup duygulanın," diye yazılmış. Madam gene ya
lan söyledi anlaşılan, yüzlerce mektup geldi�nden söz 
etmişti. Madam,m daha önceki bütün mektuplan ken-• 
dine sakladığını biliyor muydunuz, Bayan Tsukioka? . 

KANEKO (Okur) : "Aşkım, günler geçtikçe hep daha da de-
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öpücük diliyorum." Çok dokunaklı de� ' mi? Sadece 
tek bir öpücük istiyor! · 
(Hepsi birden gülüşür.) 

TOY AMA: Sadece tek bir öpücük. Gerçekten de tok göıJüy
möş. 

FUJİMA: Şaştım kaldım _bu İ§e. Günümüzde yaşh erkekle
rin gönlü bizimkinden daha genç. 

MADAM: Ne, böyle mi yazmış? Başka tek bir mektubunu 
· bile okumadım, yemin ederim. (Mektubu kendisine 

uuıtırlar.) Üsttime iyilik saAJık! (Okur.) .. Aşk dediAi
miz şey, sonsuza dek uz-ayıp giden bir üzüntüdür." Ne 
kadar bayaAı! Şöyle de diyebilirdi pekala. "Sirke dedi-
ğimiz şey bal de�dir, sonu gelmeyen bir ekşiliktir." 

....--... 0: Bu yaşlı adam, acı çeken yalnız kendisidir sanı-

yor. Kendini bir şey sanan bu adam da az itici de�. 
Biz hepimiz de onun gibi acı çekiyoruz. Aradaki ay
nın şurada: Kimileri hep aa çektiklerinin sözünü 
ederken ötekiler bunu açıklamıyor. 

TO YAMA: Ben de ayni kanıdayım! Sesini böyle yükseltenle
re hiç tahammül edemem. Bu adam sanıyor ki aşktan 
yalnızca kendisi anlar, bize gelince, biz hepimiz §aş
kın ve yüzeysel insanlarız. 

·· 

KANEKO: Ö�enip bilmek isteyen herkese ne kadar acı çek
tiğimizi kanıdamaya hazırım, şu ruhsuz çağda yaşa
mak bahtsızlı�a u�amış olan bizler . . .  

. FUJİMA: Böyle adamlarla gel de anlaş anlaşabilirsen. Aşk 
yalnız kendisine adanmıştır sanıyor bu ihtiyar . . .  

TOY AMA: Bir romantik! 
MADAM: Çoluk yeti§kinlerin işine kanşmamalı. Cid-

di bir konudur bu. (Küçük bir çıngırak alıp çalar.) Er
keklerin kendilerini tarhşmaya kaptumalarmda büyü-
lü bir hava yok mu Bayan Tsukioka? 

· 

KANEKO (Söylev çekiyomıuş gibi bir havayla) : Şu yaşlı 
adam gibi insanların düpedüz itici olduAn konusunda
ki inancımı dile getirmeme kimse karşı çıkmaz sanı-
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run. Katıksız duygulann. varoldu�a inanan bu tür
den insanlara aramızda tahammül edilemeyeceAi açık
tır. En sapa bölgelerde de olsa, ülkemizde "gerçek Na-• 
gasaki galetası" salılmayan tek bir yer bile yoktur. 
Böylesi bir saçmaya ciddiyede inanan ve gerçek Naga
saki galetası sattıP sanan her bakkah hor görüyo
rum. Bu galetalan satarken bu işin düpedüz bir sahte
cilik oldu�nu bilmek ve kabul etmek çok daha iyidir. 
Öncelikle bu bilinç satışı bir sahteciliğe döoüştürüyor. 
Galetanm tezzetini saptamak için dillerimiz var. Sevgi 
duygumuz dilimizden başlar. 

MADAM: Ne kadar da erotik! 
KANEKO: Dilimiz bize herhangi bir şeyin halis olup olmadı

ğım söyler. Burada, bütün insaniann ortak yanı olan 
tat alma duygusu söz sahibidir. "İşte bu leuetl�" diye
bilir dilimiz. Yaradılıştan var olan alçakgönüllülüAü, 
daha fazlasım söylemeyi ona yasaklar. "Saf ve orijinal
dir" sözü, insanlarm ambalaja yapıştırdıklan bir etiket
ten başka bir şey de�ildir. Galetanın iyi ya da kötü ol-
du�nu saptamak dilimizin işidir. · 

TEZGAHTAR KIZ (Içeri girer) : ÇmgıraAJ siz mi çaldınız? 
MADAM: Evet, evet ama, ne istiyordum bakayım? Galeta 

de�. Tamam tamam, bize hemen beş fincan kahve • • getınver. 
A 

TEZGAHTAR KIZ: Başüstüne Madam. 
· KANEKO: Bütün sorular görelidir. Aşk, halis mallara duyu

lan inançsıziılda ilgili heyecanı n mimarisidir. Öte yan
dan şu yaşh adam da düpedüz kabul edilemez bir kişi
likte, �bizleri �oyları yerine· koyduğu için dışlanması 
· gereken bir adam. Kendi kendisiyle barışık ve gururla 
şişinmişin biri. · . 

FUJİMA: Benim gibi ti�iı ·bir eAitimden geçmemiş bir insan 
için sizi izleyebilmek çok zor, ama ö�etmenim derdi 
ki, bir grubun kurucusunun kim olduğu ya da en eski 
dans gelene�nin hangisi olduğu konusunda yapılacak 
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her türlü tartı§manın sanada asla ilgisi yoktur. Bana 
açıldadııına göre, dans açısmdan �ek gerçeklik, öne 
ve arkaya do� yapılan hareketin tam bir ö�gürlükle 

, uygulanmasıdır . . .  Kar§ıdaki şu ya§ b adam kendi ekolü
nü kurmak konusunda öylesine korkak ki, (Ilgili dans 

· htueketlerini yapar.) • • .  bir ve iki ve yana ... a§k zevki ... 
nin özgür ve sın1rsız ülkesini tamamiyi e unutuyor . 

. 

TOYAMA: Peki siz ne dü§ünüyorsunuz bu konularda Bayan 
. Tsukioka? Böyle sus pus kalmanız iyi olmuyor do�u .. 

su. Bana kalırsa aşk mektuplan almak hiç de kötü bir 
. şey değil, gönderen yaşh bir adam da olsa.. .  Haksız 

mıyım? Bir §ey söylesenize, defne prensesi! 
MADAM: Bayan Tsukioka üstün terbiye görmü§ bir hanım

dır. Tartışmalara katılmayı pek sevmez. 
TOYAMA: Ama yine de erkeklere eziyet etmeyi seviyor. 
MADAM: Bu bütün güzel kadınların özelli� dir. •, . 
FUJIMA: Üstelik ancak güzel kadınların becerebildiği bir 

özellik. · 

MADAM: Dopu Bayan Tsukioka'ya yakı§ıyor bu. Bütün 
renkler içinde tam da en zor renklerin kendisine yakı§ .. 
ması gibi. ÖmeAüı ye§il. 

KANEKO: Ama bu türden renkleri herkesin içinde kullan
mıyor ki. YaJnız gecelikleri için seçiyor o renkleri, 
kendisine ne kadar yakı§t$nı bilmiyormuş gibi. 

TO YAMA: Bayan Tsukioka'nın asla ye§il gecelik giymediği
ni kan1tlayabilirim. 

KANEKO: Bana kalırsa, edepsizli�niz gittikçe artıyor son 
zamanlarda. 

" 

MADAM: Had� hadi, artık yeter baylar! (TEZGAHTAR • 
KIZ lulhvelerle içeri ·girer. Hepsi kendi işini kendi gö-
rür.) 

(Avukat bürosunda.) 
İVAKİÇİ: Şu kar§ıda neler oluyor kuzum? Jaluziyi neden aç

mlıyorlar? Beklemek bir i§kence! Bugün ancak hafıf 
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bir ışıltısını algılayabildim onun ... Neden sonra bu ak

şam bana biraz acıyacaAından, hiç değilse pencereye 

yaklaşıp, çerçeve içindeki bir resim gibi bana gülümse

yeceğinden o kadar emindim ki . . .  Hoş henüz umudu

mu kaybetmiş deAilim ya .. .  Hayır, bu umudu hep bes-

leyece�. � 

(Atölyede.) 
KANEKO: Ee, şimdi ne yapıyoruz bakalım? 
FUJİMA: Bana bakın! (Döktügü biraz kahveyi hemen siler.) 
KANEKO: Ne var? 
FUJİMA: Kahve içerken akbma müthiş bir şey geldi. 
KANEKO: Şu karşıdaki ihtiyara küçük bir ders versek nasıl 

olur diye ben de düşündüm. Siz ne dersiniz Bayan 
Tsukioka? Genel olarak . . .  

FUJİMA: Benim tasarladığım §ey .. .  
KANEKO (Onu hiç umursamaksızın) : Bu türden insaniann 

genellikle esaslı bir zılgıt yedikleri zaman akıllan baş
Ianna gelir. Yaşh bir adamdır diye de sakınınayalım 
onu. Hiç kimsenin adım atmak istemediği bir hücrede 
yaşadığını anlatalun ona. . 

TOY AMA: İnsanlı� bir köpek kulübesine yaraşmayacap 
kastediyorsunuz samnm. • 

KANEKO (Kötü kötiJ gülümser) : Tam üstüne bastınız. 
FUJİMA: Plamm şöyle... ( Getilnıiş olduRu paketin ipek sargı

sını açar, küçük bir davul çıkanr içinden.) · Şunu görü
yor musunuz? 

MADAM: Bir davul. 
FUJİMA: Tasarladı� dans için bir model. Dans dedim de 

aklıma geldi.. .  size çok çok teşekkür ederim Bayan 
Tsukioka .. .  biletlerden ötürü . . .  Ne diyordum? Evet, 
şu davula bir vurayım mı? (Davula vutUr.) Bakın en 
ufak bir ses bile vermiyor. Görünüşte tam bir davul 
ama, deriyle değil, bezle kaph. 

TOYAMA: Ses vermeyen bir davul mu. icat ettiniz yani? 

48 



FUJİMA: Yok efendim, daha önce de söyledim ya, sadece 
bir model. 

KANEKO: Peki ne yapacaksınız şimdi bununla? 
FUJİMA: Bu küçük davula bir k�t iliştirip ihtiyara fulata

caAız. Kağıda ne yazaca� biliyor musunuz? 
MADAM: İlginç bir durum. Aniatm had� anlatm ... 
FUJİMA: Şöyle yazacağız k3#Jda: "Lütfen bu davula vurun." 

Bana kulak veriyor musunuz? "Lütfen bu davula vu
run. Davuldan çıkan ses sokaAın gürültüsünü aşıp da 
bana kadar gelirse istekleriniz yerine getirilecektir." 
Hepsi bu. 

TOYAMA: Harika! İhtiyarm kula�na küpe olacak bu! 
KANEKO: Şunu da eklesek mi acaba? "Davulun sesi bana 

ulaşmazsa istekleriniz yerine getirilmeyecektir." 
FUJİMA: Ama bu kendiliğinden anlaşılıyor nasıl olsa. 
KANEKO: Diplomatik haberleşmelerde yeterince dikkatli . . 

görüşülemez hiç. 
FUJİMA (Heyecanlı) : Planımı nasıl buluyorsun uz, Bayan 

· Tsukioka, çok güzel değil mi? Sizi korumak uAronda 
bu davulu feda etmek benim için bir zevk olacaktır. 

TOYAMA: Elli bilet satmiş bir mfı§teri için elbette bir davu
lu gözden çıkarabilirsiniz. · 

FUJİMA: Düşüncemi böyle yorumlamayaca�nın umarım, 
Bayan Tsukioka, ne diyorsunuz, anlaştık mı? (HANA
KO gülümseyerek başını eter.) 

MADAM: Bu beni de rabatiatacak bir şey olur do�usu. İhti
yar beni rahatsız etmekten herhalde vazgeçer. 

FUJİMA: Tamam öyleyse, bana ka�ıtla mürekkep lütfen! 
(Heyecanla hazırlıRa girişirler. FUJİMA kagıdı yazıp da
vula iliştirir. MADAM jaluziyi kaldınr. KANEKO pen
cereyi açar. Ardından, HANAKü pencereye götünllür.) 

KANEKO: Karşısı da kapkaranlık. İhtiyar hala orada mı aca-
ba? , 

MADAM: Bana mektuplan getiren kızın söyledi�ne göre 
her akşam pencerenin önüne dikilir, Bayan Tsukioka 
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gidinceye dek oradan bakarmış, 
KANEKO: Peki ama, çavrsak duyar mı dersiniz? 
TOYAMA: O işi bana bırakın siz. Ne güzel de� mi? Bütün 

şu neo n ışıklan . . .  
FUJİMA: Davulu kim fırlatacak? 
KANEKO: O benim işim. Ö�enciyken parlak bir diskçiy

dim. (Kolunu ileri geri hareketlendirerek hazırlık ya
par.) 

TOY AMA: Heey, İvakiçi, pencereyi aç! , 
(Pencere açılır. İV AKİÇİ ürkek bir tavırla başıtıı dışan 
çıkanr.) , 

TOY AMA: Sesimi duyuyor musunuz? Size bir şey ataca�. 
Dikkat edin! 
(İV AKİ Çİ başını sali ar. KANEKO davulu firlatır. Kol
lannı uzatmış olan iV AKİÇİ davulu ancak yakalayab;
lir. Sonra, elinde davulla yazı masasına gider.) 

İVAKİÇİ: Bu da ne demek oluyor? Defne prensesi bana bir 
davul gönderdi. Pencerenin önüıide durup bana baktı. 
Bana böyle bakması çok garip, saklanmamak için bü
tün gücümü toplamalıyım. Ben buradan bakıp durdu
� için belki de hep saldan dı bendeo.. .  O da sen� 
bir ka�t! (Okur.) Çok şükür isteklerim gerçekleşe
cek! Daha fazla ses çıkaracak ne olabilir? Sokaktaki 
gürültüyü bile bastınr. Evet, bir şey söylemek istedi� 
zaman belki de böyle kibar ye orijinal dawanıyordur; 
öyle hemen de "evet" demez ya, kabul ettiğini dolarn
haçlı bir yoldan dile getiriyordur .. . Ah, kalbi m nasıl 
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da sancıyor! Şimdiye dek böylesine bir nıutluluk tat-
mamıştı ki! Şölen masasındaki bir çocuğun midesi gi
bi zayıf. Mutlulu�n şokunu yaşadıgı için böyle sancı
h ... Bütün şu karşıdakiler pencerenin . önünde dur
muş, bekliyorlar, Eğlenmiş oluyorlar da ondan herhal
de. Yaşlı bir adamm davula ilk kez vurması ne komik 
oliır kimbilir diye düşünüyorlar herhalde .. .  Evet, çok 
güzel bir şey geldi aklıma. Davulu benim defne a�aa-



' na asıp öyle çalacaitJm. (Defne aRacının önQnde diz çö
ker.) Defne ağaam, sevgili, tatlı defnem benim, ba�ş
la beni! Senin ye§il saçianna bir davul asacaftım. 
�r, de� mi? Ama bir parçacık sabırlı ol! Sana çok 
yakıştı. Çok yakıştı sana. Gö ·· ·· den saçlannın ara
sma düşmüş büyük, güzel bir süs gibi ... Böyle iyi dur
du de� mi? Şimdi · davulu çalmaya başlasam da yap
raklarını çok fazla sarsmayaeaAun. Senin önünde du
rurken hiç böylesine mutlu olmamıştım. Sana ne za
man baksam, bahtsızlığım seni daha da güzelleştiri
yor, yeni yapraklar kazandırıyor sana diye düşünür
düm. Ve bu gerçek sevgili defnem benim, evem, ger
çek. 

TOYAMA: Hadi başlayın artık! Burada so�ta durmuş sizi 
bekliyoruz. 

tv AKİÇİ: Peki peki. Davulu çalıyorum, kulak verin! (Davu
la vurur. Hiç ses gelmez. Umutsuz ve delicesine davula 
vu11nayı sürdürür, ama IJaşanya ulaşamaz.) Davuldan 
ses gelmiyor. Bana attı�n•z davuldan ses gelmiyor. 
Beni soytan yeriile koydunuz. Beni aşaıtılad•n•z. (Yere 
çöküp hıçla11naya başlar.) Ben ne yapacaAun şimdi, 
ne yapacağım? Böylesine kibar bir bayan beni nasıl 
alaya alır, nasıl alçaklık edebilir böyle? Böyle bir şey 
asla olmamahydı! Asla! (Moda atölyesinin penceresin
de duran erkekler güler/er. Pencere kütledek kapatılır.) 
Gülün, evet, gülün bakalım, gülebildiğiniz kadar gü
lün! . .  Günü gelip öldü�nüz zaman da gülersiniz böy
le. Etleriniz çürüdüğü zaman da gülersiniz. Ama be
nim durumum başka. Alay edilen insanların ölümü 
başka bir ölümdür . . .  etleri çürümez onların. (Arlca du
vardaki pencereyi açıp, pencere korkulutunun üzerine 
tı1man1r. Bir süre orada oturur kalır, kederli bir yüzle 
aşaRıya bakor, sonra umutsuz bir hareketle kendini aşa
Rı atar. Aşajdan haykll7nalar yükselir. Şok geçiren in
sanlann sesi duyulur.) 
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(Atölyedekiler bir arada oturup gevezelik etmekte, gül
mektedirler. İVAKİÇİ'nin kenmni sokaga at!Jgı pencere
yi gönnedikleri için olan· bitenden haberleri yoktur. Kıl
pı birdenbire açılır.) 

TEZGAHTAR KIZ: Karşı binadaki büro badem�si kendini 
pencereden attı demin! Öldü. 
(Hepsi birden bagnşmok yerlerinden fırlar/ar. /(jmisi 
pencereye koşarken, kimisi de merdivene dogru atılır. 
HANAKO, odanın ortasında tek başına ve hareketsiz 
kalır.) 

(Gece, geç vakit. iki sıralı bina/ann arasındaki gijk par
çasında yıldızlar ışımaktadır. Sol odadaki bir saat ince 
bir sesle iki kez çalar. Oda karanlıktır. Derken, çatırtı/ı 
bir ses duyulur: Kapı kilidi içindeki bir anahtann döner
ken çıkardılı ses. Kapı açılır. Bir cep lambasının ışıRJ 
odaya düşer. HANAKO içeri girer. Sırrına Jasa bir man
to atmıştır, altında bir gece giysisi. Bir elinde anahtarı, 
öbür elinde cep fenerini tutmaktadır. Anahtan el çanta
sının içine atar. Sonra pencerenin yanına yü/Ür, pencere
yi açar, kımıldamadan durur, saRdaki pencereye bakar) 

HANAKO (Sesi hafiftir. Odada birisi vannış gibi konuşur) : 
İşte geldim. Bana gelmemi söyledin, ben de geldim iş
te. Tam geceyarısı davetten sıvıştım. Bana cevap ver 
lütfen! Burada mısın? 
(Sagdaki odanın gerideki penceresi açılır. İV AKİÇİ'nin 
hayaleti, durduRu pencere korkul�gundan odaya at/ar. 
Sonra, sola dogru yürür. Soldaki pencereye yaklaşırken, 
soldaki pencere açılır.) 

HANAKO: Geldin .. .  Gerçekten geldin. 
tv AKİÇİ: Senin düşlerinle bu oda arasmda gidip geldim. 
HANAKO: Beni buraya ça�dın, işte ben de geldim. Ama 

sen beni henüz tanımıyorsun. Buraya gelmem n·asıı 
mümkün oldu bilmiyorsun . . 

tv AKİÇİ: Seni buraya çektim de ondan. 
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HANAKO: Hayır. İnsan kuvveti kullanıJmadıkça hiçbir kapı 

- açılmaz insano�una. 
iV AKİÇİ: Bir hayaleti bile düş kırıklı�a mı u�atmak isti

yorsun? 
HANAKO: O kuvveti tıereden alacaktım? Benim kuwetim 

ancak zavalh, yaşh bir adamı öldürmeye yetti. Bunun 
için de sadece başımı eğdim. Başka bir §ey yapma
dım. (İVAKİÇİ cevap vennez.) Ne dediğimi duyuyor 
musun? (İV AKİÇİ başını sallar "evet" anlamında) Se
sim, şimdiki gibi yavaş konuşurken de yeterlidir. Ama 
insanlara bir şey söyleyece� zaman bağırmam gere
kiyor, yoksa duymuyorlar ne dediğimi . . .  Şu ötedeki 
odadan senin adana hiç ses gelmeseydi çok daha iyi 
olurdu. 

İV AKİÇİ: Gökyüzü yıldıztarla dolu. Sen ayı göremiyorsun. 
Ay kirl�nip yeryüzüne düştü. Ben pencereden adar
ken ayın ardından atladım. Ay ile birlikte intihar ettik 
denebilir. 

HANAKO (Aşağıdaki sokaRa bakar) : A§ağıda herhangi bir 
yerde ölmüş ayı görebiliyor musun? Ben göremiyo
rum. Her zamanki ·gibi yine gece taksileri caddeler
den geçiyor. Şurada bir polis yürüyor. Şimdi oldu� 
yerde kaldı. Ama bir ceset gördü�nü sanmam. Karşı ... 
dan gelmekte olan meslektaşından başka biriyle karşı
laşmayacak o polis. Bir aynaya doğru yürüyormuş gi-
bi. 

iV AKİÇİ: Hayaletler hayaletlerle, ay da ay ile mi karşılaşır 
sence? • 

HANAKO: Evet, geceyarısı her §ey için geçerli olan budur. 
(Bir sigara yakar kendine.) 

İVAKİÇİ: Ben hayalet de� artık. Yaşadı�m süre bir ha
yalettim. Geriye kala kala dü§lerim kaldı yalnızca. Be
ni hiç kimse düş lorıkb�a uAratamaz artık. 

HANAKO: Ama bütün gördüklerimden sonra şunu söyleye
bilirim: Sen aşkı canlandıramıyorsun. Bununla senin 
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uıamış sakallannı, hademe giysini ya da terli gömleAi-
ni eleştiriyorum sanma . . .  Aşkının şekillenmesi için hi
li eksik olan bir şey var. Salt aşk yüzünden öldünse, 
aşkının gerçek oldupu kanıtiayacak yeterli bir kanıt 
yok. 

İVAKIÇI: Bir hayaletten kanıt mı istiyorsun? (Cep astarlan
nı tersine çevirip gösterir.) Hayaletlerin hiçbir şeyi yok
tur. Kanıt olarak gösterebileceAUn hiçbir şey kalmadı 
ki bende. 

HANAKO: Oysa bende kanıttan geçilmiyor. Aşkı kanıtlama 
konusunda kadımn hiç eksiği yoktur. En sononeuyu 
da elden çıkarmışsa, aşkın artık son bulduğu bütün ka
mtlarıyla elinde demektir, erkeklerin bomboş ellerle 
sevdiklerinin kanıtlarıdır bunlar. 

İV AKl Çİ: Böyle şeyler söyleme bana! 
HANAKO: Demin kapıyı açıp buraya girdim, değil mi? Bu 

kapının anahtannı nereden buldum dersin? 
IV AKIÇl: Bana sorma bunu, lütfen! 
HANAKO: Anahtarı Madam'm çantasından çaldım. Par

maldanın çok beceriklidir .-- H ila çok hünerli bir çanta 
hırsızı olduAıJmu anlayınca sevinç duydum bundan. 

tv AKİÇİ: Tamam tamam, şimdi anlıyorum. Benim inadım-
dan korku duyduAtm için senden nefret edeyim istiyor
sun. Evet, böyle olsa gerek. 

HANAKO: Anlaşılan, sana iyice aniatmarn gerekiyor. Bana 
çok yaraşır bir ad verdin, ay prensesi dedin benim 
için. Eskiden "Crescentia" takma adıyla anarlard.ı be
ni, "Crescentia" , artmak, büyürnek .. .  Göbeğimin yakı
nında bir dövme vardır gerçekten de, büyümekte olan 
bir ayın resmi. , 

IV AKl çi: Nasıl . . •  Ne dedin? Sen h'a . . .  
HANAKO: Bu dövnıeoio yapılmasını ben istemedim. Bir 

adam yaptı o dövmeyi bana, zorla. içki içtim mi, o 
dövme ay kıpkımıızı bir renge bürünür, ama aslında 
ölü bir adamm yüzü gibi solgundur . 

• 
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İV AKİÇİ: Orospu seni! . .  Beni ikidir soytan yerine koyuyor
sun! Bir keresi yetmedi sana. 

HANAKO: Hayır, bir keresi yetmedi. Onunla senin aşkını 
ne yaşatabildim, ne de mahvedebildim. 

iv AKİÇi: Kötü adamlar m ah vetmişler seni. 
HANAKO: Dogru de�. Kötü adamlar benden bir varlık ya-

rattılar öncelikle. 
· 

iVAKİÇİ: Ve ben, iyi ve sadık oldu� için aldatıldım. 
HANAKO: Hayır, bu da doğru deAiJ. Yaşh oldu� için soy-

tan yerine kondun sen. .. 
(Odanın sag taraft hayaletin öfkesiyle lapk1111ıızı bir 
renk alır. Davulun asılı olduRu defne fidanı görünür.) 

İVAKİÇİ: Hiç de mi utanman yok? Seni .)anetleyece� . • 
HANAKO: Ondan korkum yok. Artık kuvvetliyim. Sevildi-

� için kuvvetliyim. 
iVAKİÇİ: Kim seviyor seni? 
HANAKO: Sen. 
iV AKİÇİ: Bana gerçeği söylemen sana aşkımm kuvvetinden 

ini kaynaklandı? 
HANAKO:· Bana bak. Ben senin sevdiğin de�lim gerçekte. 

(Güler.) Sen beni Ianetiemek istedin. Başarısız erkek- · 
ler hep ister bunu. 

İVAKİÇİ: Hayır, hayır! Seni seviyorum, tutkuyla. Ölüler 
dünyasındaki herkes bunun farkında. 

HANAKO: Ama bu dünyadan bilen kimse yok. 
iV AKİÇİ: Davut ses vermedi diye mi? 
HANAKO: Evet, ben duyamadım o sesi de ondan. 

• 

iV AKİÇİ: Kusur davutda. Bez davuldan ne ses gelecek? 
HANAKO: Davutdan ses gelmemesi davutun kusuru deAi}. 
iv AKİÇİ: Ben hala seni özlüyorum. 
HANAKO: Hala mı? Sen öleli bir hafta oluyor. 
iV AKİÇi: Seni özlüyorum. Davutdan ses getirmeyi deneye

. ce�. 
HANAKO: Dene bakalım! Ben davutun sesini duymak için 

geldim. 

ss 

• 
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. 
tv AKİÇİ: Evet, deneyeceğim. Aşkım bez davulu gökler gibi 

gürletecek. (İV AKİ Çİ 'nin hayaleti davula vurur. Davul
dan tok bir ses gelir.) Ses veriyor! Ses veriyor! Sen de 
duydun de#i} mi? 

HANAKO (Kumaz bir gülüşle) : Ben hiçbir şey duymadım. 
tv AKİÇİ: Duymadın mı? Olamaz. Bana bak. Sana yazdı�m 

� 
her mektup için bir kere vuracagım davula. Birt iki . . .  
Duydu�nu biliyorum. Üç, dört ... .  davuldan ses geli-
yor. (Davulun sesi odada yankılanır.) . 

HANAKO: Hiçbir şey duyduğum yok. Hani, nerede davulun 
sesi? 

İVAKİÇİ: Hala duyamadm mı? Yalan söylüyorsun. Duymu
yor musun? On, on bir. Duymuyor musun? 

HANAKO: Duymuyorum. Davul sesi falan yok. 
İV AKİ Çİ: Yalan.. .  (Öfkeli.) N asıl yalan söyİersin? Ben duy

duğuDıa göre sen de duymalısm. Yirmi, yirmi bir ... 
Davul ses veriyor! 

HANAKO: Duyamıyorum. Duyamıyorum. 
iV AKİÇİ: Otuz, otuz bir, otuz iki . .. Duym.ad®m nasıl iddia 

edersin! .. Davul ses veriyor. Hiç ses veraneyen davul, 
şimdi duyuluyor. 

HANAKO: Şu davutdan ses getirsene artık. Kulaklarım da
vul sesi duymanın özlemi içinde. 

iV AKİÇİ: Altmış altı, altmış yedi . . .  Davulun sesini yalnız be
·nim kulaklanmm duyması mümkün mü? 

HANAKO (Umutsuzluk/o kendi kendine) : Yaşayan erkekler 
gibi tıpkı. 

İVAKİÇİ (Kendi kendine) : Kim kanıtlayabilir bana . . .  bu ka
dının davul sesini duydu�nu bana kim kanıtlayabilir? 

HANAKO: Davul sesini duymuyorum, hala duymuyorum. 
İVAKİÇİ (Zayıf bir sesle) : Seksen dokuz, doksan, doks�an 

bir . . .  Birazdan sonu gelecek. Davulun sesini duymam 
bir düş müydü yoksa? (Davulun sesi hep duyulur.) Bo
şuna. Kaybolan zaman. Davuldan ses gelmiyor .. Vur 
vurabildiğin kadar, hep aynı bez davul. 
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HANAKO: Vur, vur hep, Vur ki duyayım! Vazgeçme! Öyle 
bir vur ki sesi kulaklarımı uğuldatsm! (Elini pencere
den dlşan ıızatır.) Vazgeçme! 

tv AKİÇİ: Doksan dör.t, doksan beş . . .  Boşuna. Davuldan ses 
gelmiyor. Sus pus olmuş bir davutdan ne ses gelecek? 
... Doksan altı, doksan yedi . . •  Hoşça kal defne prense
sim benim, hoşça kal . . .  Yüzüncü darbe de tamamlan
dı . . . Hoşça kal! 
(Hayalet kaybolur. Davulun sesi kesilir. HANAKO tek 
başına, bomboş bir bakışla önüne bakmaktadır. TO
yAMA heyecanla içeri girer.) 

TOYAMA: Demek buradasınız! Çok şükür, rahatladım .. .  Si
zi her yerde aradık. Ama nasıl yaparsınız bunu? Geee
yansı çekip gitmek .. .  Neniz var kuzum? (HANA
KOyu sarsar.) Kendinize gelin! 

HANAKO (Düşte gibi) : Davula tek bir kere olsun vursaydı 
belki duyardım sesini. 

PERDE 
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DÜŞ YASTIÖI 

Özgün ada 

Kantan 
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OYUN KİŞİLERİ 
• 

JIRO 
KİKU 
(DÜŞSEL KİŞİLER) 
GÜZEL KADlN 
3 DANSÖZ 
2 BAY . • •  
üZEL SEKRETER 
PROFF.SÖR 
2 DOKTOR 
BİR BAYAN MEMUR (Dilsiz) 
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(Perde kapalıdır.) 

KİKU'NUN SESİ (Yandan) : Yeniden dönüp gelmen ne gü-
zel! 

JiRO'NUN SESi: Evet, Kiku, on yıl oldu. · 

KİKU: Kocaman olmuşsun . . .  Ama onu ben taşıyabilirim. 
JİRO: Olmaz olmaz, bırak. Kendim taşırım. 
KİKU: Ver lütfen! Nedir ki, sadece bir el çantası. 

(KİKU yan taraftan elinde bir va/izle gelir. KJrk yaşla
. nnda bir kadındır. Ardından JİRO izler, on sekiz yaşla

nnda iyi giyinmiş bir delikanlıdır.) 
JİRO (Çevresine bakınır) : Henüz çok karanlık. 
KİKU: Birazdan aydınlanır. Güneş bu mevsimde erken do

�yor. İçeri gel lütfen. 
(Kadın yere eti/ip eliyle perdeyi tutar. Perde, seyirciye 
sın/an dönük olan KİKU ile JİRO tarafindan kenara 
çekilir. Arka planda ortada, kfigıt kaplanmış iki kanatlı 
bir Japon kapısı vardır. Tavandan çok sayıda çiçek, kuş
lar ve kdgtttan kesilmiş daha başka öteberi ası/ıdır.) 

JİRO: Şu güzelliğe bak! Eski çocuk odamdan hiç farkı yok. 
KİKU: Evet, öyle. O odayı hiç unutmak istemem. Seni ora

da yetiştirdim. Bu oda d� tıpkı Tokyo'daki evinizin 
odası gibi döşenmiştir. Anılarımı korumuş oldum böy
lece. 

JİR 0: Evimiz o odayla birlikte yandı . .  
KİKU: Biliyorum. Ama burada degişen hiçbir şey olmadı. 
JİRO (Tavandan sarkan kôtJt dekorasyona çarpınca bütün 

hepsi sallanmaya, olduklan yerde dönmeye başlar) : 
Eve dönmüşüro gibi geliyor bana, yanıp kül olan eve. 
Bu odayı ne zamandan beri böyle döşedin? 
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KİKU: On yıldır, ana babanın yan-md�ki işimi bırakalı. KaAJt 
süsleri her ay yeniliyorum. 

JİRO: Kadınların geçmişe böylesine baAJı olmalan inanılır gi
bi deAi). Buna hep tekrar tekrar hayret ediyorum. 

KİKU: istersen alay et benimle! Sen de yaptın bunu beş ya
şındayken. 

JİRO (Yere çömelir) : Oyuncak inşaat kutusu! Annemle ba
bamın beni anımsaman için, sana armagan ettikleri 
kutu olsa gerek. Ben onlarla oynayah kaç yıl oldu? 
Evet, şu küçük oto kapı kemerinin altından geçer. 

KİKU: Kapı biraz alçaktır. Araba altından geçebilsin diye 
sen kemeri hep yukarı kaldırırdın. 

JİRO: Bizim arab� kaza yaptı. 
KİKU: Ne gibi? 
JİRO: Gerçek araba demek istiyorum. 
KİKU: Nerede oldu kaza?· 
JİRO: Dün akşam sekiz otobüsüne bindim, geçidin orada ak

sı kırıldı. 
KİKU: Evet, orada hep bir şey olur. 
JİRO: Bekledik durduk, ama yard•m gelmedi. Ben de palto

mu kafama çekip otobüste uyudum. Uyandı#ımda sa
at üçü geçmi§ti. Yolun son bölümünü yürüdüm. 

KİKU: Gecenin köründe tek başma yaya mı? 
JİRO: Oralarda yolunu şaşırmıyor insan. Hem karanlık da 

de�ld� yıldızb bir geceydi. 
KİKU (Oturarak) : Önsezgilerin gerçekten de boşa çıkmadı

ğı yabana atılacak bir şey de�. Geceyarısı aniden 
uyandım, kalkıp giyindim. Öylesine tedirgindim ki, 
bir daha uykuya dalamayacağımdan emindim. 

JİRO: Ben gelebilirim diye mi düşündün? • 
KIKU: Evet. Günün birinde karşılaşacağımızı biliyordum . • 
JIRO: Peki ama, böyle bir yolculuğu salt seni görmek için 

göze alacağımı mı dii§ündün? 
KIKU: Buraya iş için hiç kimse gelmez. . .  Ama sen bunun 

için de gelmi§ olsan ben seni yeniden görebiliyorum • 
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diye çok, çok sevinçliyim. 
JİRO: Evet, onu tahmin edebiliyorum. Benim sonumun gel

<;li� belli. Yoksa buraya gelmeye asla karar veremez
d im. Hayatım sona erdi artık. 

KİKU: SöylediADı şeye de bak! Henüz on sekiz yaşmdasın. 
Bu yaşta hayat sona erer mi? Abartmıyor musun? . 

JİRO: On sekiz yaşında olduğum doğru, ama hayatımm ge-
çip gitti�ni bilebilecek olgunluktayım. . 

KİKU: Başm dazlak değil. Sırtm kamburlaşmamış. Yüziinde 
kınşıklık yok. 

JİRO: Sen gerçeği göremiyorsun ki. Saçiarım siyah görünü
yor, ama gerçekte kar gibi bembeyaz. Gerçekte dişle
rim dökülmüş, sırtım da kamburlaşmış. 

KİKU: Anlayamıyorum. 
JİRO: Hayır, anlayamıyorsun. 

(Duraksama.) 
KİKU: Söyle bana delikanlı . . .  senin . . .  şey yani . . .  genç bir kız 

arkada§m var mı, oldu mu hiç? 
JİRO: Sevdalı mıyım demek istiyorsun? 
KİKU: Evet, başmdan_ bir sevda geçti mi? 
JİRO (Sert) : Ben ne sevdim, ne de sevildhn. 
KİKU: Öyleyse a§k kırgınlığı söz konusu de�. 
JİRO: Aptallak etme, Kiku. Senin aşk kırgınlığı dediADı ço

luk çocuk işi. 
KİKU (Hayret/e) : Peki ama nedir öyleyse? Bir dostunun iha-

netine mi u�adın? 
JİRO: Dost mu? Hiç dostum olmadı ki. 
KİKU: Smavda başarısızlıga mı u�adm yoksa? 
JİRO: Çoktandır okula gittiğim yok. 
KİKU: Öyleyse dünyanın herhangi bir yerinde çok kötü §ey-

ler geçti başmdan. . 
JİRO: Ben bütün vaktimi evde oyalanmakla geçirdim. 
KİKU: Peki ama hayatm neden geçip gitmiş olsun? Daha ye

ni başlıyor aslında. 
JİRO: Başlamadan son buldu. 
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KlKU: Benimle böyle alay ettiAin için korkuya kapılıyorum. 
JİRO: Akılsız ihtiyar, kendine pay çıkarma bundan. 
KİKU: Sende eksik olan ne anladım §imdi. Geçen gece iyi 

uyuyamadı�n için sinirlerin gerilmiş olacak. Şöyle bi
raz uzansana! Git dinlen biraz, Kiku da kahvaltını ba
zırlasın o arada. Bak nasıl düzelirsin o zaman. Dur ya
ta�nı yapayım çabucak. 

JIRO (Arka plandaki kapıya yaklaşır, biraz aralayıp dışanya 
bakar) : Balıçendeki bütün bitkilerin boyunlan bükük, 
başları önlerinde, neden öyle, Kiku? Açmış tek çiçek 
bile yok. Çok garip bu bahçe, Joş ve sessiz. 

KİKU (Yatak takımını serer) : Bahçe ölü. Çiçekler açmıyor, 
meyve de yetişmiyar. Çoktandır böyle. 

JİR 0: "Çoktandır," diyerek kocan seni bırakıp gideli mi de .. 
me k istiyorsun? 

KİKU: Demek haberin var? 
JİRO: Rastlantıyla öğrendim. Geçenlerde Ginzaı·da tıpkı Şar .. 

lo'ya benzeyen bir tabelacıyla karşılaştım. Yalnız yaşa
yan bu adamın bütün zevki kahve içmek, bir de sine
maya gitmek. Bunu yaptı mı mutlu oluyor. O anlattı 
bana meseleyi. 

KİKU: Ne anlattı? 
JİRO: Yastığı anlattı. 
KİKU (Korkuyla gerller) : Neee? 
JİRO: Senin çok özel bir yastıAın oldu�nu söyledi. Dur 

ama, bana öyle korkuyla bakma! O Şarto'nun ne söy
ledip aniatıyorum sana, o kadar. 

KİKU: Öyle safsata öyküleri ciddiye almamalısın. 
JİRO: Öyle olsun. Her neyse i§te, senin eşi_ görülmemiş bir 

yastiltın varmış. O yastık nerden eline geçti bilmiyo
rum, ama önemli olan, burada olması.. . Kocan bir 
gün o yastığı buluvernıiş, bir yaz günüymüş duyduğu
ma göre ve o yastığa başını koyup uyumuş. Sen o sıra
da şehirde alışverişteymişsin. Akşam eve döndü�nde 
kocan yokmu§ artık. Nereye gitmiş olabilir? Bir daha 
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geri dönmediğine göre? · 
KİKU: Lütfen, konuşma artık! Yeter. Bu konulan açmak 

zor geliyor bana. 
JİRO: Ve o günden sonra bahçendeki zambaklar, karanfiller 

açmaz oldu değil mi? Doğru bu, değil mi? 
KİKU: Evet, do� .. .  Yastık aslında çok zaman önce, Çin'

deki Kantan adında bir yerden gelmiş. Kuşaktan kuşa
ğa ulaşmış, en sonunda da miras yoluyla bizim aileye 
malolmuş. 

JİRO: Peki ama nasıl oluyor da bu yastı�a başını dayayıp 
uyuyan bir insan.. .  . 

KİKU: Onu ben de bilmiyorum. Ben başımı yastı�a dayayıp 

• 
· uyumaktan hep korktum zaten. . 

JIRO: O Şarlo bana ne anlattı biliyor musun? Bu yastı�a ba-

ı 

şını dayayıp da kısa bir süre düş gördü mü bir kimse, 
uyandı�da bütün dünya bomboş ve _anlamsız görünü
yormuş ona. Kansmm yüzüne bakacak olsa, nasıl ol
du da bu kadınla bir hayat geçirdim diye şaşıp kalı-
yor, onunla bir arada yaşamaya tahammül edemiyor
muş artık. Bana söylediğine göre kendisi de bu yüz
den evinden çıkıp gitmiş. 
(KİKU aglar.) 

JİRO: Ah Kiku, ağlamana sebep oldum. Çok üzgünüm. 
KİKV: Özür dilemen gerekmez de�anlı. Senin ne suçun 

var? 
JİRO: O zamandan beri yastığı yeniden kulland� mı hiç? 
KİKU: Demek her şeyi öğrenmek istiyorsun. Evet, üç kere 

daha kullandım yastığı. 
JİRO: Üç kere mi? 
KİKU: Evet. . .  Kocam beni böyle bırakıp gittikten sonra . . .  

Eeh işte, kimi erkekler kadm konusunda zevksizdir, 
sen de bilirsin herhalde . . .  Benimle evlenıneye niyetle-• 
nen birkaç erkek çıktı sonradan. . .  Her seferinde de 
yastık etkisini gösterdi. 

JİRO: Etkisini mi gösterdi? Yani bütÜn o erkekler çekip git· 
. 
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tiler mi demek istiyorsun? 
Ki KU: Evet, gittiler ... Bunu anlatmak öyle zor ki. 
JİRO: Anlat, lütfen! 
KİKU: Gerçi zor geliyor bana ama utana_cağım bir şey yok 

bunda. 
JİRO: Lütfen, Kiku, bilmek istiyorum. (KİKU'nun dizini dür-

ter.) 
KİKU: Çocukken benden pasta istedikçe gene dizimi dürter-• 

din böyle. . 
JİRO: Anlat bana! Konudan ayrılma şimdi! 
KİKU: Peki öyleyse, anlatacaAun. Bu yastığın sayesinde iffe

timi koruyabildim. 
JİRO: Ne demek istiyorsun? 
KİKU: Eh işte, tehlike baş gösterdi mi söz konusu erkekten 

başım yastı�a dayayıp uyumasını rica ederdim. Uyku
ya daimadan önce nasıl bir erkek olursa olsun, yeni
den gözlerini açtı�nda bütün dünya ona anlamsız gö
rünür, beni de gözü görmezdi. İşte böyle delikanlı, 
birbirinin ardından çekip giderler, bir daha da hiç gö
rünmezlerdi. 

JİRO: Dünya onlara anlamsız görünürdü demekle neyi kas
tediyorsun?. 

KİKU: Kadın, para, ün . . •  

JİRO: Senin yastık bende hiçbir şaşkınlık yaratamaz. Kadm
lar sab,un köpüğüdür, para sabun köpüğüdiir, ün de 
öyle . . .  İçinde yaşadığımız dünya olsa olsa bu sabun kö
püklerinde yansımasını gördüğümüz şeydir. Bunu ç�k 
iyi biliyorum. 

KİKU: Boş IM bunlar. 
JİRO: Hayır, boş laf değil. Bütün bunların fcrrkındayun. 

Onun içindir ki benim hayatım da sona erdi. Kiku, 
ben hiçbir tehlikeye düşmeden bu yastı�a yaslanıp · 
uyuyabilecek tek insanım. 

KİKU: Buna inanamam .. Yastığımda uyuyup, sonradan şu se ... 
nin yaşlı Kiku'ya yabancılaşmana ve belki de bir daha 
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, 
asla dönmernek iizere çekip gitmene dayanamam gibi 
geliyor bana. 

JİRO: Onun için hiç meraklanma, benim için tehlike yok. 
Şu Şarto'nun �urum una dü§mem. 

KİKU: Şarlo mu? · 
JİRO: Evet, senin kocan işte. 
KİKU: Nereden biliyorsun? . 
JİRO: Görüyorsun ya, her şeyin farkındayım. 

(Duraksama.) 
KİKU: Bir anlaşma yapalım mı delikanh? Yastığım seni git

meye zorlarsa, beni de beraber götürecek misin? 
JiRO: Bunun imkansız olduğunu sana söyledim ya! Yastığı

n•n benim üzerimde asla etkisi olmayacak. Buraya gel
memin nedeni sana bunu kamtlamak. 

KİKU: Yüzüne bakınca, dalgaları uzaklara sürüklenen bir 
· akarsuya bakıyormuş gibi oluyorum. 

JİRO: Konuşmayı neden uzatıyoruz böyle? Nerdeyse sabah 
olacak. Yastığı getir bana çabuk! 

KİKU: Be� beraber götüreceğine söz- ver önce. 
JİRO: Bunun sana bir yararı olmayacak ki. Gitmeyece�Pm 

çünkü. 
. 

KİKU: Yine de öyle kabul edelim. �fil}onda bir ihtimaUe de 
olsa! 

JİRO: Milyonda bir şansı bile hesaba katıyorsun desenet Ko-
canı arayıp bulmak istiyorsun. � 

KİKU (Şaşınr) : Yok canım, ben öyle budalalı� .. .  
JİRO: Evet, evet, amacın bu! Bak bak, kıpkırmızı oldun. 
KİKU: Sen bunu anlayamazsın, delikanlı. Beklemek öyle 

zor ki! • 
JİRO: Şu yastığa sen yaslanıp uyusan nasıl olurdu aeaba? 

Kocanı unulabilirdin o zaman. 
KİKU: Çok korkuyorum. Yastığımın kudretinden dehşete 

kapılıyorum. 
JİRO: Eh öyleyse, o kadar korkuyorsan vazgeç o zaman. 

Ama çabuk ol artık, yastı� getir bana. 
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• 
KİKU: Böyle sessiz sakin yaşayıp gidece� diye düşünür-

düm . hep. Ama §imdi sen çıkageldin delikanlı ve be
nim zavallı umutlarım . . .  

JİRO: Kiku! Milyon da bir şansla! .. 
• 

KİKU: Evet, evet, pekala. Yastı� getiriyorum. 
JİRO� Of yorgun um, çok yorgunum. Çabuk ol Kiku, nerdey

se sabah olacak! • 
KİKU: Birazdan gelirim. (Dışan çıkar.) 
KORO: Yashk suçlu degildir, 

' 
• 

• 

Suçlu olan yastıga konan baş. 
Küçük kuşlar artık ötmüyor, 
Çiçekler de açmıyor, 
Ama yastık suçlu degildir, 
Insandır suçlu olan. 
Yastık suçlu degildir, 
Kuşlardır suçlu olan. 
Yas tık suçlu degildir, 
Suçlu olan, çiçekler. 
Günbegün yeşerir bütün dallar, 

• 

Rüzgdrda hışırdarlar anlamsız, 
Titrer/er, sallanır/ar ... 

• 

• 

Açmayı istemeyen zambaktır suçlu olan. 

' 

(Şarkı söylenirken JİRO, paltosunu çıkanp yasıana uza
nır. KİKU gelip yastı8J JİRO'nun başı altına sürer. Son-•• 
ra, gene dışan çıkar. KORO'nun şarkısı bitince, GU-
ZEL KADlN arka duvardaki kapıdan içeri girer. YU
zünde bir maske, sırtında bir alqam giysisi vardır.) 

GÜZEL KADlN: Jiro . .-. Jiro... · 

KORO: Uy�n .. .  uyan . .  . 
GÜZEL KADlN: Jiro . . .  Jiro . . .  

• 

KORO: Uyan .. .  uyan . . .  
JİRO (Uyanıp oturur) : Ne oluy9r? Sen kimsin? (Hayranlık

la) Ne güzel bir kadınsm. 
GÜZEL KADlN: Kim oldu�mu bil bakalım . • 
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' 
JİRO: İşte kadınlarda en nefret ettiıim şey! Şöyle numara 

yapmadan adlarını açıkça söyleyeınezler. . . . 
GÜZEL �IN: Açık kalpli kadınlan seviyorsun demek! 

Modası geçmiş bir şey. Kadın biraz direnecek ki _ il-
ginç olsun. 

· 

JİRO: Böyle bayaAJ sözlerle gelme karşıma! 
GÜZEL KADlN: Tam

.
üstüne bastın, adım bu işte:· Baya�. 

!}RO: Böyle budalaca bir adı ilk kez duyuyorum. 
GÜZEL KADlN: Öyle ama, küçük adın bayağı oldu mu ar-

tık bütün baya� sözler baya� olmaktan çıkar. . 
JİRO: Doğru, o Zaman bütün konuşn;ıa bir kelime oyununa 

· 
dönüşür. 

GÜZEL KADlN: Oo, ellerio kelebek kanatları gibi titriyor. 
YakaJayacağım onları. (JİRO'nun ellerini kendi elleri-• • 
nin arasına alır.) İşte yakaladım.- Ellerini yakalamasay-• 
dım uçup gideceklerdi. • 

JİRO: Çiçeklenen bir düş gücüne sahipsin. 
GÜZEL KADlN (Kumaz alaycı bir.gülüşle) : Sana benzerne

ye çalışıyorum. . • 
JİRO: Erkekleri tanıyan bir kadın, kadınlan hiç bilmeyen 

bir erkeğe benzemeye çalışırsa ne olur? 
GÜZEL KADlN: Ne de karışık sorular soruyorsun, yavrum. 
JİRO: Anlamamazhktan gelme! Ne demek istediğimi pekala 

anladı n. 
GÜZEL KADlN: Böyle durmadan . konuşup kendinden 

emin havalara girersen boyuna . . .  Gel ge� beraberim-
de getirdiğim şu içkiden iç bakalım. 

JİRO: Hayır, teşekkür ederim. Sarhoş olmaktan hoşlan-
mam. 

GÜZEL KADlN:- İnsanı sarhoş etmeyen içki yoktur. 
JİRO: İyi ya işte, ben de onun için içmiyorum zaten. 
GÜZEL KADlN: Şimdi öyle söylüy�rsun ama, on yıla var-

maz tam bir ayyaş olup çıkarsm. . 
· 

JİRO: Olabilir. On yıl sonra ayyaş olacağııDa göre neden 
şimdiden başlayayım içmeye? 

• 
69 



• 

GÜZEL KADlN: Tartışırken gözlerin öyle güzeDeliyar ki ... 
Kendi tartışmasından sarhoş olan gözler . . •  

JİRO: A a, demin gözlerinde bir şimşek çaktı sanki. 
GÜZEL KADlN: Ne gibi? 
JiRO: Zaman olur bir kadının gözlerinden bir kurt geçer ko-

şarak. 
GÜZEL KADlN: Çobanın bir yanılgısı olsa gerek. 
JIRO: Senden hoşlanmadım. 
GÜZEL KADlN: Yine de altı ay içinde evlenmiş olacağız. 
JİRO: Seni hiç sevmiyorum ki . . .  
GÜZEL KADlN: Beni sevsen de sevmesen de fark etmez. 

. Çok uzun sürmez, benimle evleneceksin. 
JİRO: Pantolon cebinde biriken tozu hiç kimse sevmez, ama 

yine de biiikir ve zamanla çoğalır üstelik. Bütün kuru 
temizlemecil er de iyi değildir. 

GÜZEL KADlN (Şarla söyler gibi) : Bütün kuru temizleme
ciler iyi de� dir . . .  Ardından bir de balayı gezisine çı
karız. 

JİRO: Sonu gelmeyen bahşişler, esneyerek izlenen sonu gel
mez kırlar, çayırlar. Berbat am fotolan, çocukken ma
sal kitaplarında gördüğümüz siriderden de bir örnek: 
Elinde şemsiyeyle ip cambazı bir maymun . . •  

GÜZEL KADlN: Sanki daha önceden denemiş gibi konuşu
yorsun. 

JİRO: Balayı gezisi iyi silahlanmış olup olmadıjpnın bir pro
·vasıdır. 

GÜZEL KADlN �lkışltu) : Ne ·de sihirli şeyler söylüyor
sun! Çocukça şeyler gerçekten. 

JİRO: İlk beş yıl tamamlandığında henüz parlaklığını, güzel
fiğini yitirmemiş olacaksın, bpkı bir bisiklet gibi. Ama 
sonra iş değişecek: Bisiklet pasiandıkça paslanacak. 
İnsaniann gözünde iyi bir koca, artık bisikleti olmasa 
bile gideceği yere yaya gidebilece� kansma belli et
meyen adamdır. 

GÜZEL KADlN: Böyle sözlerle beni mat edeceğini sanıyor-
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sun ama, yanıhyorsun. Rakibin yelkenleri suya indir
mez kolay kolay. Ne söyledi�me kulak ver şimdi: Sa
bahları senden önce kalkıp tost ile başlanmış yumurta 
yapa�m sana. Yumurtayı y�yvan tarafının üzerine 
oturtup elinle tutacak, öbür elinle kabuAunu kıracak
sm: Tak-tak-tak! 

JİRO: Ne çıkar bundan? Yumurta yumurtadır. 
GÜZEL KADlN: Sonra ben diyeceğim ki: "Ne beceriksiz 

şeysin ayol! Dur ben kırayım senin yerine!" 
JİRO: Tam da sana yaraşır bir tavır! Ama ben her işe kan

- şan insanlardan nefret ederim . •• 
GUZEL KADlN: Ah sevgilim! Yumurta çok katı! 
JİRO: Kadınlar hep böyledir! Ya yeme� çok pişirir ya da ya

rı çi� getirirler masaya. Bakarsm şekerini fazla kaçırır 
ya da tuzdan zehir ederler. , 

GÜZEL KADlN: Bak ne güzel soydum yumurtayı senin 
. için. Aç a� yum gözünü. (JİROyu öper) 

JİRO: Nefes alamıyorum, feci bir şey! 
GÜZEL KADlN: Ne aptal şeysin! Hiçbir şeyden anladı� 

yok. Burnun ne güne duruyor? Ben seni öperken bur-
nundan nefes al diye. 

· 

JİRO: Burundan nefes almayı sevmem. 
• 

GÜZEL KADIN: A�m hep açık durması şaşılacak bir 
şey değil. 

JİRO: Ama güzelliğine diyecek yok do�usu. 
GÜZEL KADlN: Sonunda gözlerini açabildin. Kadınlarm 

öpücüğü böyledir işte! 
JİRO: Gerçekten güzelsin. Ama yüzündeki deriyi soyarsan 

geriye çıplak kemik kalır. 
GÜZEL KADlN: Feci bir şey! Böylesini de hiç düşünmemiş-

tim! (Kendi yüzünü eller.) 
JİRO: Bazı kafataslannın kendi aralarında ve benzerlerine 

göre daha bir güzel sayılaca� inandırıa değil mi? 
GÜZEL KADlN: Evet, belki de! Olabilir. 
JİRO: Kendine böylesine güvenmen şaşırtıcı! Ama beni öp-
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tüğün sırada yanaklannın altmdaki kemiklerinin nasıl 
güldüAünü fark ettim. 

GÜZEL KADlN: Yüzüm gülönce kemiklerim de güler. 
JİRO: Ah ah, bunu kendini rahatlatmak için söylüyorsun de-. 

Ait mi? Evet, doğru. Ama kemiklerin yüzün ağlarken 
de güler. "Gül gülrnek istiyorsan, aAtamak isteyince 
aAia! Bizim sıramız da gelecek," der kemikler. 

GÜZEL KADlN: Kemiklerin sırası! Ne de tanrısal bir dü .. 
ş ün ce! 

JİRO: Kadınlar iki deyim kullanırlar hep, ya "tanrısal" dır bir 
şey, ya da .. budalaca". . 

GÜZEL KADlN: Sen de az siniklerden değilsin ya! (İ/giy/e 
bakar JİRO}'a. Birden, saldaki sahne �nanndaki bir 
beşikten, aRiayan bir bebeRtrı sesi gelir.) · 

GÜZEL KADlN: Bebeğimiz do(tdu. 
J_İRO: Vay vay, çok da çabuk oldu dowusu. 
GÜZEL KADlN (BeşiRe göz· atar) : Çok tatlı değil mi? Be

bek annesini _tanıyor m u acaba? Seni gidi seni.. .  İşte 
geldin, aramızdasm artık. 

JİRO: Bırak, Tanrıaşkmat . .  Budalalık etme! Mağazadan çı-
kıp gelmiş Noel Baba değilsin! . 

GÜZEL KADlN: Babaağına gidelim mi? Gidelim mi? 
Ama öyle ağlama bakayım! Babacığın da çocuk aslın
.da, ama bazari oldukça huysuz. (BeşiRi JİROnun yata
jna yanaştınr) Babacı�, babaawm ... İşte bak ilk 
çocuAumuz. 

JİRO: Evet, evet, farkındayım. İlk kafatasımız. 
GÜZEL KADlN: Ne dersin? Sana mı benziyor, yoksa bana 

mı? 
· 

, 
· JİRO (Yüz çevirir) : Bir çocuk do(tdu bu karanlık, kasvetli 

dünyaya. Anasının karnındayken çok daha iyiydi. O 
yeri neden daha kötüsüyle deAiştirmek istedi bu kü- · 
çük budala? Anlaşılır şey de�. 

GÜZEL KADlN: Bak gözleri nasıl parlıyor! Gülüyor! 
JİRO: Demek kemikleri giilmeyi öğendi bile. Korkunç bir 
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şey de� mi? Ne dersin? 
GÜZEL KADlN: Seni seni seni! 
JİRO: Umarım sadece bir düştür bu. . 

• 

GÜZEL KADlN: Seni seni seni! İşte geldin, burdasın! 
JİR.O: Sadece düş, o kadar.. .  · . 
QÜZEL KADlN: Sen ne dersen de, onu sevdi�İıden emi-

nim. Gülüyor, baba�ı�na bakıyor. 
JİRO: Ne dersin, hangimize benziyor? · •• • 
GUZEL KADlN: Böyle ·surat astm mı yine a�amaya başlar. 

Madem sordun, söyleyeyim, benden çok babasma ben-
• 

._ . �yor ..
. JIRO: Oyle mı gerçekten? -•• 

GUZEL KADlN: Kaşları, burnu, ağzı ... Evet, onun yüZü-
nün ardında, çok silik de olsa · senin yüzünü görüyo-
rum. • 

JİRO: Öyleyse bana benziyor. 
• 

• •  
GUZEL KADlN: Bundan sevinç duymalısın. 
JİRO: Onun için mi sevineceğim? Hayır, bunu yapamam. 
GÜZEL KADlN: Çok da alçakgönüllüsün. 
JİRO: itici bir şey! Yeni doğmuş bir veletin bana benzeme-

• . 
sı . . .  

GÜZEL KADlN (Kederli) : Söyleme öyle! 
JİRO (YataRznın yanındaki bir küllü#l . kapıp öfkeyle beşigin 

içine indirir) : Gösteririm ben ona! 
GÜZEL KADlN: Dur! Yapma! Ne y�pıyorsun? 
JİRO: Öldü. 
GÜZEL KADlN: Küçücük o�um! Bu ne müthiş, ne kor

kunç şey! 
JİRO: Böylesi daha iyi onun için. Yaşasaydı, babasına benze

di� görünce er geç acı çekecekti bundan. 
GÜZEL KADlN: Korkunçsun sen! Kendi çocu�nu bile kıs

kanıyorsun. 
JİRO= Dovu. Hiç kimsenin bana benzemesine izin vere-

me m. • 
GÜZEL KADlN (At/ar) : Canavarsm sen ... korkunç cana-
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var . . .  • 
JİRO: Ağla sen aAJa . . .  Kemikterin gülüyor. . 
Gü:�EL KADlN: Sanırım her şeye ragıtıen yine de seviyo-

rum seni! 
JİRO: Umarım öyledir. 
GÜZEL KADlN: Sirndi anlıyorum. Sen beni sevdiğin için öl-

� . . 

dürdün çocuğu! Herhangi bir yaradılışın aramıza gir-
mesinden korkuyordun. Değil mi, öyle değil mi? Seni 
seviyorum, seni öyle seviyorum ki! Öyle tutkulu bir er
keksin ki! Ne kadar tutkulu olduğunu ilk şimdi anlıyo
rum. Bağışla beni, çok budalalık ettim. Çocuğu unuta- 11 

lım, seni ·ba�şlıyorum. Ne yaparsan yap, seni bağışla
maya hazırım. 

JİRO: Bir kadının kendini sımrsız aldatabilmesi ne �aşıJacak 
şey. 

GÜZEL KADlN: Ama sen de buna karşılık beni asla terk 
etmeyeceksiq, Jiro. 

JİRO: Bana sadık bir eş olacaksan, evet. 
GÜZEL KADlN: Elbette olaca�m. Senin için her şeyi yapa

ca�m. Yerleri süpüreceğim, çamaşır yıkayacağım, sö
küklerini dikeceğim, ne gerekiyorsa hepsini. Sokaklar
dan çırılçıplak geçmemi istersen, onu da yapacağım. 

JİRO: Harika bir karar. Her şeyden önce de kıskanç olmaya
caksın. 

GüZEL KADlN: Söz veriyorum. Her şeye katlanacağım. 
JİRO (Sert): İyi öyleyse, görelim bakalım. Ben çocuğunu yi

tirmiş bir babayım. Beni neşelendirecek bir avuntu ge
rekli bana. Öbür erkeklerinki gibi bir avuntu. 

GÜZEL KADlN: İyi güzel. İstediğin--gibi eğlen. Seni bekle
rim. Ne yaparsan yap, fark etniez, seni bekleyeceğim, 
kıskançlık da etmeyeceğim. Sabırlı olup bekleyece
�m. Seni karşımda göreyim yeter. Benim mutlulu
�m bu olacak. (Garip, erotik bir müzik sesi duyulıu .. ) 
Susup, bir çiçe�e bakar gibi seyredeceitim seni. 

JİRO: Güzel bir çiçek! ·İyi öyleyse, seyret beni bakalım. Be-
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dava tarafından. 
(GÜZEL KADlN sahnenin satındaki alçak bir çocuk 
koltuguna oturur. Oç çıplak dansöz içeri girer. Yüzlerin
de maskeler vardır. Bir daire oluşturup dansa başlar
lar.) 

KORO: 

• 

Yastık suçlu değildir. 
Sen dansa başlayınca 
Güneş ışır her yerde, 
Bulutlar aydınlanır, 
Sen dansa başlayınca, 
H ayatın da· degişir. 
Dans hiç suçlu degildir . 
Sen dansa başlayınca, 
Gölgen birden degişir . 

• 

BİRİNCİ DAN SÖZ: Jiro ... Jiro . . .  
KORO: Dans et! . .  Dans et! . .  Dans et! . .  
İKİNCİ DANSÖZ: Jiro . . .  Jiro . . .  
KORO: Dans et! . .  Dans et! . .  Dans et! . .  
ÜÇÜNCÜ DANSÖZ: Jiro ... Jiro . . .  
KORO: Dans et! . .  Dans et! .. 

• 

(ÜÇ DANSÖZ, JlROyu boşuna dansa çekmeye çalı
şırlar. JiR O hep yatağında kalıp, başı ellerin.e dayalı, 
DANSÖZLERİ izler. Sonunda DANSÖZLER ugraş
maktan vazgeçip yatagın kenanna i/işirler.) 

BİRİl'-lCİ DANSÖZ: Ne güzel gözleri var! Böylesine tann
sal gözlere sahip bir erkek daha görmemiştim. 

JİRO: Gözlerime kendi yüzünün yansıdı�nı görüyorsun da. 
onun için söylüyorsun bunu, değil mi? 

BİRİI'lCİ DANSÖZ: Hoş bir cevap de�il bu. 
İKİNCI DANSÖZ: Dişierin ne kad� güzel! . 
JİRO: Dişlerimi her sabah ovarım. 
İKİNCİ DANSÖZ: Harika bir genç değil mi? 
JİRO: Giize� şişman bir elin var. Yemek istiyorum onu. 
İKİNCİ DANSÖZ: Ye hadi! Onun yerine bir yenisi çıkar. 
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(DANSÖZLER güler.) 
JIRO: Siz gülmeden hiçbir şey söyleyemez misiniz? Bir kadı

nın gülüp dwmasmdan daha sıkıcı bir şey yoktur. Ne 
zaman sonu gelecek, bilinmez. 

BİRİNCİ DANSÖZ: Soylediideri hep insanı büyüleyen şey-
-

ler, de� mi? 
ÜÇÜNCÜ DANSÖZ: Eb, sırada ben vanm artık. Ben Ji

ro'nun alnını seviyorum. Geniş ve havaalanındaki . 
uçuş pisti kadar beyaz. 

JİRO: l}çuş pisti gibi dümdüz kalması felaket. İçinizden biri-
nin bir şey dikip yetiştirmesi gerekli üzerinde . 

. BİRİNCİ DANSÖZ: O işi ben yapacağım! 
İKİNCİ DANSÖZ: Hayır, ben! 
ÜÇÜNCÜ DANSÖZ: Ben yapacağım! 
BİRİNCİ DANSÖZ: Üçümüz birden dikeriz. 
JİRO: Peki, peki, tamam ... .  Diyelim alnımm içine bir şey eki

yorsunuz, öme�n havuç ile beyaz turp. Çok 'geçme
den . havuç ile turp büyüyor. Tutup havuçları turpları 
alnımdan topluyorsunuz. Bir lapa pişirip, pişirdiğiniz 
tapayı bir tabağa koyuyorsunuz .. .  

BİRİNCİ DANSÖZ: Ee, sonra? 
JlRO: Sonra da yiyorsunuz onu . 
. BİRİNCİ DANSÖZ: Oo! 

• 

JİRO: Evet, tabakta ne var ne yok silip süpürüyorsunuz. 
İKİNCİ DANSÖZ: Peki sonra? • 
ÜÇÜNCÜ DANSÖZ: Çok ilginç bir öykü! Şimdi ne olu-

�r? · � 
JİRO: Öykünün sonu geldi. Işte hayat da tıpkı böyledir. An

ladınız sanırım. Anladınızsa çekin gidin artık! 
BİRİNCİ DANSÖZ: Hayır Jiro, ben gitmek istemiyorum . • 
JIRO: Canımı sıkma! Hadi çıkın dışarı! . 
İKİNCİ DANSÖZ: Ne kaba adam! Ama itiraf edeyim ki bu 

soğuk tavrı bile çekici. 
JİRO: Canımı sıkıyorsunuz dedim. Beni rahat bırakın artık! 
ÜÇÜNCÜ DANSÖZ: Pekali, gidiyoruz! Ama önce iyi bir 
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bahşiş ver bize. 
BİRİNCİ DANSÖZ: Bir daha sefere daha uzun kalırız ya

nında. 
İKİNCİ DANSÖZ: Ah Jiro, �aha ilk bakışta eli açık bir 

adam oldu�u anlamıştım. Böyle erkekleri severim. 
(Kız böyle konuşurken sagdan çok düzenli giyinmiş bir 
erkek girer: SEKRETER Oita yaşlı bir erkegin · maske-, 
si vardır suraiınlh DANSÖZLERİ yanına çaginp yaz-
dıtJ çeki DANSÖZLERE verir. DANSÖZLERLE 

. GÜZEL KADlN satdan çıkarlar.) 
JİRO: Kimsiniz siz? Kızların parasını mı verdiniz? Sizi zah-. . 

mete soktu� için özür dilerim. Üzerimde ufak pa-
ra yoktu da. . .  · 

(Bay, JİROya yaklaşıp kartını uzatır.) 
SEKRETER: Sizin özel sekreteriniz olmakla şeref duyuyo

rum, ·Sayın Bay. Kızlara verdiğim para sizin paranız
dı. Sizin iyiliksever izninizle çeki yazdım. Kızlara on 
bin yen ile biilikte iki bin yen de ekstra gider olarak 
verdim. Günümüzde bol . para vermedikçe e�enmek 
olana� yok. Bunlar düpedüz soyuyarlar bizi. Şirketi
mizin gelişmekte oldu�u ö�endiler mi tamam, is
teklerini ona göre sıralıyorlar. 

JİRO: Şirketimiz ini? · � , 
SEKRETER: Sizin şirketiniz demek istedim, Sayın Başkan. 
JİRO: Başkan mı? 
SEKRETER: Bilmiyormuş gibi yapmayın, lütfen, Sayın Baş

kan. Pek hoş olmuyor. Bu ·sabah garip bir havanız 
· var. 

JİR O: Demek, Başkan? Peki, nasıl isterseniz! Baş kanım, ta
mam. Öyleyse bana fırmanın kapitali ile özel varlı�
ma ilişkin bir rapor hanrlayın bakalım. 

SEKRETER: Başüstüne Sayın Başkanım, hemen. 

• 

· (Sag tarafa işaret eder. Yüzündeki güzel bir maske ile 
bir BAY AN MEMUR içeri girer. Elindeki tablanın üze-• 
rinde bir masa telefonu ile bir de hesap kontrol defteri 
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vardır� Telefonu JİRO'nun yataRının kenanna koytu; 
defteri de SEKRETER'e verir. Çıkıp gider.) 

JİRO: Okuyun! 
SEKRETER: Başüstüne efendim. (SEKRETER, gözlügünü 

takar. Bu sırada telefon çalar. SEKRETER alıcıyı kal
dınr.) 

SEKRETER: Evet, evet efendim, Sayın Başkan buradalar. 
(Eliyle telefonu kapatır.) Yine Osaka,daki fırma, efen· 
dim. Her zamanki. 

JİRO (Aiıcıyı alır. Sıkkın bir sesle) : Neymiş bakalım? (Telefo
na konuşur) Evet, buradayım... Anlıyorum . . .  
M mm m... Mmmm... Evet... Anlıyorw111. . .  Evet . . •  

Mmmm . . .  Yok canım? . . Iyi . . .  Mmm,m . . ..  mmmm . . .  
Yaa? . .  Anlıyorum .. .  Evet. . .  Evet.. .  Evet . . .  Anlıyo
rum... Mm w. • • •  Evet.. .  Güle güle. (Te1efonu kapa
tır.) 

SEKRETER: Sayın Başkamm, tam da babanızın bir eşi gibi
siniz! Telefonda konuşurken tıpkı ona benziyorsunuz. 
Böyle sıkıcı çağrılan o da tıpkı sizin gibi çözümlerdi. 
Harika doğrusu! Onun da ağzından "evet" ya da ,,ha
yıru dan başka söz çıkmaz dı. Sayın babanızın size de ha-
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sını �iras bırakmış olması ola�anüstü bir şey! Kana 
çekmenin ne demek oldu� apaçık meydanda... Ne 
garip, şurada otururken sanki onun yamnda oturuyo
rum .. .  Bütün o eski anılar başıma üşüşüyor. (Gözlüğü
nü çıkanp gökyüzüne bir bakış atar.) Sabahları uyandı
ğında ilk işi çıngırağı çahp beni yanına çagıtmaktı. 
Her sabah bir süre yata�nın kenarına ilişir, o günkü 
tasarılarmin ne olduğunu sorar, telefona bakard1m. 
Derken, gazete gelirdi. Borsa haberlerinin hemen ar· 
dından dedikodu sütununu zevkle okurdu. Hatta sa
bah sabah her zamanki küçük şakalarını da ihmal et
mezdi, öyle de komik ki! Ardından, buğuda pişmiş ta
vuğa sıra getirdi. Kahvaltıda hep buğuda tavuk yerdi. 
İleri yaşta bile güçlü kuvvetli olmasını herkes buna 



bağlardı. B��da tavuk onun zamanında borsa çevre
lerinde moda olmuştu. Bu�da tavu�nu kahvaitıda 
onunla paylaşınama izin vermesi bana tanıyabilece� 
en büyük şerefti. Tavu�n taşlı� ile ci�erinin sert tara� 
fıru her sabah şükran borcuyla yerdim. Kendisi tavu
�un yalnız yumuşak yerlerini yerdi, ben de ger� kalanı
nı . . .  Aah, ah, 9 sabah kahvaltılarını unutmak ne müm
kün . . .  

JİRO: Şu bilançoyu okuyun bana artık. 
SEKRETER (Gözlüğünü yeniden takar) : Başüstüne, Sayın 

Başkanım, derhal. 
(Telefon çalar, JİRO alıcıyı kulagtna götürür.) 

JİRO: Benim. Evet . . .  Evet . . .  Anlıyorum .. .  Güzel. . .  Gerçek-• 
ten mi? Mmmmm . . .  Hoşça kal. 

SEKRETER (Üst üste eğilir) : Harika! Ola�anüstü! 
JİRO: Bilanço ne oldu? 
SEKRETER: . Başüstüne, Sayın Başkanım. 

(Telefon çalar, SEKRETER alıcıyı kaldınr) Evet. 
Evet, burada. (JİROya, telefondakinin kadın oldugu
nu anlatan bir işaret yapar.) Hay hay, efendim. (Alıcı
yı JİROya verir .. ) 

JİRO: Evet. Beni böyle sabah sabah rahatsız etmemeliydin. 
Yapılacak işim var. Sabah sabah sızianmanın ne yeri 
var? . .  Neymiş peki? Bildiğin ne? Telefonda ağlamak 
olur mu? Utanmalısın .. .. .  Hayır, yetti artık . . .  Evet, so
nu geldi.. .. .  Sekreterim sana bir ·miktar yollar. Aniadın 
mı? (Telefonu kapatır.) 

SEKRETER: Harika! Çok iyi yaptınız. İrade diye buna de
nir işte! Sayın babanız mezarında sevinç duyacaktır, 
Başkanım. Gerçeği söylemem gerekiyorsa, yani, duru
mum buna izin veriyorsa, şu işin nereye varaca� beni 
de meraklandırıyordu. Sorunu çok parlak bir sonuca 
ba�adınız. Hayranlık duyuyorum! 

JİRO: Şu bilançoya sıra gelsin artık . .  •• 
SEKRETER: Başüstüne, Sayın Başkanım. Ozür dilerim, 

' 
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çok heyecanl�dım da... .  Fırmanın sermayesi, bildiği
niz gib� 230 milyon yen . . .  Aktif tutan . . .  

JIRO: Sermayenin ne kadan bende? 
SEKRETER: Bir sa niye, lütfen . . .  (KlıRJtlan kanştınr.) • 
KORO (Arka plandan yüksek sesle baRJnna/ar, hornurtu/ar 

��lur.) . 
JİRO: Bu da nesi? 
KORO (Aynı sesler.) 
SEKRETER: Üzerinde durmaya de�ez, Sayın Başkanım. 

Sendika bir şeye kızıyor olmalı. 
KORO (Aynı sesler. ) · 
JİRO: Sendika fazla gürültü ediyor ama. 
KORO (Aynı sesler.) 

• 

SEKRETER (Dışanya bakar) : Haklısınız, Sayın Başkanım. 
Halk da coşkuya kapılmış. . 

KORO (Aynı sesler.) 
JjRO: Sermayenin ne kadarı bende? 
SEKRETER: Bütün sermayenin yüzde elli beşi sizin. 
JİRO (Başinı yastıgın üzerine bırakır) : Hepsini �tm. 
SEKRETER: Başüstüne, efendim. 
JİRO: Anladınız mı? Hepsini. . .  · 
SEKRETER: Denetim kuıvluyla hissedarlar toplantısmda 

büyük heyecan yaşanacak. 
JİRO: Bu tamam, şimdi devam edelim: Kişisel mal varlığım 

ne durumda? 
SEKRETER: Sekiz milyon yen nakitle on iki milyon yen tu

tarında degerli esham ve gayri menku� bütün bu men
kul ve gayri menkulü vergiden ötürü biraz düŞük gös
terdik tabü. Ama toplam olarak yirmi milyon yen tuta-
·rmda bir mal varlığınız var. . 

JİRO: De�erli esham ile gayri menkuller hemen satılsm. 
SEKRETER: Fakat Sayın Başkaiıım, ne yaptı�nızı bir düşü

nün lütfen! · 
KORO (Aynı sesler.) · 
JİRO: Nakit varh� sendika üyelerine da�tılacak. Bütün 
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geri kalan da sosyal amaçlara ayrılacak. 
SEKRETER: Bunun ardmda önemli bir neden olsa gerek .. 
JİRO: Hiçbir nedeni yok. Yorgunum. Uyuyacağım artık. 

Hepsi bu kadar. · 

(SEKRETER 'e sımnı dönüp yeniden uzanır yatata.) 
SEKRETER (Kent)i kendine) : Demek böyle, anlıyorum. Po

litik tutkulıB-n var. (Telefonu bir masaya götürilp, numa-
- ra çevirir) Alo . . .  ·Alo ... "Japon Haberleri" mi orası? 

Bay Noyama ile görü§ebilir miyim? Evet, politika ser
visinden. ..  (Kendi kendine) Politik karlyerine başlaya
bilmesi için Başkana yardım etmem §art, kendimi · 
mahvedecek de olsam, hayat� pahasma da olsa . .  . 
Alo, Bay Noyama? Size çok yeni bir haberim var . .  . 
Evet, bulunmaz bir haber... Şirketimizin başkanı bü-

. tiin mal varh�nı sendikaya ve sosyal amaçlara ba�şla
dı. Tek bir kurU§ bile ayırmadan yeni bir parti kur
mak niyetinde .. .  Evet . . .  Lütfen yayın programınıza aJı .. 
nız. Yarm gene ararım sizi . . .  Evet, lütfen . . .  Evet . . .  Ay
nen! 
(Sahne kararır. SEKRETER çıkar. KORO, güzel kadı
nın ilk göründüRiJ sıradil/d şarkıyı söyler. Sahne yeni
den aydınlanır. Sahnenin satında iki yaşlıca bay, uygUn 
maskeler/e duruyordur.) 

BİRİNCİ BAY: Tam bir çöküş. 
İKİNCİ BAY: Öyle. 
BİRİNCİ BAY: Hükümet darbesi gibi. , 
İKİNCİ BAY: Hükümet darbesinden öte, bir kıyım! Hesabı-

mız görüldü. · 
BİRİNCİ BAY: Politikaya girmek için vanm yoğunu gözden 

çıkaralı üç yılı bile geçmedi. · 
İKİNCİ BAY: Evet, şimdi düşününce, biz de aynı şeyi yap

mak zorunda kalırdık diyorum. 
-

BİRİNCİ RA. Y: Ama benim gibiyoks� sayılacak bir adamın 
bütün varını yoğunu baAı§layacağım kabul etsek de ge
ne büyük bir fark söz konusudur, verilebilecek şey faz-
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. laca mı, yoksa az mı? 

İKİNCİ BAY: Siz bunu hep söylersiniz, ama bahse girerim 
ki bahçenizdeki kuyuya hatın sayılır bir miktar• sakla-. . 
mışsmızdır. · · 

BiRİNCi BAY: Kuyumun kullamlabileceği daha uygun bir 
şey var benim için. Günün birinde her şeyin sonu ge
lince kendimi atacağım kuyuya. 

İKİNCİ BAY: Bizim yaşunızda ölüm korkusu küçük düşürü
cü bir şeydir. Ben yanımda zehir taşırını hep. Günü
m üzde bir politikacının başhca silahı.. .  . (BİRİNCİ 
BA Y'a gururla küçücük bir şişe gösterir. BIRİNCi 
BAY, küçük şişeyi dikkatle gözden geçirir .. Bundan son
raki konuşma sırasında İKİNCİ BAY, küçük şişeyi ma
sanın üzerine bırakır, sonra da unutur tekrar almayı. )  

BİRİNCİ BAY: Şimdi askeri cuntaya da egem�n olduğu için 
her şeyin sonu geldi sayıhr. . 

İKİNCİ BAY: Elbette. Sayın generaller, partisinin bir dediği-- · .  

-. 

ni iki etmiyorlar. · · 
BİRİNCİ BAY: Kahraman olmak o kadar kolay ki .. Kişisel _ 

istekleri olmayan herkes erişebilir buna� Kayıtsızlık, 
aşın hırslı olmaktan çok daha elverişli iktidan ele ge- . · · 
çirınek için. Evet, günümüzde tıfıl bir asi genç bile ik
tidara gelebilir: hiçbir şeyi umursamaz gibi görünüp, · -�. 
bir de namuslu numarası yaparak ne parada, ne kadın- . · :. 

4a, ne de şöhrette gözü olmadı�m söylesin yeter� ' · ' 

İKİNCI . BAY: Öyle mi diyorsunuz? Peki ·siz kendiniz böyle 
davransanız nasıl oltirdu acaba? 

· 

BİRİNCİ BAY: Onun için çok geç artık.. . · . 

İKİNCİ BAY: Neden sonra bunu görebilmeniz çok iyi . 
. BİRİNCİ BAY:· Herhald� .. ..  · .. . · · · 

. J· 
· 

· · İKİNCİ BAY: "Herhalde" gibi bir sözcüğün sadece aydınlar 
· tarafından kiıllamldı�a dikkatinizi çekebilir miyim? • . . 

· Bir politikacının sözlü�nde yeri olmayan bir sözcük-
tür.. . . 

BİRİNCİ BAY: Ne kadar da kılı kirk yarar oldunuz birden! 
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Ama yine de, söyledi� gib� durum §imdi olsa olsa 
şöyle4ir herhalde: ask�r� parlamentoyu, gençlik örgüt
lerini arkasına aldı�na göre bir savaşı göze almalıyız. 

İKİNCİ BAY: Doğru. Bununla ilgili bütün önlemler de atm-
dı zaten. AAJr sanayi patronlatımn şu son günlerde 
tutkulu vatanse"Verler pozuna girdiğini fark etmediniz , • 
mi? Dün sanayiciler kulübünde konuşan birinin söyle-
dilderi başımı a�ıttı doğusu. 

BİRİNCI BAY: Kulübün yeme� hala çok iyidir sanırım. 
İKİNCİ BAY: Evet, tekdüzelik içinde hep aynı yemekleri ye

meyi ben de kaldıramıyorum. En azından haftada bir 
şöyle esaslı bir yemek yemezsem böbreklerim için kö-
tü oluyor. · 

BİRİNCİ BAY: Şu diktatörlerin en iştah kapatan şeyler� 
özellikle düşkün olmalan ne garip! Kendilerine işken
ce etmekle ulusa hizmet ettiklerini sanıyorlar galiba. 
Şu bizimki örne�, çok kötü beslenmesi yanında bir 
de . uzun uyuyor ki... 

· 

İKİNCİ BAY: O uyurken ötekiler onun adııia planları hazır .. 
lıyorlar. Uyanınca, surab ölü suratı gibi solgun, söylev
lerine başlıyor. Geçit törenlerine katılıp yabancı dev-
I et elçilerini kabul ediyor, falan filan. 

• 

BİRİNCI BAY: Saat on ikiye beş var, herkes ayakta artık. 
İKİNCİ BAY: Diktatöre gelince, hazret bir uyku tulumun-

dan farksız . .  
. . 

BİRİNCİ BAY: Program o uykudayken hazırlanmı§tır. 
İKİNCI BAY: Güzel bir ro� değil mi? Uyuyan diktatör. Mu

hafızlarıyla buraya girdi� akşam bile uyarıcı iitneler 
yapılması gerekmişti kendisine. Ondan sonra bütün 
gece, gözleri fmcan gibi kocaman, ayakta kalabilmişti. 

BİRİNCİ BAY: Buyurun! Bizim üstad uyuyadursun, sokak
lar caniandı bile. 

İ.KİNCI BAY: Onun büyüyüp yetişti� şu şehrin bütün cadde
lerinde daJgalanan şu sıradan bayraklar yok mu! 

BİRİNCI BAY: Sabah sabah gö de sıralanan şu güzel 
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balotlara bakın siz! Yaşlanıp da sabahlan erken kalk
maya başlayalı tadına varabiidiP bir zevk!

. 
İKİNCI BAY: Ne dedi�nizi duyamıyorum. Gençlik gruplan 

yürüyüşe geçtiler bile. 
BİRİNCİ BAY: Ne itici bir durum! Günümüzde gençler yaş

Watdan daha erken uyanıyor. · 

(Bir bando müzigi uzaktan yaklll.Jarak gittikçe kuvvetle
nir.) 

KORO: Yaşasm Jiro! Yaşasın Jiro,ınuz! . 
BİRİNCİ BAY: Jiro'muz mu? Dünya batmış, korkunç şey! 
KORO: Yaşasın Jiro! Yaşasm Jiro'muz! 
BİRİNCI BAY: .Geçmiş zamanda "Yaşasm kral," diye bağın

lırdı. Bu ne düşüş! Kitlelerde zevk diye bir şey kalma
dı artık. 

KORO: Yaşasın Jiro! Yaşasm Jiro'muz! · 
BİRİNCİ BAY: Bu sesleri duyunca romatiznıam azıyor. Şu 

hole çıkıp _birer puro tüttürelim, gelin hadi! 
İKİNCİ BAY: Parlak bir fıkir! Jiro'muz kendine gelip gözle

. rini açıncaya kadar ... Yanınızda puro var, değil mi? 
BİRİNCİ BAY� Hayır. Siz bana bir tane ikram edersiniz di

ye düşündiim. 
İKİNCİ BAY: Yok canım! Üzgüniim ama günümüzde böyle 

bir lüksü göze alamıyoruro artık. 
(ikisi çıkıp giderler.) ' 

• 
KORO: Yaşasın Jiro! Yaşasın Jiro'muz! 

(Bagnşmalar/a birlikte bando sesi de ıaaklaşıp yok 
olur. Ünlü PROFESÖR içeri S;rer. Sırtında beyaz görn
Ieli vardır. İKİ DOKTOR kendisini izler. Küçük . bir 
masaya geçip konuşmaya başlar/ar.) 

PRO .... F'�FSÖR: Şşşt! Liderimiz uyuyor. 
BİRİNCİ DOKTOR: Hila uyuyor. 
İKİNCİ DOKTOR: Hala uyuyor. 
PROFESÖR: O uyurken önemli bir karara varmamız gereki� 
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İKİ DOKTOR BİRDEN: B'ulmuş .. 
u 

PROFFSOR (Gözlerini açıp, i/d bayın masada bıraktıklan kil-
çük ş iş eye bakar.) : Zehir! 

İKİ DOKTOR BİRDEN: Zehir! . 
PROFESÖR: Tam bir özenle göz önünde tuttu� meto

dun yadsmamayacağı anlaşılmalctadır. Sizin de bildiği
niz gib� tıbbi tedavide rastlantı metodu diye tanman 
yöntemi benimsemekteyim. Sayın meslektaşlanm, be
ni bu konuda destekierseniz sizlere müteşekkir olaea
Aım· Kısacası, burada aynntıh bilimsel açıklamalara 
glrıiıeyece�; kısacası, aş ın tehlikeli durumlarda rast
lantı ilkesinin gösterdiği yolda yürümenin en bilimsel 
yol olduğu hipotezinin gerçekliği konusunda inancım 

· tamdır. Bu metod doktoro, olabilirlik ilkeleri karşısın
da, bir tedavinin başarı ya da başarısızlığım kanıtlama 
açısından olanak sağlar. Şuraya birinin bırakmış oldu
ğu zehir bir rastlanb sonucu demin gözüme çarptı. Be
nim teorime göre hastamıza zehir vermemiz gerek
mektedir. 

BİRİNCİ DOKTOR: Güneş ışıltısı gibi aydınlık bir açıkla
ma yaptını� sayın hocaııi. 

İKİNCİ DOKTOR: Üniversitemiz tıp fakültesinin bütün üye
leri göriişünüzü kesinlikle destekleyeceklerdir. 

PROFESÖR: Sayın baylar, üzücü bir durum sö� konusudur. 
Liderimiz Jiro zehir içmek zorundadır. Bu olayı so-• 
ğukkanlılıkla karşılamalıyız. , 

BİRİNCİ DOKTOR: Elbette! Apaçık bir bilimsel sonuç. 
İKİNCİ DOKTOR: .Hiç şüphe yok! Akademik gele,ıe�iz 

politik kaygılardan asla etkilenmemelidir. 
PROFESÖR: Sayın baylar, bana gösterdi�niz güven büyük 

sevinç verdi bana. Yurdumuz kısa bir süre .içinde bu 
olayın üzerine gidecektir. Uyuyan bir liderin günümüz
de herhangi bir mesajı olamaz. Liderimizin, politika
ya atıldıAJ günden bugüne kadar kesintisiz uyuduğunu 
burada açıklamak zorundayun. Bu sırra, bu büyük ulu-
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sal sırra vakıf olanlar bir benim, bir de benimle birlik
te devlet işlerinin yürütülmesi emanet edilmiş olan 
iki, üç baydır. Ikame adam sayılacak bazılan da da
ima, duydu�uz gibi "daima" diyorum, liderin politik 
gücünü ayakta tutabiirnek için onun yanmda yer almış 
ve almaya çalışmışlardır. Ulusumuz, gerçek elmas ger
danlık bir kasada sakh dururken, taklidi ile partilere 
katılan: zengin bir kadı m andırmaktadır. 

BİRİNCİ DOKTOR: Dinleyin, dinleyin! 
İKİNCİ DOKTOR: Sizdeki bu gençlik ateşi bizim için son

suz bir uyan olacaktır. 
PROFESÖR: Ama maskaralıklar ve düzenbazlıklar zamam 

artık geçmiştir. Vatanımız uyanmış, büyük atılımın te
kerlekleri gacırdayarak harekete geçmiştir. Gücümü
zün kaynağı liderimiz ya da onun yanındakiler değil, 
gençli�iz, tek vücut olmuş gençliğimizin kalıreden 
kudretidir. 

BİRİNCİ DOKTOR: Coşturuyor! 
İKİNCİ DOKTOR: Gerç.ek bilimsel coşku diye işte buna 

derler! - - . 
PROFESÖR: Dedi� gibi, atılım yola koyulmuştur artık. 

Bize uyuyan liderler gerekli de�. Uyuyan diktatörün 
ölmesi gerekmektedir. 

. (İKİ DOKTOR. -PRO ........... FESÖR'e alkış tutar. JlRO uya
nıp yatakta otutUr.) 

JİRO: Nedir bu, ne oluyor burada? 
. . 

PROFESÖR: Liderimiz için ölüm saati çalmak üzere. Yakı
nı olanlara, bu görkemli dakikaları birlikte yaşamalan 

• için i7in verdik. 
(GÜZEL KADlN ile ÜÇ DANSÖZ içeri girerler. Sırt
lanndaki giysiler siyah, gözleri kapalı gibidir. Özel SEK
RETER de içen"' girer. Hepsi de saygılı bir tavırla yata
gın çevresinde yer alır.) 

JİRO: Ama ne komik! Neniz var kuzum? Birdenbire neden 
, sus pus oldunuz böyle? Hey...  (DANSÖZLERDEN 
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birine dokunur) Nen var senin? Ağlıyor! Böylesine ke
derli olan da ne? Delirmiş bunlar! 

PROFESÖR: Liderimize hoşça kalın demeye geldik. 
(Hepsi önünde eğilir.) 

JİRO: Hepiniz sus pus olup kaldınız. Sevgili karım, zamba
�, ne oldu sana böyle? Çocu� öldürdüğüm için 
çok üzgünüm. 

PROF--ESÖR: Lütfen bir bardak su verin . 
. 

BİRİNCİ DOKTOR: Başüstüne hocam. · 

PROFESÖR: Tamaqı, şimdi şu ilacı için lütfen. · 

JİRO: Ne ilacı bu? • 
PROFESÖR: Çabucak ve cesaretle içip bitirin. Biz hepimiz 

son anlannızda yanınızda olacağız. 
JİRO: Ama ben istemiyorum ki! Şakaya yer yok bunda! Öl

. mek istemiyorum. 
PROFESÖR: Çocukluk etmeyin lütfen, yazgınızı bir erkek 

gibi karşılayın. 
JİRO: Sizinki boşuna zahmet. Demin de söyledim, ölmek is

temiyorum ben. 
PRO ..... F-ESÖR .. Liderimizin öli�münü yaşamak istiyoruz. Bu 

anın yüceliğine layık olduğunuzu gösterin. 
JİRO: Ölmek istemiyorum ben! Şu adamın söylediklerine 

karşı çıkacak kimse yok mu içinizde? Kadınlar ne işe 
yarar zaten, böyle bir fırsatta bile etkisizler. 

PROFESÖR: Kadınlar için kötü konuşmanın hiç de sırası 
değil: Hadi, zorluk çıkarmayın da içip bitirin şu barda-
�! 

JİRO: Hayır, karşı koymakta kararlıyım� 
PROFESÖR: Ne yazık ki bunu içmekten başka çareniz ol

madı�a, bize zorluk çıkarınamanız gerektiğine sizi 

inandırmak zorundayım. · Bayanlar, bizi yalnız bırakır 
mısmız lütfen? Son anlarmda birlikte olmak istediğini

zi biliyorum, ama gene de buradan ayrılınanızı rica 

edeceğim. (Bütün oradakiler çıkarlar.) Tamam, şimdi 

beni djnJe Jiro! Seni inandıraca�. İyi dinle beni! 
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Bizler Kantan şehrinden hayaletleriz. Bunun ne de
mek oldu�nu biliyorsun sanınm. Bu yastıkta uyuyan 
herkesin aydınJanması gerekt� bizim yasamızdır. Es-

. ki ça�arda yaşamış bir adam, kendisine bir çanak yu
laf emıesi pişirilirken, bütün bir hayatın içer� düş
lerdi. B� deney ona insan hayatınin saçmalıp göster
di. Uykuya dalanlardan her biri, düşünde alçakgönül
lülük ve itaatle bütün bir hayatı· baştan sona yürürdü. 
Onlann hepsi de düşlerini gerçekten yaşadılar. Insan 
varoluşunun hiçli�yle ilgili bilinçlerini derinleştirnıek 
için, düşlerinden uyanır uyanmaz, bütün bu insanlara 
ölümsüzlük şerheti sunuldu. Benim göreviıiı de işte 
bu §erbeti sunmak. Bütün ötekiler söz konusu yasala
ra uydular. Peki ama senin bu yaptığın ne? Sen daha 
başmdan beri yaşamayı bir denemedin bile. Sende 
normal bir insan davranışının izi bile yok. Üstelik, 

. 

dü§lerinde hayata karşı kararlı bir tavır takındın. Seni 
hanidir gözlemliyorum. 

JİRO:· Evet; tabü ki öyle, ihtiyar. Bizler düşlerimizde bile öz
gürüzdür. Yaşayıp yaşamamayı denemek karan bizle
re bırakılmıştır. 

PROFESÖR: Tutumun pek de terbiyeli değil. 
JİRO: Buna hiç aldırdı� yok. 
PROFFSÖR: Ama ben aldırıyorum·. Senin gibi bir kaçııt in

san varoluşunun sa�alığına inandıramam� başka bir 
deyişle, sen söz konusu oldun mu görevimi. yerine geti
remem. Iş buraya dayandı mı, seni hayata geri getir
mek benim için mümkün değildir artık. Bu da kutsal 
görevimin yara alması demektir. 

JİRO: Sen istediADı kadar konU§, ben ölmek niyetinde deği-• 
Jim. 

PROFESÖR: .Ama bu başlı başma bir çelişki! Senin gerekçe
lerinin mantıkla hiç mi hiç ilgisi yok. 

JİRO: Neden? 
PROFESÖR: Çünkü yaşamayı hiç denemedin de ondan. 
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Sen daha yaşarken ölmüştün. Ölmek istemedi� na
sıl açıkla ya bilirsin bu �urumda? 

JİRO: O-un önemi yok. Şimdi yaşamak istiyorum ya. 
:PROFESÖR: Sen şimdi şu bardaktakini içip bitir hele; bu 

saçmalan ondan sonra düşünürsün. 
JİRO: Hayir! Ben yaşamak istiyorum! 

(Uygun anı kollamış olan JİRO, PROFFSÖR 'ün elin ... • 
deki bardalı birden kapıp yere fırlatarak paramparça 
eder. Hayalet kuvvetli bir çıRiık atarak kaybolur. Sahne • 
koranr. Bir süre sonra, tuka. plondaJd kapıdon hafif bir 
aydınlık sızar. Uyumakla olan JİRO görülür. Kapıdan 
sızan ışıltı gittikçe daha bir aydınlanır. Bahçeden kuş/a ... 
nn yüksek sesli cıvıltılan gelir. KİKU içeri girer, Jİ
RO yu omuııından kavrayıp uyand111nak ister.) 

KİKU: Delikanlı, uyan bakalım! • 
JIRO: . . .  
KİKU: Lütfen uyan artık! Uyurken yüzün ne kadar da 8\i

nahsız! Çocukken de tıpkı böyleydin. 
JİRO: Mmmmmtm. 
KİKU: Hadi uyan artık! Kalıvaltı hazır. firinç sımsıcak, bu

han çıkıyor. Pirinci yalnız Kiku'n pişirdiği zaman sev
di� söylerdin. 

JİRO (Gözlerini açar) : Sabah mı oldu yoksa? 
KİKU:. Apaydınhk bir gün. Hava da harika. 
JİRO: Kiku, öyle �p düşler gördüm ki! • 
KİKU (Korkulu, hafifbir sesle). :  Evet, tahmin ediyorum . . .  
JİRO: "Tahmin" mi ediyorsun? Hayır, yanılıyorsun. Ben baş

kalarından biraz başkayım. Hayat tam da benim gör
müş olduğum gibi. Beni şaşırtan hiçbir şey olmadı. 

KİKU :· Sen de kocam gibi çekip gitmek istiyorsan.. .  . 
JİRO: Bunu isteyen sensin, biliyorum. Şimdi yola çıksam ho

şuna giderdi. (KİKU susar.) Ama gerçekleri kabul e�
melisin. Kocanı unut. Ben hiçbir yere gidecek de�
lim. Benimle birlikte gelmek şansını yitirdin. Kocanı • 
tekrar bulamayacaksm. 
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-
KİKU: Ne garip. Şimd� senin bu söyledi� duyunca öyle 

hafifledim ki. Kendimi güçlü hissediyorum. · 

JİRO: Evet K.iku, bu doygun seni aldatnuyor, yaşıyorsun. 
KİKU: Delikanlı, gerçekten hep burada kalacak ve beni hiç 

terk etmeyecek misin? 
JİRO: Elbette. Hep burada kalacagun. Buna üzülmüyorsun 

ya? 
K1KU: ÖyJe mutluyum ki. Bu oda amacına ulaştı demektir. 

Bundan böyle genç efendim ile burada oturahilrnek 
harika bir şey. On yıl önceki Kiku yeniden hayata gel
di sanki. ' 

JİRO: Hep burada kalacağım. Belki de ölünceye kadar. 
KİKU: Kocaını unutacağım. Burada yepyeni bir hayat başlı

yor sanki. Neden mi? Sanınm böylesine harika bir sa
bahı hiç yaşamamıştım. 

JİRO (Ayaga kalkar, arka plandaki kapıya gider, biraz aralar 
kapıyı, verandaya çıkar) : Aman ne güzel! Kiku, bütün 
bahçe çiçekler içinde. 
(Kuş cıvıltılan artar.) 

KİKU: Çiçekler açmış mı? 
JİRO (Bahçeden seslenir) : Baksana! Zambaklar, güller, çu

ha çiçekleri, menekşeler, yıldızlar. Harika! Hep· bir
den açmışlar. 

KİKU (Kapı aralıgından bakar) : İnanılır gibi de�l! Böyle 
bir sabah olaca� kim düşünebilirdi! 

JİRO (Sesi uzaktan gelir): Kiku, çamaşır yıkadıgm çeşme ne-
rede? 

KİKU: Yukarda, solda. 
JİRO (Daha uzaktan) : Çepeçevre çiçekler içinde çeşme. 
KİKU: Olur şey değil ... Bahçe yeniden yaşamaya başladı. 

· 

PERDE 
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BAYAN AOI • 

Özgün ad1 
AoiNo Uye 
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OYUN KİŞİLERJ 

YASUKO ROKUYO 
HİKARU VAKABAYAŞİ 
AOİ 
HAST ABAKICI 



(Bir kilinikte hasta odası. Gece geç vakit. Sagda perdeli büyük 
bir pencere. Sahnenin arka yansında, içinde ADİ'nin uyuduRzl 
bir yatak Solda bir kapı.) . 
(HİKARU HASTABAKICI'nın eşliRinde içeri girer. Sutında • 
bir yagmurluk, elinde bir valiı var4ır. OlaRanüstü · hoş bir 
adam. Yavaş sesle konuşur.) • , • 

. 
· HASTABAKICI: Evet, derin uykuda. 

HİKARU: Biraz yüksek sesle konuşsam uyanmaz mı? 
HASTABAKICI: İstediğiniz kadar yüksek sesle konuşabilir

siniz. İlaç etkinJiğini sürdürüyor. 
HİKARU (AOİ,nin yüzüne dikkatle bakar) : Uyurken ne ra-
. hat bir hali var . 

. HASTABAKICI: Evet, yüzü şu anda henüz rahat. 
l:IİKARU: Henüz mü? Ne demek, yani? 
HASTABAKICI: Eh işte, biraz sonra . . .  
HİKARU: Sancısı mı olacak? 
HASTABAKICI: Müthiş bir sancı. 
HİKARU 

·
(Yatatzn ayakucundaki tabelay1 okur) : "Aoi Vaka

bayaşi. Ayın on ikisinde akşam saat dokuzda yatırıl
mıştır." Geceyi burada bir yerde geçirebilir miyim?. 

HASTABAKI CI: Evet. (Arka planda sol tarafı gösterir.) Biti-. 
şik odada. · 

HİKARU: Yatakla birlikte gerekli şeyler de var mı? 
HASTABAKICI: Evet. Hemen yatmak ister misiniz? 
HİKARU: Hayır, daha biraz kalırım burada. (Scmdalyeye 

otulUp bir sigara yakar.) Hastalandı� haberini aldığım
da bir iş gezisindeydim. Önemli bir şey olmadığı bildi
rilmi§t� ama klini�e yatırıldığına göre önemli bir şey-
d. d x.;ı .? ır, eou mı. 
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HASTABAKICI: Eşinizin daha önce de böyle sık sık sancısı 
olur muydu? 

HİKARU: İlk defa değil, ama iş gezim çok önemliydi. Bir 
an önce gelebilmek için işi� en önemli bölümünü bu 
sabah bitirdim. İnsan burada olmadı mı daha çok me
rak ediyor. 

HASTABAKICI: Elbette, öyledir. (Karyolanınyanındaki ma-
sa telefonun dan· hafif bir zil sesi gelir.) 

HİKARU (Aiıcıyı kulagına götürür) : Hiç ses yok. , 
HASTABAKICI: 'Jeceleri bu saatlerde zaman zaman çalar. 
HİKARU: Ama telefon herhalde devre dışıdır değil mi? Bu 

hasta odasından kim telefon edecek ki? 
HASTABAKICI: Bu kliniğin her odasma telefon bağlantısı 

vardır. 
HİKARU: Peki ama hastaya telefon etmek .kimin aklına ge-. 

lecek? 
HASTABAKICI: Telefon hastalar için. Burada yeteri kadar 

hastabakıcı yok, onun için hastalarda� gerektiğinde 
hastabakıcı çağırmalarını diliyoruz. Ya da tutalım bir 
hasta kitap istiyor, o zaman kendisi bir kitabevini ara
yabilir. Tabii önce sanırab araması gerekir. Gece gün
düz üç vardiya halinde çalışan üç santral memuremiz 
var burada. Kesin islirahat isteyen hastalarımız için 
çağrı kabul �tmeyiz tabii. 

HİKARU: Peki eşimin durumu nedir? Sakin mi kendisi? 
HASTABAKI CI: Eb işte, uykuya daldıktan sonra sorun baş-. 

lıyor. Kollarını uzatır o zaman, inler, kendini bir o ya-
na ·atar bir bu yana. Tam bir huzur içinde oldu� söy
lenemez. • • 

HİKARU (Öfkeli) : Desenize bu ldinikte . . .  
HASTABAKICI: Bu klinikte hastalann düşleriyle ilgili bir 

sorumluluk yüklenemeyiz. 
(Duraksama. HASTABAKICI'nın belli belirsiz bir hu
zursuzluk içinde oldugu algılanır.) 

HİKARU: Birdenbire neden sinirlendiniz böyle? 
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1 • 
HAST ABAKICI: İlle de siWı yüzünüiden de� herhalde. 
HİKARU (Istemeyerek güler) : Gittikçe daha bir garip görü-

nüyor bana bu klinik. 
HASTABAKICI: Çok hoş bir erkek oldu�nuzu siz kendiniz 

de biliyorsunuz. Gerçek bir prens Genji. Ama biz has
tabakıcılar çok sıkı kurallara bağımlıyızdır burada. He
pimiz psikoanaliz tedavisi görerek cinsel k om pleksleri
mizden armdık .. (Kollannı açar) 'Hepimiz! Cinsel ihti
yacımız her an doyuma ulaşabileceğimiz bir · biçimde 
düzene sokulmuştur. Başhekim ile daha genç doktor
lar bu açıdan her an hazır durumdadırlar. Gerektiği 
anda gereken ila cı bize verirler, ''cinsellik" admdaki 
ilacı. Bu bakımdan hiçbir güçlükle karşılaşmayız. 

HİKARU (Etkilenmiş) : Neler söylüyorsunuz? 
HASTABAKICI: Evet, işte bunun içindir ki eşinizde hiç de 

özelliği olan bir analiz gerekli de�il, onun düşlerinin 
belirli cinsel kompleksierin sonucu oldu� apaçık orta
da. Ayrıca, bundan ötürü sinirlenmenize de gerek 
yok. Eşinize bir psikanaliz tedavisi uygulayacağız, on
dan sonra komplekslerinden kurtulacaktır. Bunun için 
de ilk adım, şu sırada uygulanan uyku tedavisidir. 

H İKAR U: Yani sizce eşim bu uyku tedavisiyle ...  
HASTABAKICI: Evet. (Hdld çok sinirli) Bunun içindir ki, · 

hasta için ya da, bağışlayın, aile yakınlan yahut hasta 
ziyaretçileri için, en ufak bir, deyim yerindeyse, "anla
yış" göstermem mümkün değildir. Anlıyor musunuz? 
Çünkü bunlarm her biri bir libido hayaletidir. Her ge
ce buraya gelen şu garip ziyaretçi de öyle • . .  

HİKARU: Her gece mi? Ziyaretçi mi� 
HASTABAKICI: Aman, a�dan kaçırdım işte. Eşiniz bu

raya yatırılalı her gece bu böyle. Ziyaretçi daha önce 

serbest oJamadığı için her zaman çok geç gelir, aşa� 

yukarı hep bu saatte. Bundan söz açmam bana kesin

likle yasaklanmıştır, ama elimde olmayarak a�ımdan 

kaçırdım. 
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HİKARU: Peki bu ziyaretçi, erkek mi? · 
HASTABAKICI: Hayır, . merak etmeyin, orta yaşlı bir ka

dın, çok güzel bir kadm . . .  Her an gelebilir. O geldi 
mi ben bunu fırsat bilir, gidip biraz dinlenirinı. Neden 

, 

bilmiyorum, ama o yaldaşb mı kendimi garip bir bas-
kı altında hissediyorum. 

HİKARU: Nasıl bir kadın? 
HASTABAKI CI: Çok şık giyinen bir bayan. Yüksek sosyete
. den oldu� belli. Şaşırtıa bir şey,· ne var ki büyük bur-

• 
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juva ailelerinde en feci cinsel sapmalann görüldü� 
de bir gerçek . . .  Neyse, birazdan burada olur. (Soldaki 

· pencereye yaklaşıp perdeyi açar) Buyurun görün işte: 
hemen hemen tek bir evde bile ışık yok. Bütün görü
len sokak fenerlerinin ışı�. Aşk saati gelip çattı. Sev
menin, kavganın ve nefretin saati .. Günün kavgalan so
na erdi mi gecenin savaşı başlar, hem daha kanlı hem 
de daha bir göze gö� dişe diş kavga. Gecenin sinyal 
borulan bütün düşmanlıkların su üzerine çıkb� ha
ber verir birazdan. Bir kadının· kanı boşalır, ölür ve 
hep yeni baştan yaşamaya başlar. Ama yaşamaya baş
lamadan önce tekrar tekrar ölmesi gereklidir. Birbirle� 
riyle savaşan bu e.rkeklerle kadınların, taşıdıklan kal
kanlar üzerinde kapkara yas simgeleri vardır. Bayrak
ları kar gibi bembeyazdır, bembeyazdır ama, yırtık 
pırtık ve hatta kan lekeleri içindedir. Trampetçi ıram
petini çalar, kalplerin trampetin� onur ve utancın 
trampetini . . .  Kendilerini ölüme adayanlar ne de yumu
şak soluk alıp verirler. Kapanmamış ölümcül yaraları
m nasd da utanoıadan sergilerler. Kimileri suratı ça
mura gömülmüş. ölür. İşte, bakın ve görün! Şu anda 

. hiç ışık görülmemesinden daha doAal ne var? Karşı
mızda gözün görebildi�ce sıra sıra uzananlar evler 
de� ça�daş, kötü kötü kokan mezarlar sadece. Ayışı
� bu granit levhalar üzerinde asla ışımayacaktır ... On� • 
lara göre bizler melek sayılınz. Aşk dünyasından 

• 
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uzak, aşk saatinden u2.aktayız. Bizim zaman ntman 
yaptı�ıZ şey, kimyasal bir deAişimin uygulanması sa
yılır ancak. Buradaki gibi sürüyle klinik olsa da gene 

· ·yeterince klinik yok. Bizim ba§hekim böyle söyler 
hep ... Ah, işte geliyor ... İ§te! Her zaman bindiği bü
yük, gümii§ renkli arabayla geliyor. Onu sanki kanatla
narak getiren bu araba birazdan aşağıdaki büyük kapı-

. nın önünde durur. İşte! (HİKARU pencereye yaklaşır) 
Şu sırada caddenin üzerindeki köprüde, hep bu yön
den gelir. Yola çıkıyor şimdi... İ§te, olacak şey değil 
sanıl� d8 kap•nın önünde durdu. Arabanın kapısı açıl
dı. Ben gidiyorum. İyi geceler! (Soldaki kapıdan ace
leyle çıkar. Dıuaksama. Telefondan lasa ve hafif bir zjl 
sesi gelir. Duraksama. Soldaki kapıda YASUKO RO
KUYO'nun· yaş�zyan hayaleti görünür. ()zerinde çok de
Rerli bir Japon giysis� ellerinde kara eldivenleri vardır.) 

HİKARU: Bayan Rokuyo! 
YASUKO: Hikaru! Çok zaman oldu de@) mi? 
HİKAR U: Geceyarısı ziyaretçisi sizdin iz demek! 
YASUKO: Sana kim söyledi bunu? (HİKARU yanıtlamaz.) 

Öyle ya, hastabakıcı. Dilini tutama dı, tabü ... Aslında, -
ben hasta ziyareti için gelmedim, senin gezide oldu�
nu öğrenince her gece senin yerine çiçek getirdim bu-
raya. 

HİKARU: Çiçek mi? . 

, 

YASUKO (Ellerini gösterir) : Hayır, elimde buket falan yok. 
Benim çiçeklerim göze görünmez, bUnlar ıztırap çiçek
leri. (AOİ'nin yastıRJna bir buket koyuyonnuş gibi ya
par.) Yastığına koydoğum bu tomurcuklar kül rengi 
çiçeklere dönüşecektir. Yaprakları �tmda sivri diken
ler saklıdır, çiçeklerden bütün oda yı dolduran itici bir 
koku yayılacaktır. Görüyor musun, yüzündeki huzur 
havası nasıl da yok oluyor. Y anaklan korkuyla titri
yor. (Eldivenli ellerini AOİ'nin yüzüne yaklaştınr.) Şu 
anda Ao� yüzünün iğrenç bir surata dönüştüğünü gö-
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rüyor düşünde. Aynaya her bakt�da çok güzel görü
nen yüzü, bir kınşıklık karmaşası içinde şimdi, evet, 
gördü� düş bu. Şimdi şöyle hafifçe boAazına doku
nursam (Eliyle hastanın boRazına dokunur) gırtlaıının 
sıkılarak boAuJduAunu görür düşünde Aoi . . Kan kafası
na hücum eder, soluAtı kesilir, elleri, ayaidari umut
suz bir savunmayla kasılır kalır. 

HİKARU (Y ASUKO'nun elini öfkeyle iter) : Ne yapıyorsu
nuz Aoi'ye? 

YASUKO (Kenara çekilir. Sonra yumuşak bir sesle ve dostça 
konuşur) : Onun için acı yaratmaya çalışıyorum. 

HİKARU: Aoi karımdır benim! Ona daha fazla işkence et
menize göz yumamam. Çıkıp gidin buradan! 

YASUKO (Daha da dostça) : Ama gitmek niyetinde de�
lim. 

HİKARU: Burada işiniz ne? 
YASUKO (HİKARUya yaklaşıp elini tutar) : Seni görmek 

istedi� için geldim bu gece. 
HİKARU (Elini çeker) : Elin buz gibi soAuk. 
YASUKO: Elbette. Kan yok ki içinde. 
HİKARU: Ya şu eldivenler? 
YASUKO: Eldivenlerim hoşuna gitmiyorsa çıkarınm. Çok 

kolay. (Eldivenlerini çıkalıp odada Jürür, eldivenleri te
lefonun yanına kor) Ama benim önemli, çok önemli 
bir görevim var burada. O görevi yerine getirmem. 
şart. Onun içindir ki böyle geceyarısı geldim, benim 
için pek zevkli oldu sanma! Böyle gecenin yansmda . . .  • 

• 
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(Kol saatine bakar.) Saat biri geçmiş. Gece gündiize 
benzemez. Özgürdür. Şu anda her şey uykuda, insan
lar da, cansız şeyler de! Şu duvar, giysi dolabı, pence-
re camları, kapı, hepsi de uyuyor. Onlar uyurken ya
nldar, çatlaklar açılır içerlerinde, içerlerine sızrnak 
zor olmaz. Sen duvardan içeri sızarken duvar farkına 
bile vamıaz. Geceyi ne sanıyorsun sen? Gece, bütün 
eşyanın birbirleriyle uyum içinde olması demektir. 



Gündüz JŞılda gölge birbiriyle savaşır, ama ortalık ka·· 
rardı mı, evin içindeki gece dışardaki geceye el uzatır. 
Tek vücut olurlar. Bu gizli anlaşmada gece havasının 
da payı vardır. Nefretle sevgi, acıyla sevinç, hepsi ve 
her biri dostça bir araya gelir. Evet, ş undan eminim 
ki, gece indi m� kansını öldüren katil bile kansma eği
lim duyar. (Galer.) Ne oluyor? Neden bakıp duruyor-

. sun öyle yüzüme? Ne kadar yaşiandıı-mı görünce 
korktun değil mi? 

HİKARU: Beni bir daha görnıemeye yemin ettiniz sanıyor
dum. 

YASUKO: Ben bu yemini edince çok sevinmişlin de� mi? 
Hemen Aoi ile evlendin ardından. (Birden ofkeyle uy
kudold AOİ}'e doRrzl döner) Şu zayıf, hastalıklı kadın! 
(Yo�gUn) O zamandan beri tek bir gece bile rahat uyu
madam. Gözlerimi yumdum, ama uyuyamadım. Bir 
dakika bile. 

HİKARU: Kendiniri bana acındırmak için mi geldiniz? 
YASUKO: Neden geldiAimi ben de pek bilmiyorum. Seni öl

dürmek istiyonım, seni öldürünce, ruhunun bana acı
ması ne güzel olur diye düşünüyorum. Bütün bu çeliş
kili duyguların ortasında da kendi benliAim duruyor. 
Aynı an içinde bütün bu çeşitli varoluşu algılayabil
mem garip de� mi? 

U: Söylediklerinimen tek bir kelime bile anlamıyo-
rum. 

YASUKO (YıüiJnü ona dtJlru kalthnr) : Öp beni! 
HİKAR U: Bırakın, lütfen! 
YASUKO: Şu senin güzel kaşlann, insanı ürküten §U pınl pı-

nl gözlerin, §U güzel burnun, §U • • •  

HIKARU: Bırakın dedim! 
YASUKO: ... a(tzın (HİKARU}'u iJper) 
HIKARU (Geri/er) : Bırakın dedim! 
YASUKO: Seni ille öptii�imde de tıpkı böyJe, böyle küçük 

bir hayvan gibi ürküp gerilemiştin. 
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U: Evet, doAm Asl1nda size sevdalanml§ deAiJdim 
kil Sadece merak, bir çoa•A-•n merab gibi. Ama siz 
bundan yararlandınız. Bu arada, bir erkeAin merakın

dan yararlanan kadıniann başına ne geliyor, öğeomiş-
. . .�· SID17-ulf. 

YASUKO: Hayır, bana hiç de sevdalanmış de�din. Beni 
bir incelemek istedin sadece. Ya da, diyelim o §eyi is
tedin! Harikaydın! Umarım, hep öyle kalırsan. 

HİKARU: Çocuk deAilim artık, evli bir erkep. Sizde hiç 
utanma yok mu? Şurada uyuyan kadın benim karım. 

YASUKO: Ben görevimi yerine getirmek için geldim. Utana
caAJm bir 1ey yok. 

HİK6..RU: Göreviniz ne peki? 
YASUKO: Senin tarafmdan sevilmek . . 

HİKARU: Ama siz ne dedi�nizio farkında m•s•o•� Bayan 
Rokuyo? 

YASUKO: Benim adım Y asuko. . 
HİKARU: Sizi küçük adınızla anmak zorunda de�lim. 
YASUKO (Birden yere diz çölcer, kollannı Unun diz-

lerine dolar, yanaRını bastınr) : Bana böyle soauk dav
ranma n� olursun! 

HİKARU: İlk defadır ki uzu unutuyorsunuz. (Kendi 
kendine) Ne garip! İnsan değilmil gabi geliyor bana, 
gene de ayaldanmı kıpırdatamıyorum. 

YASUKO: Daha başmdan beri söz konusu değildi. 
HİKARU: Onu daha önceden itiraf etmeliydiniz. Belki o za

man daha uzun bir süre beraber olurduk. 
YASUKO: Bunu görememi1 olman senin hatan. Çoktandır 

• 
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• 
gözlerimde gururdan eser olmadığım göremez miy-
din? Bir kadının gurwunu ne zaman yitirdiği çok ko
lay anla§ıhr: yukardan ve reddederek konll§maya baş
la� zaman. Her kadın bir kraliçe olmaya . can atar, 
çünkü en fazla gurur yitirecek olan bir kraliçedir . . .  
Ah §U dizleriıı, dizlerinin soAuk, sert bir yastıktan far
kı yok. 



HitxARU: Yasuko... . 
Y ASUKO: Başımı bu yastıAa dayayıp uyumak istiyorum. As-

. la ısınmayacak soAuk, sert bir yastık ... Benim yastı
p başımı ·dayar dayamaz sımsıcak kesilir, biraz ol
sun seri.ııleyebilmek için bütün gece başımı kald1rmak 
zoruoda kabnm . .  Kızgın çöl kumu üzerinde yalın ayak 
yürüyebilen bir erkek bile beni yastı[bma adım ata
mantı .. 

U (Dtılıo dostça) : Ne söyledilinin dikkat edin! Aa
ma duygum uyandınldı mı çok zayıf olurum. 

Y ASUKO: Şimdi anlıyorum. Aoi ile onun için evlendin öy
leyse, ona aad•Aın için. öyle mi? 

U (YASUKO� iter) : Hayır. Bu kadar acele karar. 
ver11ıeyin. {S oıunu. YASUKO hiJJ4 dizleri-
ne SQIIImış, biT kedi gibi sünmektedir.) 

Y ASUKO: Beni n' olursun! 
HİKARU (Kendine bir sigam yoluu} : Artık geçmi§ ola. 
Y ASUKO: Ama sen beni hala seviyorsuu. 

U: Bunu söylemek için mi geldiniz bana? (Alay 
eder) Aoi'ye aa çektiemek için geldiniz sanıyordum .. 

YASUKO: İkisini de istedim. Bir sigara ver bana. (HİKA
RU bir sigam UZD11T tuno, YASUKO, HİKARU'nun 
aRzılidaki sigarayı alıp bir nefes çe/cu. GöTÜIIQşe balalır
sa U ll(llandlr, Y ASUKO �in ,lkonblı siganı-
yı pakete kor.) . 

U: O sıralarda kendime güvenim yoktu. Yakalan
mak, baAlanmak istiyordum. Bir kafes gerekliydi ba-
na. Kafes de sendin. Ama daha sonralan yeniden öz
gür olmak istediAimde sen bir kafes ve ayak ba
pydın benim için. 

YASUKO: O kafes ve ayak balından kurtulmaya can at� 
özgürlük özlemiyle panldayan gözlerine bakmaya do
yamıyordum. O sıralarda gerçekten Aşıktım sana. Güz
dü, güzlin başlanydı. Beni göl kıyısmdaki evimde gör
meye gelmiştin. Seni limandaki tren istasyonundan 
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yelkenli teknemle almaya gelmiştim. . .  Pınl pınl bir 
gündü. Direk gıcırdıyordu. Tekne ... 

HIKARU: Teknedeki yelken . . .  
YASUKO (Birden kabalaşır) : Bu anılan benimle paylaşmak 

hoşuna gitmiyor mu? 
HİKARU: Aynı anılara sahip deAiliz. Beraber olmam� bir 

rastlantıydı. 
YASUKO: Ama aynı teknede. Yukanmızda yelken yaprakla

nıp duruyordu. Ah, o yelken şimdi de burada olsaydı! 
Başımızın üzerinde gene rüzgar esseydi! 

HİKARU (Pencereden bakar) : Dışardan içeriye doğru ilerle
yen o delP! mi? 

YASUKO: Geldi! 
(Garip bir müzik sesi duyulur. SaRdan kayarak yelkenli 
bir telaıe sahneye girer. Yavaş yavaş i/erleyip ikisi ile ya
tak arasında, yataRJ önen bir siperlik gibi durur. Bu an
dan sonra HİKARU ile YASUKO, teknedeymiş gibi 
davranır/ar.) 

YASUKO: Göldeyiz! 
HİKARU: Insanı dipdiri eden şu harika rüzgar! 
YASUKO: Yazlıktaki evime ilk gelişin delP! mi? Şu öteler

de, da�arın arasmda evim. Karşıdaki ağaçlığın ardın
da damını görürüz birazdan. Gece inince evin dört bir 
yanında tilkiler dolaşır. Bir tilki nasıl havlar, duydu u 

mu hiç? 
HİKARU: Hayır, hiç duymadım. 
YASUKO: Bu gece duyarsm. Boynuna tilkinin dişleri geçen 

bir tavu� nasıl haykırdı�m da duyarsm. 
HİKARU: Böyle bir şeyi hiç duymadım. 
YASUKO: Bahçem kesinlikle hoşuna gidecektir. ·ilkbaharda 

tarlaların kenarmda yetişen maydanoz bütün bahçeyi 
nefis bir kokuyla doldurur. Bahçe boydan boya bahar 
yapıurunun altmda kalıp suya bo�lır. Ortancalann, 
otlann arasından yükselip duran suYun üzerinde yüz
dü� görülür. BoAuJmuş bir ortanca gördiin mü hiç? 
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Şimdi güz, kamışların arasmdan sürüler balinde uçan 
küçücük böcekler göl üzerinden kayareasma geçerler, 
tıpkı karda kayan kızaklar gibi. 

HİKARU: Şu karşıdaki senin evin mi? ' . 
YASUKO: Evet, damı açık yeşil olan! Akşamlan güneş ba-

tarken çok uzaktan da görülür evim. Dam ile pencere
ler ışıl ışıl ışıldar, sanki bir deniz feneri evin nerede ol-• 
duğunu gösteriyormuş gibi. (Duraksama.) Nen var se- . 
nin? Hiçbir şey söylediğin yok. 

HİKARU (Gülümser) : Söylenecek bir şey yok. 
YASUKO: Senin konuştuğunu duymak bana ilaç gibi geli-

. yor, bütün yaralarımı sağaltan harika bir ilaç. Ania se
nin nasıl bir insan olduğunu biliyorum, bana önce ila
cı veriyor, ardından yarayı açıyorsun. Hep öyle yap-•• 
tın: Once ilaç, ardmdan yara, yaradan sonra da ilaç 
yok artık... Çok iyi biliyorum bunu. Artık yaşlanmış 
bir kadınım, genç deltilim. Bir kere yara aldım mı, 
genç bir kız gibi çabucak düzelemiyorum artık. Sen
den sevgi dolu bir söz duydum mu korkuya k�pılıyo
rum, böylesine etkin bir ilaçtan sonra bakalım nasıl 
bir yara alaca!Pm diye soruyorum kendime. Şimdi du
rum nedir biliyor musun: ne kadar tutkusuz konuşur
san o derece mutlu oluyorum. 

HİKARU: Aa çekeceğine inanmış gibisin. 
YASUKO: Gece gündüzü nasıl izlerse acılar da er geç gele-. 

cektir. ' 
HİKARU: Bir insana aa verebilecek kadar güçlü olduğumu 

. sanmıyorum. 
YASUKO: Henüz gençsin, onun için söylüyorsun böyle. 

Ama bir sabah uyanacak ve hiçbir şey düşünmeyecek
sin, belki arduı�an bir köpekle gezmeye çıktı�da bir
den anlayacaksm ki, hiç görmediğin düıjoeyle kadın 
herhangi bir yerdı: acı çekmektedir ve o kadınların, 
salt sen hayatta oldu�n için aa çekti� kafana dank 
edecek. Sen o kadınlan göremesen de onlar seni göre-
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. 
cektir, sen bakışlanrtı kaçırsan da boşuna, çünkü bir 
şehrin üzerinde yükselen saray misali açık seçik görü
neceksin. 

HİKARU: İyisi mi şu konuyu bırakalım. 
Y ASUKO

.
: Evet, haklısm. Ben bu konulan dile gelirebildik

çe kendimi mutlu sayıyorum. 
H İKAR U: Evini çok iyi görüyorum şimdi, ikinci kattaki pen

cereleri, balkondaki tahta parmaklıklan. Evde kimse 
yok, de� mi? 

Y ASUKO: Yok, ev boş. Seninle yaşamak isterim orada, 
ölünceye kadar. 

HİKARU: Ölünceye kadar mı? Böyle belirsiz sürelerden 
söz açmamalısın. Kimbilir, bakarsın yann sabah öl
müş olursun. Örneğin, bu tekne batabilir . . .  • 

Y ASUKO: Tekne mi batabilir? Hemen devrilecek bir tekne 
satın almalıydım senin için. Kendimde de�dim her
halde. 

HİKARU (Diregi sarsar) : İşte! Bak nasıl yana yatıyor. 
(YASUKO, HiKARUya san/ır. Sımsıkı sanlu/ar birbi

. rine.) 
AOİ'NİN SESİ (Çok uzaktan geliyo1nıuş gibi zayıf bir ses) : 

İmdat! İmdat! 
(AOİ'nin sesi duyulthlgu arıda, ADİ'nin gölgesi yelkene 
yansır: yatatzn üzerinde sancıdan iki büklüm olmuş, 
kollannı açmıştır.) 

HİKARU: Biri seslenmedi mi demin? 
YASUKO: Yok canım, bir tilki ba�rdı, o kadar. Gölün sa-. 

kin oldu� günlerde, ötelerdeki dağlardan gelen tilki 
ulumaları duyulur. , 

HİKARU: Artık hiçbir şey duymuyorum . • 
YASUKO: Neden her şeyin ille de bir so� bir de saA y� 

ırada senin �nda duruyorum. Kalbin 

, 
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nüşeyim? 
YASUKO: Evet. Çünkü senin sa!bnda durdum mu, solunda

ki her şeyi kıskanıyorum. Sanki sol yanında bir başka
sı duruyormuş gibi. 

HİKARU (Küpeşteye yaslanıp elini suya daldınyonnuş gibi 
bir hareket yapar) : Solumda duran, göl sadece. Eti de 
öyle soğuk ki . . .  İşte bak! (Islak elini YASUKO}'tı gös
terir) Donmuş nerdeyse. Üstelik gözün başındayız da
ha. (Yelkenin artbndmı bir inilti gelir.) 

HtKARU: Neydi bu? 
YASUKO: Ne? 
HİKARU: Neydi tam bilemiyorum. Biri iniedi sanki. 
YASUKO (Dikkatle kulak verir) : Gıcırdayan direk ... 
HİKARU: Rüzgar döndü. (Yelkeni döndünnek istiyomauş gi-

bi yapar) Baksana, kıyıda kamışlar eğiliyor. Rüzginn 
nefesinden göl dehşete kapılıyor. 

YASUKO: Evet, öyle.. .  Günün birinde benden daha genç, 
daha güzel bir kadınla evlenecek olsan diye düşün
düm ... 

HİKARU: Ee? 
YASUKO: Bu yüzden ölmezdim herhalde. 

U (Güler) : İşte bu güzel! 
YASUKO: Hayır, ölmezdim. Ama kesinlikle eminim ki öldü

rürdüm onu. Daha yaşadıAtm günlerde bile ruhum vii
cudurndan aynlu ona eziyet etmeye giderdi. Ya§ayan 
ruhum ona işkence eder, ona acı verir, ölünceye dek 
rahat verınezdi ona. Ve o bahtsız, her gece kötü bir 
ruh tarafmdan ziyaret edilirdi. 

AOI'NİN SESI (Uzaktan ve zayıf) : İmdat! İmdat! 
HİKARU: İşte, yine o ses! Kimin sesi bu? 
YASUKO: Bir şey değil canım, yelkeni şişiren riizg8rın sesi! 

(Kollannı umutsuzcasına açmış olan AOİ'nin g(Jigesi 
yelkenin üzerinde �ıkça görilnür.) 

AOİ'NİN SESI (Bu sefer çok daha beli'Bin) : Aah! Aah! lm
dat! İmdat! 
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HİKARU (Dehşete luıpılır) : Kesinlikle bir insan sesiydi bu 
duyduıum. 

YASUKO: Tilkinin,. gırtla�dan yakaladı� �ir tavup bay
kırmasıydı bu. Rüzginn alıp getirdiği bir ses! Kıyıya 
ne kadar yakın olduAumuzu anla işte! 

HİKARU: Biri boğuluyor gibi geldi bana. 
YASUKO: BoAulmak mı? Kim bo�lacak ki burada? Biz-

den başka kim boğulabilir? 
AOİ'NİN SES� İmdat! lmdat! 
HİKARU: Aoi bu! 
YASUKO (Güler) : Hayır, sadece bir tavuk. 
HİKARU: Evet evet, Aoi'nin sesiydi. 
YASUKO: Beni bırakma sakın! 
HİKARU: Suç sende, ona eziyet eden, sensin! 
YASUKO: Hayır, benim bir suçum yok. Sen ... 
AOİ'NİN SESİ (İn/er.) 
Hİ KAR U: Aoi!. 
YASUKO: Kendine gel! Bir düşün! Sen Aoi'yi sevmiyorsun 

ki . . .  Bana bir bak! Anlasana! Sen beni seviyorsun, be
., m. 

HİKARU (Başını sa/lar) : Hayır, do�u değil. 
(ikisi karşı karşıya sessiz durur/ar. Yeniden tedirgin 
eden bir müzik sesi duyulur. YASUKO, HİKARU'dan 
aynlıp yelken in arkasına sızmaya çalışır. H İKAR U, 
durdurur onu. YASUKO kendini kurtanp yelkenin ar
dında kaybolur. H İKAR U acele ardından izler. Sahne 
karanr. Yalnız müzigin sesi duyulurken yelkenli yavaş 
yavaş sola dogru ilerleyip kaybolur. Yelkenli gittikten 
sonra sahne yeniden aydınlanır. YASUKO yoktur ar
tık. HİKARU sahnenin ortasında şaşlan, dunnakta
dır.) 

HİKAR U (Aniden bir şey düşünmüş gibi te/efona gide� alıcı
yı kaldınr) : Al o, alo... Evet, santral lütfen. . .  Santral 
mı? Nakano 999, lütfen . . .  Alo! Bayon Rokuyo orada 
mı? Yasuko ile görüşebilir miyim, lütfen? Evet, Ba-
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yan Rokuyo .. .  Yatalı çok mu oldu? Şey, özür dilerim 
ama, uyandırın, lütfen. Hikaru arıyor, deyin. Çok 
önemli, evet! Uyandınn, lütfen! . . (DuraksamtL HİKA
R U kuşkuyla AOİ 'nin yatalzna bakar. AOİ yatakta sa· 
kin uyumaktadır.) 

HİKARU: Alo! Alo! . .  Yasuko? Bu akşam neredeydiniz söy
ler misiniz, lütfen? Evde mi? Uykuda mıydınız? . .  
Ama ben Yasuko ile görüşüyorum de� mi? (Kendi 
kendine) Evet, onun sesi, hiç şüphe yok . . .  Öyleyse be
nim gördüğüm yaşayan bir ruhtu . . .  Evet, al o, al o! 
(S oldald kapıya vumlur.) . 

Y ASUKO'NUN SESi (Kapının ardından çok belirgin bir ton
da) : Hikaru, bir şey unuttum. Kara eldivenlerimi tele
fonun yanma bıraktım. Görüyor musun? Bana verir 
misin onlan, lütfen? 
(HİKAR U tedirgin, kara eldivenleri alır, alıcıyı telefo
nun yanına masanın üzerine bırakır, soldaki kapıya 
dogru yürür. Kapıyı açıp dışan çı�ar. HİKARU oda
dan çıkar çıkmaz, YASUKO'nun telefondaki sesi bir
den öylesine yükselir ki, seyirciler de duyarlar bu sesi.) 

YASUKO'NUN SESi: Alo ... Alo . . .  Neo var, Hikaru? Ne 
oluyor? Beni geceyarısı uyandınyor, sonra da tek keli
me bile konuşmuyorsun. İstedi�n ne? Neden cevap 
vermiyorsun? . .  Hikaru! Alo . . .  Alo. . .  · 

(Son "Aio" ile birlikte, AOİ yatagından dogrulur, kolla
nnı telefona uzatır, dehşetli bir haykınnayla yaıaga yıgı
lıp kalır. Ölmüştür. Sahne hemen karanr.) 

• 

PERDE 
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DEÖİŞEN YELPAZELER 

' 

Özgün adı 
Hanyo 

• 

' 
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OYUN KİŞİLERİ 

HANAKO: genç bir kız 
YİTSUKO HONDA: bir kadın ressaın 
YOŞİYO: genç bir adam 

' 

' 



(Sahne, bir sonbahar öR/eden sonrası YİTSUKO HONDA' 
nın atölyesini gösterir. Odada düzensizlik vardır; bir yolculuk 
hazırlıRJnın izleri görülmektedir. YİTSUKO bir koltuRa otur
muş, gazete okumakta. Derken, gazeteyi elinden bırakır, ayata 
kalkar, sinirli birkaç adım atar, yeniden oturup gazeteyi eline 
alır.) . 

, 
YİTSUKO (Kendi kendine) : Her şey boşuna! Bütün uğa

şım boşuna. Ş u gazeteyi param parça edebilirim! . .  
Ama yararı ne? Hayır, iyisi mi makaleyi beni hiç de 
hedef almayan bir yenilikmiş gibi yüksek sesle okuya
yım. Evinin mutsuzluğa karşı korunmuş biricik ev ol
duğuna inanmış bir babanın, kocasının dünyanın biri-

. cik erke� olduğuna inanmış bir annenin terbiyeli kız
lan gibi okumalıyım bu makaleyi; evet, yemekten son
ra ana babasını şöyle bir eğlendirnıek isteyen bir kıza 
yaraşır şekilde okumalıyım. (Ana babası oradaymışlar 
gibi okumaya başlar.) Şehrin en varhkh erkeği olan 
sen iyi yürekli babacığım, sevgili annecigim! AldıAt re
sim dersleri onun için hala para ödediftiniz, kırk yaşı
na bastıAt halde, hila bir koca bulamamış olan kızı
nız, size ilginç bir makale okuyacak şimdi. (Okur) 
"Cinnet getirmiş bir kızın trajik aşkı. Tren istasyonun
da bir aşk sahnesi.. .. Her tanrının günü, ister ya�ur 
yağsın, ister güneş açsın, bir tren istasyonunun bekle
me salonundaki sıraya ilişmiş, güze� akıl hastası bir 
kıZJn oturmakta olduğu görülür. Elinde açılmış bir yel
paze tutan bu genç kız, her tren geldiAinde aya�a kal
kar, trenden inen her erkeğin yüzüne bakıp inceledik
ten sonra, düş kırıklığı içinde yeniden oturduAtı yere 
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döner. Genç kız, bir gazete muhabirinin sorusuna, 
Hanyo'nun1 yelpazesine sahip olduAtı cevabını vermiş
tir. Vaktiyle karşılaşmış oldu� bir erkek, genç kızın 
söyledi�e göre, kendi yelpazesini genç kızdaki yelpa
ze ile deAiştirerek, yeniden görüşmeleri için bir adak 
adamıştır. Işte böylece, cinnet getirm.iş kı?Jn elindeki · 
kış görününilü yelpaze asimda erke� yelpazes� sada
katsiz erkeğin elindeki yelpaze de genç kızın ayçiçeği 
desenli yelpazesidir. Erkek bir daha hiç göriiınnemiş, 
derin bir özlem içindeki kız bu yüzden akli dengesini 
kaybetmiştir. İstasyon şefmin bize söylediğine göre, kı
zın adı Hanaleo'dur ve kadın ressam Honda'nın X cad
desindeki 35 numaralı evinde oturmaktadır. • 

Makaleye bakılırsa, Jitsuko Honda'nın evinde otu
ruyor kız. öyleyse, şimdiye kadarki bütün tutumuro 
sabun köpüğünden farksız demektir. Hanako iizerin
de yaptı� resimlerin bir tekini bile, salt tanınmasın- -
lar diye, sergilere önermemekle saçmalamışım. O re
simleri göndermiş olsaydım, kimbilir, belki de kabul 
edilir, hatta ödüllendirilirdi bile. Ama ben hep, kal
birnden bir şey katamadığım öbür resimlerimi gönder
dim, onlar da geri çevrildi hep. Ama bütün hepsi bo
şuna. Her ne yaptırnsa Hanako elimden alınmasın di
ye yaptım. Ama şimdi . . .  (Bir malcas alıp gazeteyi umut
suzcasına dotramaya koyulur.) Belki de yazgım buy
du. Er ya da geç olacaktı bu. Hanako'yu kendime b�
layamadım. Bunu denemiş �)saydım herhalde çoktan 
ölmüş olurdu; bir iki gün eğlenmek için pazardan sa
tın alman bir çekirgenin kafese kapatılması gibi. Ha
yır, benim için başka seçenek yoktu, elimden başka 
bir şey gelmezdt Şimdi millet, yelpazeli akıl hastası 
güzel kızı konuşmaya başlar, güniin birinde, sadakat
siz Y oşiyo da duyar bunu. (Kıırarlı bir tavırla ayata 

• 1 
1. Eslô çatda yaşa.IJUI, yelpazesi &zerinde sayısa şiir yazdm&� Çinli bir .salon .kad1nL 
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kalkar.) Bana kala kala tek bir §eY kalıyor, b uralardan 
çekip gitmek. Bir gün bile beklememeliyim artık, onu 
ahp uzun zaman uzak kalmahyım buradan. Dedikodu 
kesilineeye dek bir yerde saklanmalıyız. Y oşiyo onu 
hiç umursamaz olsaydı böylesine telBşa kapılmazdım; 
ama Yoşiyo'nun şu kendini beAenmişliAi var ya, işte 
bu yüzden geri dönüp gelecektir. Hemen bu akşam 
yola çıkmalıyız. Kala kala bir bu çare kalıyor geriye. 
Saklı bir köşede sadece ikimiz. . .  Yine de bizi bulurlar
sa, (Kahkaha atar.) ölsem de gam yemem artık. Evet, · 
en. iyisi bu işte. (Odada yeniden dolaşmaya, öteheriyi 
toplamaya koyu/ur. HANAKO içeriye girer.) . 

YİTSUKO (Renk vennemeye çalışır) : Ah, burdasm demek. 
HANAKO ( OlaRanüstil güzeı ama çok boyanmış ve çok çar

pıcı giyinmiş bir kız. Üzerindeki giysi buruşukça ve bi
raz kirli. Elinde bir kış sahnesi resim/� bUyük, açılmış 
bir yelpaze tutmaktadır.) : Kapıyı açık bırakabiiirim de
� mi? Yoşiyo gelince kolayca bulsun burayı. 

YİTSUKO: 'Evet, bırak açık kalsın. Yeterince sıcak şimdi, 
ama kış da kapıda. 

HANAKO: Sonbahardayız değil mi? Güz yelpazesi, güz yel
pazes� güz yelpazesi. (Aglar.) 

YİTSUKO (Kolunu omuzuna atar) : Ama ağlama böyle ba
kayım. Yoşiyo günün biripde çıkıp gelecek. 

HANAKO: Bugün istasyonda beldedim yine, bütün gün, bü
tün gün. Yalnız onu beklerken yaşadığımı hissediyo
rum. Trenden inen bütün erkeklerin suratma baktım .. 
Hiçbiri ona benzemiyor. Hepsinin de suratı başkalan
nın suratıydı. Y oşiyo' dan başka hiç kimsenin yüzünde 
canlılık yok. Sürüyle kafatası hep. Bir sürü insan istas
yona başlaı ıyla değil, kafataslarıyla indi. Nasıl yorul
dum bilemezsin, Yitsuko. Bütün gün beldedim dur
dum yine. 

YİTSUKO: Ben asla bir şey beklememişimdir hayatımda. 
HANAKO: Evet, sen baş� türlüsün, beklemen gerekmez. 
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Ama kimileri beklemek zorundadır. Benim bütün vü
cudum beklemeyle özdeşleşmiştir. Akşamm alacaka
ranlıAJ ayçiçeklerine ulaşır hep, sabah vakti de uyanan 
çiçeklere; ama ben beklerim, kendime işkence ede
rim, evet, benim vücudum sipsivri çam dikenleriyle 
doludur. İnsan hayatı beklemek ve başkalarını beklet
mektir demezler mi? İnsan bütün hayatı boyunca bek
lerse hayatın ne anlamı kalıyor o zaman? (Kendi vücu
dunu gösterir.) Benim vücudum mu bu? Açık bir pen
cere miyim ben? Açık bir kapı mıyım? (Kapıyı göste
rir.) Şu kapı gibi mi? . .  Uyku uyumadan yaşamayı sür
dürebilir miyim? Gözüne uyku girmeyen bir taşbebek 
miyim ben? 

YİTSUKO: Öyle güzelsin ki! Şu yeryüzünde senden daha gü
zel bir kız olabileceğini sanmıyorum. Onlar pencerele- . 
ri alabildiğine açıyor, böyle yaparak havayı tazeleyebi
leceklerini sanıyorlar; ama bununla her şeyi yitiriyor
lar sadece. Sana gelince, senin tek bir penceren var 
ve bu pencereden bütiin dünya sana ulaşıyor. Yeryü
zünün en varlıklı insanısm. 

HANAKO (Ona hiç kulak ve1memi�tir) : Bütün gün süresin
ce de tahta sıranın üzerinde oturdum kaldım. Ne de 
sert bir sıra! Oysa onu yumoşacık otlar üzerinde otu
rarak beklemek niyetindeydim. O gelince ayağa fırla
yacaktım, o da giysimi silkeleyecekti. "Görüyor mu
sun," diyecekt� .. giysinde ot lekeleri var." 

YİTSl)KO: Seni böyle çıplak görmek çok hoşuma gidiyor. 
Böylesine pürüzsüz, böylesine kusursuz bir çıplaklık 
görmedim. Göğüslerin, karnın, kalçalarm.. .  Bekleme
ye de�iş doğrusu. 

HANAKO: Ne dediıı? 
YİTSUKO: B.eklemi§ oldu�n için şimdi dünyanın bütün gü-, 

zel şeylerine sahipsin. Herhangi bir yerde bir kadın sa
bah erken vakit gö�slerini yitirmiş olacak, şimdi o 
iki göğüs mis kokulu goncalar gibi senin vücudunda • 
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ışıldıyar. Başkalannın uArunda kavga ettikleri şeye 
sen beklemeyi bildiADı için sahip oldun. 

HANAKO (Onu hiç dinlemeksizin) : İlkbahar, yaz sonba
har ... Önce hangisi gelir, yaz mı, sonbahar mı? Şimdi 
yelpazem yaıımıda olup çiçekler de açmış olsaydı, yaz 
gelmez miydi'! (Yelpazesiyle oynayıp, açar, kapar.) Kar 
taneleri birden erimeye başlasa ne mutlu olurdum. 
(yelpazeyi sa/lar.) 

YİTSUKO: .Hanako, bir geziye çıkalım. 
HANAKO (Dehsete kaoı/arak. konınmak isteTCesine ellerini 

' � .a ., 

yüzüne kapatır) : Neden? Neden? 
YİTStJKO: Y oşiyo'yu aranz. Hemen bu akşam yola çıkma

mız gerek. Burada kalıp bekledikçe onu bulamaısın 
ki! Bütün J apooya'yı dolaşıp arayalım onu. İkimiz bir
likte köyden köye, şehirden şehire u�ayarak . . .  ne gü
zel olur. Çok geçmeden ağaçlarda yapraklar renklene
cek, bütün dağlar kıpkınnızı bir panltıyla ışıyacak. 
Güz renkleri solgun yüzüne yansıdııı.nda öyle sağlıkh 
görüneceksin ki, o görünümü yaşamak istiyorum. He
le bir yola çıkahm, onu aramak için bütün gücümle 
yardımcı olacalttm sana. Trende rastladıAunız her gen· 
ce Y oşiyo olup olmadığını soracağız. 

HANAKO: Hayır ...  hayır ... 
YİTSUKO: Yola çıkmayı neden istemiyorsun? 
HANAKO: Bir şeyden kaçmak olmuyor mu bu? 
YİTSUKO (Duralar) : Bir şeyden kaçmak mı? 
HANAKO: Evet, sen beldemiyorsun da ondan, sen beldeme

yen bir insansm da ondan. Beklemeyen insanlar hep 
uzaklaşır. Ben burada b�klemek istiyorum. Artık bir 
şey söyleme, dinlemek istemiyorum. Lütfen kıznıa! 
Ona rasttadıAnn yerde, şehirde kalmış olsaydım, çe
kip gitmiş olmasaydım, belki yine gelirdi bana. Ama 
sen tutup buraya getirdin beni.. .  (Yerdeki k4RJt parça
lannın farlana vanr.) Bu da nesi? 

YİTSUKO (Korkuyla) : Hiç. 
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HANAKO: Kar! Evet, kesiniilde kar bu. Kirlenmiş kar .. . (E-

li/ip k4RJt Pfl'ÇllCiklannı top/m; sonl'fl yiM yere savu
rur.) İşte! Kar yaAdı. (Bir alal hastasının kumazlı�Jyla) 
Kar yaAdı, kış geldi. Artık yola çıkmamız gerekmez. 
Bütün güz boyunca yolda oldu�muza inanalım yeter. 
Şimdi kış, yeniden eve geldik. 

YİTSUKO: Hayır, Hanako, bu dediAin saçma. Yola çıkınah
yız. 

HANAKO: Hayır, hayır! ·. 
YİTSUKO: Ne demek istediıuni anlamıyor m�un? (HA

NAKOyu bir sandalyeye oturtup üzerine efi/ir, bir sır 

veriyonnuş gibi konuşur) Hanidir bekliyorsun. O ka
dar zamandır bekliyorsun ki, bu arada öylesine güzel
leşlin ki, sana bir rastlarsa bir daha asla bırakamaz se
ni. Ne dediğimi anhyor musun? Artık beklemekten 
vazgeçip onu aramaya çıkmalısm. 

HANAKO: Hayır, buradan hiçbir yere kıpırdamayacaAJm. 
Bütün hayatım boyunca buradan aynlmayaca�. 
Dünya öylesine büyük ki, onu aramaya da çıksam ya
ran yok. Burada beldemek istiyorum, biçbir yere kı
pırdamadan. O nasıl olsa yollardadır, burada bekler
sem gelip beni bulur. Yerinden kıpırdamayan yıldız 
ile yürüyen yıldız, nasıl olsa buluşurlar. 

YİTSUKO: Ya o da bekliyor, yerinden kıpırdamıyorsa? 
HANAKO: Sen erkekleri tanımıyorsun. 
YİTSUKO: Hanako, mantıksırlık etme, ne -olursun. 
HANAKO: Of, öyle yorgunum ki! Nasıl yorgun olduAumu 
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bilemezsin. Her tannn•n günü sert bir suanın üzerin-
. de oturup onu bekliyorum. Y orguıium. Belki halim

den belli olmuyor. Belki de kocaman, pınl pınl bir 
gülden · farkım yok. Ama . gerçekte yorgunum. Biraz 
dinlensem ne iyi olacak. Şöyle bir süre başımı yastıp 
dayayıp bir, iki saat uyusam ne güzel olur. O zaman 
küçük, uykuda bir adayı andınnm. Günlerce bekleyip 
uykuya dalmış bir ada gibi. Adanın açık denize bakan 



• 

• 
liman•, batmaleta olan güneşin kızıl parılbsı içinde say
damlaşmış yelkenlilerden birinin açıldardan yaklaşma
sını beklemekte. Ay gündüzleri de gökte ve güne§ . ge
celeri de ışıyor. Saat kullanılmayan bir ada. Saatimi 
fırlatıp atmak istiyorum. 

YİTSUKO (Kederli) : Neden? 
HANAKO: O zaman tren hiç kalkmaz da ondan. 

AKO bitişik odaya girer. YİTSUKO bir siJre ses-. 
siz sedasız durur. Gözleri lcliRJt parçacıkianna ilişince, 
bir sapürge alıp SÜpÜ17neye başlar. K4tıtlan süpürerek 
dışan atacaRJ kDpının önüne geldili sırada, kapının eşi
Rinde duran adamı görür.) 

YİTSUKO: Kimsiniz siz? • 
YOŞİYO: Hanako burada mı? 
YİTSUKO (Eliyle olumsuz bir işaret yapar) : Burada o isim-

de kimse yok. . 
-

YOŞİYO: Hayır, kesinlikle burada. (Cebinden bir gazete çıJca .. 
nr) Sabah gazetesinde okudum. 

YİTSUKO: Gazete yanlış haber almış anlaşılan. Sık sık olur 
bu. 

YOŞİYO ( Odadon içeri bir adım daha atar) : Lütfen, bırakın • 
da Hanako'yu göreyim! 

YİTSUKO (Kıuşısındaldnin kim olduRunu anlamıştır, yine de 
sorar) : Siz kimsiniz? 

YOŞİYO: Ona Yoşiyo geldi deyin, kim olduğumu anlar. 
YİTSUKO: Bu adı çoktandır biliyorum. Kötü bir ad, kulağa 

kötü geliyor. 
YOŞİYO (Ktuşılık ve11nez.) 
YİTSUKO: Gerçek Yoşiyo olup olmadığınızı nereden anla-

ya ca�·? 
' 

YOŞIYa': Hila kuşkudaysanız şuna bir bakın. Hanaleo'nun 
ayçiçe� deseiili yelpazesi. 

YİTSUKO: Bu yelpazeyi nereden buldu�uzu bilmek istiyo
rum. 

YOŞİYO: Böyle bir şey söyleyece�nizi ummuştum . . Şimdi 
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lütfedip beni ona götürün. 
YİTSUKO: Demek gazetedeki makaleyi okuyup kendinizi 

birden bir aşk öyküsünün kahramanı yerine koydunuz 
ve kalkıp buraya koştunuz, değil mi? Üç yıl önce bı
raktıAJnız bir kadına . . .  

YOŞİYO: Bütün bunların kötü bir etki do�rdu�nu tahmin 
ediyorum. Ama ancak bir yıl önce serbest kalabildim 
ve Hanako ile tanışmış olduğum şehre hareket ettim 
hemen. Artık orada değildi. Akıl hastalığına uğradık
tan sonra geyş3:hk mesleA:ini artık yürüternediğini söy
lediler bana. Bir sanatçı bayan, Hanako'nun kontratı
m para karşılı�nda iptal ettirip beraberinde Tokyo'ya 
götürmüş onu. Bütün öğrenebildi� işte bu. Sanatçı 
bayan sizdiniz, de� mi? 

YİTSUKO: Evet, bendim. Kırk yaşmda, biç dünya evine gir
memiş bir kadın ressam. Bundan birbuçuk yıl kadar 
önce bir çalışma gezisi için o şehre gelmiştiın. Davet 
edildiğim bir lokantadaki geyşalar onu konuşuyorlar
dı. Hanako'nun, bir yaz günü, evin müşterilerinden 
Tokyolu bir gençle tanıştığını söylüyorlardı. Adam 
ona · geri dönece�ne söz verip, verdiği sözün kanıtı 
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olarak da yelpazesini onun yelpazesiyle değişmiş. O 
zamandari beri Hanako her tannnm günü yelpazeye 
bakar, o adamı düşünürmüş. Bütün günleri adamı 
beklemekle geçermiş. Artık müşteriler için dans etme
yi, şarkı söylemeyi kestiği için patronu öylesine eziyet 
etmiş ki zavallıya, sonunda ak1i dengesi bozulmuş. Bu 
öyküyü dinteyince Hanako'yu görmek istedim. Hapis
hane hücresi gibi kapkaranlık bir odada oturup kal-• • 
mış, gözleri kapalı, küçük beyaz elleri arasmda bir yel-
paze tutuyordu. içeriye girdiğimi bile fark etmemişti. 
Ona hitap edince başını kaldırdı. O günahsız yüzdeki 
güzellik! Çevresindeki incecik hareyle bir dolunay! 
Daha ilk bakışta büyülenmi§tim. Özgürlük diyetini 
ödeyip onunla birlikte Tokyo'ya döndüm. O sadakat-



siz insanın gelip onu benden çalmasma asla izin ver-
meyeceğime de yemin ettim. . 

YOŞİYO: Ya, demek o zamandan beri, birbuçuk yıldır, Ha- · 
nako'ya sahipsini� öyle mi? 

· 

YİTSUKO: Konuşmamza dikkat etmenizi tavsiye ederim. 
Öyle bir tavnnız var ki, sanki size ait bir şeye ben sa
hip çıkmışım . .  

YOŞİYO: Onu görmemi ist�miyorsunuz .. .  Diğer bir deyişle·, 
Hanaleo'nun mutlulu�u istemiyorsunuz. 

YİTSUKO: Onun istediAi neyse ben de onu istiyorum. ' 
. Onun mutlulukta gözü yok. . 
YOŞİYO (Meydan okurcasına bir gülüşle) : Peki, benim onu 

mutsuz etmek için geldiğimi kabul edersek .. .  
YİTSUI,'O: Onun mutsuzluAu öylesine güzel ki böyle, deği-
. şiklik hiç gerekli değil. · 

YOŞİYO: Öyleyse korkmanız için bir neden yok. Beni ona 
götürün! -

YİTSUKO: Korkmak mı? Ben elimdeki için savaşıyorum. 
YOŞİYO: Sonunda baklayı aAzınızdan çıkardınız. 
YİTSUKO: Hanako'nun benim için ne demek olduğunu bile-

mezsiniz. Ben hiç sevilmemiş bir insanım, çocukken 
bile. Hayattan hiçbir şey beklemedim. Hep yaln•zdım. 
En kötüsü de bu değil. Öyle sanıyorum ki, biri çıkıp 

· da beni sevmeye kalkışacak olsa, ondan nefret eder
dim bu yüzden. Hiçbir erkeğin .beni sevmesine izin ve
remem. Onun içindir ki bir düş dünyası kurdum ken
dime. Derin bir aşk duygusu içinde bir insana sahip ol
manın düşünü kurdum hep, ama bana yönelik bir aşk 
duygusu açısından değil. Ne dersiniz bu işe? Öyle bir 

· insana sahip olmalıydım ki, benim çaresiz kalmış aşk 
. arz•)mu benim yerime o yaşasın. Bu insanın aşkı karşı-

.. lıksız kaldıkça kalbi bana ait demektir. 
YOŞİYO: U�unda savaş verdiğiniz mal varlıAJ da bu de

mek. 
YİTSUKO: Evet. 
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YOŞIYO: Sevilmemiş insanlar ne korkunç şeyler düşünebili
yor. 

�UKO: Her aşk korkunçtur, istisnası da yoktur. Hatta 
bizimki gibi bütün acılardan arınmış bir aşk bile bu 
deneyimden geçmek zorundadır. Sizin şu zavald ve za
yıf arzunuzun yanıp tükenmeye yüz tutmuş fitilini her 
sabah bir umut ateşiyle alevlendirmek isterim. Ama 
kendim için bir şey bekliyorum sanmayasınız. . 

YOŞİYO: Çok iyi anlıyorum artık: Siz ve ben birbirimi7..e 
düşman•z. İyi güzel. Peki ama siz ona ne veriyorsu
nuz? Umut mu? Beni bir çığırtkan kuş gibi kullana
rak mı? Daha fazlası yok. Ama ben ona bir dünya ve
rebilirim. 

YİTSUKO: Yalan söylüyorsunuz. Siz ondan dünyayı çaJabi
lirsiniz ancak. Sizin dünyaniZ paramparça. Girişiminiz 
Hanako'yu size bağlamaya yarar ancak, sizin gibi bu
dala, sadakatsiz bir adama. 

YOŞİYq: Belki, ama bırakın bu benim sorunum olsun. Bir 
şeyi denemeden önce hiçbir iddiada bulunulamaz. 

YİTSUKO: Hanako'yu bir deneme tahtası yapman1za izin 
verem�m. Hanako tertemiz, kusursuz bir deAerli taş · 
gibidir. Ama sizin gibi de�ersiz bir metal o değerli ta-
şa yara§maL. . 

YOŞIYO: Şunu açıkça söylesenize: Beni ona götürmekten 
korkuyorsunuz. . 

YİTSUKO: Sevilmemiş bir kadın yalnız kalm;unak için ne sa
Va§ hileleri kullanabilir haberiniz yok. Siz hiç yalnızlık 
çekmediniz anlaşılan. · 

YOŞİYO: Beni Hanako'ya götürün artık! 
YİTSUKO: Yüksek sesle konuşmayın, lütfen! 
YOŞİYO: Siz beni götünnezseniz, ben kendim giderim. 
YİTSUKO: Gençlik, tutku, evet, eksiksiz bir donanım; yıkıla-
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di m. 

YOŞİYO: Hanako da gitmek istedi mi? 
YİTSUKO: Hayır. Hanako yorgundu, uykuya yattı. 
YOŞİYO: Bilinci hala yerinde demek. 

· YİTSUKO: Tam tersine. Akıl hastası olduAtınun kanıtı. 
YOŞİYO: Hanaleo'nun bir akıl hastası kalması için elinizden 

geleni yapıyorsunuzdUr herhalde. İşinize geliyordur. 
YİTSUKO: Hanako'yu tanıdı�mda çoktan bilinçsizdi. Has

talık ol�anüstü bir güzellik aşıladı ona. Bilinçliyken 
gördüAü alelade rüyalar, hiç görülıiıemiş deAerli taş
lar gibi pürüzsüz ve eşsiz duruma girdi . .  O rüyalar bi� 
zim anlayabileceAimizin ötesinde. 

YOŞİYO: Ne istedi�izi söyleyin, şehvet rüyalan, de� mi? 
YİTSUKO: Şehvet mi? Bana itici gelen şeyleri anımsatma-

yın bana! 
YOŞİYO: Size hiçbir şey anımsatmak niyetinde deAilim. 
YİTSUKO (Yalvanr) : Ne olur, gidin artık! 
YOŞİYO: Bu da ne demek oluyor? Bütün konuştuklarımız-

dan sonra mı? 
YİTSUKO: Korkuyorum. 
YOŞİYO: Bunu anlamak zor de� . .  
YİTSUKO: Tutalım Hanako yeniden bilinçlendi.. .  . 
YOŞİYO: Sizinle karşılaştınldıltJnda her akıl hastası bilinçli-• 

dir. 
YİTSUKO: Şimdi çekip gider de beni yalnız bırakırsa . . .  
YOŞİYO: Ona bu yolu açacagım. 
YİTSUKO: Benim için ölüm demektir. 
YOŞİYO: Sizin için, ölüm mü demektir? Bunun Ha�ako 

için bir bahtsızlık olacagım sanmıyorum. Oysa ölen 
ben olursam ... 

YİTSUKO: Hanako sizin için. yas mı bağlar sanıyorsunuz? 
Hayır, tam tersine, yapabileceğiniz en büyük iyilik 
olurdu bu. Evet, ölünüz! Ona yeni bir yaşama hakkı 
tanımış olurdunuz bununla. 

YOŞİYO: Ona de� size yaşama hakkı tanımış olurdum. 
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Ama hayır, te§ekkür ederim. (Ardında HANAKO' 
nun kaybolmuş oldulU kapıya doğru yürilr.) · 

YİTSUKO: Girmeyin oraya! 
YOŞİYO (Seslenir) : Hanakol Buradayım, ben geldim! 
YİTSUKO: Çekip gidin, lütfen! Beni öldüreceksiniz! 
YİTSUKO: Hanako! Hanako! 
YİTSUKO (YOŞİYO'nun önünde diz çöker) : Gidiniz! Gidi-

niz! 
YOŞİYO (YİTSUKO}u kentua iter) : Hanako! İşte yelpa-

zen! Ayçiçekli yelpazen! (Yelpazeyi açıp kapıya doğru 
yürilr.) 

YİTSUKO: Aaaaahh! (Yere çöküp ellerini yüzüne kapatır. Ya
tak odasının kapısı açılır. HANAKO göfünür. Kış görü
nümlü yelpazeyi gögsüne bastınnıştır. Uzun duraksama. 
HANAKOyavaş yavaş YOŞİYOya dogru i/erler.) 

YOŞİYO: Benim, Yoşiyo! Biliyorum, uzun zamandır beni 
bekleyip durdun. Çok üzgünüm, Hanako. Ama yelpa
zeni saklamayı hiç unutmadım. 

HANAKO: Benim . . .  benim yelpazem_. .  . 
YOŞİYO: Evet, ayçiçekli yelpaze . . .  Şu kar yağdılı yelpaze de 

benim ki. 
HANAKO: Benim yelpazem. . .  senin yelpazen. Yelpazeye 

ne olmuş? Bir yelpaze mi arıyorsun? 
YOŞİYO: Hayır, seni arıyorum. Seni, Hanako! 
HANAKO: Ben . . .  yelpaze . . .  • 
YOŞİYO: Ne dedi�i anlamıyor musun? Hanako! (Elini 

HANAKü'nun omuzuna dayayıp hafifçe sarsar. Bu • ı 

arada YITSUKO yeniden kuvvetlenmiştir. AyaRa kal-
kıp, gözlerini ikisine diker.) 

HANAKO: Yoşiyo? 
YOŞİYO: Evet, benim· işte, Yoşiyo... 

· 

(Uzun duraks ama . . HANAKO başını .  belli belirsiz sal
lar.) 

HANAKO: Hayır, sen değilsin o . . .  Sen değilsin. 
YOŞİYO: Sen ne söylüyorsun? Yoksa unuttun mu beni? 
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HANAKO: Ona çok benziyorsun. Yiizün tıpkı onun yüzü, · 
bpkı rüyamda gördü�m gibi. Ama gene de değişiksi-

. niz. Yeryüzündeki bütün insanların suratlan ölüdür, 
yalnız Yoşiyo'nun yüzü canhydı. Sen Yoşiyo değilsin. 
Senin suratm ölü. 

YOŞİYO: Ne dedin? . 
HANAKO: Senin başm bir kurukafa. Yalnız kemik. Göz 

oyuklarmla ne bakıp duruyorsun bana öyle? · 

YOŞİYO: Bana bak! İyi bak bana! 
HANAKO: Sana bakıyorum. Ben seni senin beni gördü�n-. . 

den çok daha iyi görüyorum. (YİTSUKOya) Yitsuko, 
beni kandır�ak istiyorsun yine değil mi? Be� kandı-

. np, ben istemedi� halde yolculuAa çıkarmak istiyor
sun beni. Bu yabancı adamı buraya ça�p, Yoşiyo ol
duAunu söylemesini tembih ettin ona. Artık bekleme
yeyinı istiyorsun, dün, bugün, yann, hiçbir zaman .. .  
de� m� öyle de� mi? Ama ben beklemekten vazgeç- · 
meyece� . . Daha uzun süre bekleyebilecek gücüm 
var içimde. Ben, yaşıyorum. Suratının ölü olup olma-
. dı� anlamak için bir insana şöyle bir bakmam ye
ter. 

YİTSUKO (YOŞİYOya dostça) : Gidinjz artık. Durlım unuz
Ia uzlaşm. 

YOŞİYO (Özlemle): Hanako! 
AKO yavaşçacık bir koltuga yaklaşıp, yüzü izleyi

cilere dönük, otumr. YOŞİYO onu gözden geçinnekte
dir. Uzun ara. Derken, YOŞİYO hızla dönüp, odadan 
ftrlarc�ına çıkar.) 

HANAKO: Buraya gel. 
YİTSUKO: Olur. 

(Dışarda ortalık kararmaktadır.) 
HANAKO: Akşam oldu bile, de� mi? 
YİTSUKO: Evet. 
HANAKO: Akşamlan sabah güneşi do�p horozlar ötüyor, 

degil mi? Böyle bir adada saat hiç gerekli değil. 
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YİTSUKO: Evet. 
HANAKO: Yitsuko, neden çekip gidiyoruz buradan? 
YİTSUKO: Artık gitmemiz gerekli de�. Hep burada kala-

catız. 
HANAKO: D<>Aru mu söylüyorsun? Ne güzel. .. Yitsuko ... 
YİTSUKO: Evet? 
HANAKO: Demin buradaki adam, kimdi o? 
YİTSUKO: Burada biri mi vardı? 
HANAKO: Evet, kesinlikle. Bir şey satmak ya da satın al-

mak istiyordu. , . 
YİTSUKO: Öyle mi? 
HANAKO: Yüksek sesle bir şey söyledi. Böyle yüksek sesle 

konuşanlardan nefret ederim. 
YİTSUKO: Ben de. 
HAN AKO (Yeniden yelpazey/e oynar) : Bekl�mek bu işte . . .  

hep beklemek, hep . . .  günün sonu gelir birazdan. 
YİTSUKO: Sen bekliyorsun. Ben hiçbir şey beklemiyorum. 
HANAKO: Ben bekliyorum. 

· 

YİTSUKO: Ben hiçbir şey beklemiyorum. 
HAN AK O: Ben bekliyorum . . .  ve bugün gene karardı orta

lık. 
YİTSUKO (Gözleri parlar) : Yaşamak ne güzel! ·  

PERDE 
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OYUN KİŞİLERİ 

KİYOKO: Bir dansöz 
ANTİKACI 
AP ARTMAN YÖNETİCİSİ 
BAY A 
BAY C 
BAY E 
BAYAN B 
BAYAN D 
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(Sahne bir eski mobilyalar maRazasının satış salonunu göste
rir. DoRu. ve Batı kaynaklı antika efYa ile dolu olan salon 4a
ha çok bir müzeyi andınnaktadır.) ' 
(Ortada biraz solda, dev gibi bir giysi do/ab ı, dehşet uyandıran 
bir hayalet göiÜnümündeki bu _do/ap, bütün dünyayı yutacak · 
büyüklüktedir n.erdeyse. Yüksek kapı/anna bir çan deseni oyul
muştur, dolabın kendisi ise Barok süsleme/erle bezenmiştir. Di
ler eşyanın bu dev mobilya yanında yok olup gitmesinde hay
ret edilecek bir şey yoktur: bu yüzden ancak bir prospektüste '. 
gösterilmişlerd_ir.) 
(Sahneye dalıtılmış olan beş sandalyede varlıklı gö�nen bir . 
erkek ya da şık bir kadın Otuii1Jaktatbr. Bu beş kiş� önünde -
durdulll do/ap üzerine açıklamalaryapan ANTIKACI )'ı din/e ... . 
mektedir. Bu beş seçkin müşteri, · aldıklan bir çalrJya uyarak 
bugünkü açık arttınnaya katılmışlardır.) 

ANTİKACI: Şöyle bakar mısınız, lütfen. Karşınızda tam an
lamıyla eşsiz bir eşya duruyor, öyle bir eşya ki, ne Ba· 
tı'da ne Doğu' da, ne eski çağlarda, ne de günümüzde 
bir eşi daha yok: Sınırsız barmdırnıa gücü, her türden 
pratik kullanımı küçümseyen bir giysi dolabı. Burada 

· sizlere takdim ettiğimiz eşya, sıradan yarar düşüncesi
ni önemsemeyen sanatçılarm eserleridir, ama yine de 
bu eşyanın önemi şurada ki,. sayın bayanlar ve baylar, 
tarafnuzdan pratik amaçla da kullanılabilir. Sıradan 
insanlar sıradan nesnelerle tatmin olurlar. Ister bir 
mobilya, ister bir süs hayvanı satm alsınlar, fark et
mez: toplumsal konularııla uygun olan sıradan bir ma
lı seçerler hep. Bunun içindir ki, seri halinde üretilen 
masa ve sandalyeler, televizyon ve çamaşır makineleri ' 
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söz konusudur onlar için. Size gelince, sa� bayanlar 
ve baylar, çoAunJu�n elffimlerine göre gökler katm
da yer alan incelmiş zevkiniıle siz, sıradan bir süs kö
peAüıe dönüp bakmaısınız bile . . .  Evet. iminizle iddia 
ediyorum ki, iyisi mi bir vahşi hayvana sahip olayım 
dersiniz. Şimdi şu eşya, sıradan bir insanın mantıAma 
yabancı kalan §U giysi dolabı, sizlerin zevkindeki ince
lik olmasa asla tam deAerini bulamazdı. (Eşya do/obı
nı gösterir.) Evet efendim. demin sözünü etti� vahşi 
hayvan işte burada. 

BAY A: Neden yapılmış? 
ANTİKACI: Nası� efendim? 
BAY. A: Ne tür bir tahtadan yapıldı� sordum. 
ANTİKACI (Do/aba VU1Ur) : Halis ve birinci nevi, çıkardı� 

sesten de anlayabilirsiniz, halis ve birinci nevi maun
dan .. .  Öğrenebilıne.k için ani bir soru sormak zorunda
yım, beni bağışlayın efendim, ne kadar giysiniz oldu
ğunu söyler misiniz, lütfen. 

BAY A: Yüz elli parça. 
BAYAN B: Üç yüz . . .  eb işte, şöyle böyle üç yüz yetmiş par-

ça. . . 
BAY C: Ben biç saymadım. 

� .. . 
BAY AN D: Uç yüz yetmiş bir parça. 
BAY E: Yedi yüz parça. 

( 

ANTİKACI: Buna şaşmıyorum. Hayır, böyle sayılar duymak 
beni hiç §aşırtmıyor. İster yedi yüz ister bin parça giy
siye sahip olun, hepsini de en �üçük bir güçlükle karşı
laşmaksızın bu dotaba yerleştirebilirsiniz. Lütfedip 
şöyle bir göz atarsanız içine (Kendisi kısa bir bakış 
atar do/aba.) sizi hayrete düşürecek banndırma gücü-

. nü hemen fark edersiniz. Gerçi pir tenis kortu deAil, 
ama beden hareketleri yapılabilecek büyüklükte oldu
� da kesin. Dotabm içerisi dört bir yandan aynalarla 
kaplıdır, elektrik ışı� da vardır. Yani içeri girebilir, gi
yeceğiniz giysiyi seçebilir ve · üstünüzü deitiştirebilirsi· 
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niz, bütün bunlan dolaptan hiç çıkmadan yapabilirsi
niz. Evet, lütfen yerlerinizden kalkın efendim, çekin
meyin, lütfen. Dotabm içini bir gözden geçirin. Yal-• 
mz, hep birlikte değil, lütfen, sırayla. Lütfen, sıraya gi-
rin, efendim. 
(Beş müşteri dolabın içini sırayla gözden geçirir.) 

BAY A (Dolabın içini gördükten sonra satıcıdan yana döner. 
Yukardan bir edayla) : Kimden bu dolap? 

ANTİKACI: Nasıl, efendim? 
BAY A: Kimden aldınız demek istiyorum. 
ANTİKACI: Size ancak özel bir koleksiyandan geldiğini söy

leyebilirim. Çok tanınmış bir aileden, savaştan önce 
bir elin pannaklanyla sa yılabilirdi bu aileler. Eh işte, 
örneklerini hep görmüşüzdür, ne yazık ki, bir süre 
sonra işleri ters gitti ailenin, dara düştükleri için de iş
te . . .  

BAY A: Anlıyorum. Fazla bir şey söylemeniz gerekmez ar
tık. (Dönüp yürür, sandalyesine oturur.) 

BAY AN B (Dolabın içine bakar, yüksek sesle baeznr) : Aman 
Tannm, olur şey de�. Ayol bunun içine çift yataklı 
karyola bile girer. 

��· CI: Evet efendim, çok haklısınız. İki kişilik bir kar-
yola ... Çok güzel doğrusu! 

BAY C (İçeri bakar) : Bizim aile mezarlı!tJn•n bir eşi. Yüz, 
hatta iki yüz kül kavanozu bile sı�ar bunun içine. 

ANTİKACI (Tedirgin) : Pek hoş! 
BAY AN D (Dolabın içine bakar) : Şu anahtar ne? 
ANTİKACI: Anahtar mı? Dolabı hem içerden, hem. de dı-

şardan kilitleyebilirsiniz, nasıl isterseniz. 
BAY AN D: içerden mi? 
ANTİKACI (Fısıldar) : Bu düzeni neden yapmışlar bilmiyo

rum, ama yapılmış işte. 
BAYAN D: Peki ama, dolap ne demeye içerden kilitlensin? 
ANTİKACI: Eh işte . . . (Anlamlı gülümser) Geçerli bir nede

ni olmalı herhalde. Ne de olsa bir yatak sı�abilir içi-
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ne. 
BAY E (Dolabın içine bakar) : Hayret, ne kadar da küçük. 
ANTİKACI: Küçük mü? 
BAY E: Hayret edilecek kadar. 
ANTİKACI: Sizce öyle mi, bayım? Ne yapalım ki herkesin 

eşya karşısında kendi bakış açısı vardır. 
(Müşteriler gürültüyle yerlerine otururlar.) 
Sayın bayanlar, baylar, dolabı görmüş oldunuz. Sizi 
zorlamak niyetinde değilim, ama artık açık arttırmaya 
geçebiliriz, sanırım. ilk öneri? Lütfen, açıklayınız. 
Kim başlıyor? (Herkes susar.) Evet, ne oldu, hiçbiri
nizden bir öneri yok mu? 

BAY A: Elli bin yen. 
ANTIKACI: Elli bin yen verildi. 
BAYAN B: Elli bin bir yen. 
ANTİKACI: Sayın bayan, elli bin bir yen önerdiler. 
BAY C: Yüz bin yen. 
ANTİKACI: Yüz bin yen verildi. 
BAY AN D: Yüz elli bin yen. 
ANTİKACI: Yüz elli bin yen bende. 
BAY E: Yüz seksen bin yen. 
ANTİKACI: Evet efendim, yüz seksen bin yen. 
BİR SES (Sahnenin sag tarafından bir kadın sesi) : Üç bin 

yen. 
(Herkes dönüp bakar.) ' 

BAY A: Üç bin beş yüz yen. 
ANTİKACI: Üç bin beş yüz yen verildi. Ne dediniz? Bu da 

nesi? Herhalde iyi duymadımz, beyefendi. Son öneri 
yüz seksen bin yen' di. 

BAY A: iyi öyleyse. Yüz doksan bin yen. 
ANTİKACI: Yüz doksan bin yen bende. 
BAY C: İki yüz bin yen. 
ANTIKACI: İki yüz bin yen öneriliyor. 
BAY E: Üç yüz bin yen. 
BAY AN B: Üç yüz eUi bin yen. 
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BAYAN D: Üç yüz altmış bin yen. 
BAYAN B (Öfkeli) : Bu da ne demek? Beş yüz bin yen. 
BAY AN D: Beş yüz on bin yen. 
BAY AN B: Yine mi? Bir milyon yen. 
BAY AN D: Bir milyo� on bin yen. 
BAYAN B: Buna utanmazlık denir! Üç milyon yen. 
BAYAN D: Üç milyon on bin yen. 
BAYAN B: Aaaaa! 
SES (Sahnenin saR tarafından yine demin/d kadın sesi) : Üç 

bin yen. Üç bin yen. 
(Herkes hayret sesleri çıkararak saR tarafa bakor. Güzel 
genç bir kadın rahat ve sakin bir tavırla çıkagelir. Dan
söt KİYOKO'dur bu.) 

ANTİKACI: Kimsiniz siz? Şu kendinize özgü mizah anlayışı
nız yetti ama artık. Artık yeter! Şakayı fazla ileri gö
türdünüz. Siz kim oluyorsunuz? 

KİYOKO: Adımı mı merak ediyorsunuz? Adım Kiyoko, dan-
•• •• sozum. 

. -

(BA YIAR A, C ve E, genç kadına daha büyük bir il
giyle bakarlar.) 

ANTİKACI: Dansöz, demek? Sizi davet ett�mi hiç anımsa
mıyorum. Bu açık arttırma yalnız çağrıb müşteriler 
içindir. Kapıdaki ilanı görmediniz mi? ··vaınız çağı1lı 
konuklar girebilir." 

KİYOKO: İlan rüzgardan bükülmüştü. Ama ben ça�ılma
mış da olsam burada bulunmakta haklıyım. 

ANTİKACI: Olur şey değil! Demek öyle? Şimdi çıkıp gidin 
buradan bakayım, ama hemen. Bu seferlik polis çağır
mayaca�m. 

BAY A: Bayam neden bırakınıyorsunuz, camm? Gelmesinin 
herhalde haklı bir nedeni vardır. Böyle baAıcıp durma
yın! 

ANTİKACI: Evet bayun, evet . . .  ama . . .  
'BAY A: Sizi buraya getiren nedir, küçük hanım? 
KİYOKO: Ben küçük hanım değilim. Sadece bir dansözüm. 

131 



BAY C: Aman ne güzel! Dansöz olduğunu söylüyor. 
BAY E: Dansöz mü? Harika bir meslek. Hepimize, parayla • 

satın alamayaca!%Jmız '"avuntu ve iç ferahlı�m sunan 
bir meslek. 

BAY AN B: Üç bin yen önermekle ne demek istiyordunuz? 
BAY AN D: Üç bin bir yen. 

-

BAY AN B: Bu tip beni delirtecek sonunda. (KIYOKOya 
candan bir edayla) Adınızın Kiyoko olduğunu söyle
miştiniz, de�il mi? Üç bin yen önerirken neyi amaçlı
yordunuz? Bize açıklayın bunu. 

KİYOKO: Üç bin yen . . .  (Sahnenin ortasına yürür.) Bu giysi 
do la bı etse etse üç bin yen eder. 

ANTİKACI (Kızar) : Ama artık yetti! Böyle saçma konuşma
yı sürdürürseniz polis çağırınm. 

BAY A (ANTİKACiya) : Susun da bize ne söyleyeceğine 
kulak verin! 
( ANTİKACI susar.) 

KİYOKO: Öyle sanıyorum k� bu garip dolabın öyküsünü 
dinteyince onu satın almak için hevesiniz kalmayacak. 

BAY A: Bir öyküsü mü var dolabın? 
ANTİKACI (Bir kagıda çabucak birkaç banknot sarar) : Ha

di şunu alm da gidin artık. Bize bıkkınlık geldi konuş
manızdan. Hadi, çabuk olun bakalım! 

BAY A: Bırakın konuşsun! Ona engel olursanız, dolabın öy
küsünü bildiğinize, bize ayıph bir malı yuttunnak iste
diğinize inanmak zorunda kalırız. 

KİYOKO (Parayı geri çevirdiBini gösteren bir hareketle) : Size 
her şeyi anlataca�. Bu dolap Sakurayama ailesine 
aitti. (Dehşet/e irkilirler.) Bayan Sakurayama genç aşı-

" 

Atm bu dolapta saklardı. Aşı�nın adı Yasuşi idi. Aşırı 
kıskanç bir adam olan kocası, günün birinde dolaptan 

, bir gürültü geldi� duydu. Hiçbir şey söylemeksizin 
tabancasını çekip dolaba ateş etti. Dolaptan gelen kor
kunç haykırmalar yavaş yavaş sönünceye kadar, dolap 
kapısımn altmdaki aralıktan kanlar sızıncaya kadar, 
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durmadan ateş etti. Bakın, işte şuradan! (Do/abın ka
pısını gösterir) Dolap çok iyi r 1arıldı� için kurşun de
likleri görülmüyor. Delikler aynı renkte tahtayla dol
duruldu, ama dikkat edilirse izleri görülür. Şurada ve • 
şurada, iyi bakm! Kan lekelerinin kaybolması için do-
labın içi tertemiz yıkanmıştır. Kapısı da rendelenip ye
niden boyandı . . .  Ama bütün bu öyküyü gazetede oku
muşsunuzdur herhalde. (Hepsi suskundur.) Şimdi yine 
büyük paralar yatırmak istiyor musunuz bu dolaba? 
Hayır, bana kalırsa dolabı istemezsiniz artık, size ar
ma�an edilecek bile olsa! Üç bin yen bu dolap için iyi 
paradır. Bu fiyata bile alıcısı çıkmaz kolay kolay. 

BAY AN B: Aman ne korkunç! Bize her şeyi anlattı�nız için 
size nasıl teşekkür edeceğim i bilemiyorum. Yoksa bu 
bahtsız mobilyaya belki dünyanın parasım yatırır
dım . . .  Adınız Hisako'ydu değil mi? 

KİYOKO: Hayır, Kiyoko. 
BAYAN B: Ah, tabü canım! Hisako kızımm adıdır. Kiyoko, 

size bütün kalbirole teşekkür ederim. Bu durumda en 
iyisi açık arttırmadan vazgeçip bir an önce uzaklaş
mak. Şoförüm herhalde bekliyordur dışarda, bekleme
sini emretmiştim. (BAY AN D'nin çoktan sıvışmış ol
duRunu fark eder) Olur şey değil, böyle görgüsüzlük 
de nerde görülmüş? Tek bir kelime bile söylemeden 
sıvı şmak! Hep beni alt etmeye, beni geçmeye çalışır, 
bir odadan çıkmak söz konusu olsa bile. Tahammül 
edilmez bir tip! (Sagdan çıkar. BAYLAR A, C ve � 
KİYOKOya yaklaşıp, kartlannı verirler.) 

BAY A: Beni büyük bir israftan kurtardınız, buna bir karşı
lık yapmayı çok isterdim. Sizi bir akşam yemeğine da
vet edebilir miydim acaba, olağanüstü bir şey de� ta
bü, sadece saygırom bir kanıtı olarak. 

BAY C: Küçük hanım, sizi gerçekten iyi bir Fransız lokanta
sma davet etmek isterdim. 

BAY E: Bir dans salonuna gitsek nasıl olurdu acaba? Güzel 
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bir yemekten sonra tabü. 
KİYOKO: Hepinize teşekkür ederim, ama şu sırada maAaza

mn sahibiyle bir şey görüşmem gerekiyor. 
BAY A (Pişkin bir işadamı tavnyla cüzdanından birkaç bank

not çıkanp, ANTİKACiya uzatır) : Anladınız mı? Bu
rada mesele çıkarmaya falan kalkmayın. Bu genç ba
yanm söylediklerini dinleyeceksiniz; bir babanın sab
rıyla. Polisle tehdit gibi budalaca şeyler de yok, artık! 
Tamam mı? (Cebinden sivri uçlu bir kalem çıkanr. Kİ

YOKOya) Sevgili genç bayan. Bu adam sizi yeniden 
üzer de polisle tehdit ederse an•nda bana haber veri
niz. Demin aldıAJnız kartlan bir gösterir misiniz? (Kİ
YOKO üç kartı kendisine uzatır.) Tamam. (Kartlardan 
birini alır.) İşte bu benimki. Hataya düşölmemesi için 
üzerine bir işaret koyacağım. (Kalemle karta bir işaret 

koyar.) Buradaki görüşmeniz biter bitmez telefonunu
zn bekliyorum. İki saat içinde beni karttaki telefon
dan arayabilirsiniz. 
(Kartı geri verir. BAYLAR C ve E, olayın böylesine bir 
sapma göstemıe$inden düş kınklıgına utramışlardır, ke
yifsiz bir bala ş la ikisine bakarlar.) 
Kesinlikle geleceksiniz, değil mi? Salt size duyduğum 
saygıyı kanıtiayabilmek için sizinle bir yemek yemeye 
büyük deAer veriyorum. 

KİYOKO: Kabul, sizi ararım...  · · 

BAY A: Söz mü? 
KİYOKO: Kabu� sizi aranın. Yüzüm tamamiyle de�şirse 
. de benimle buluşmak isteyecek mlisiniz? 

BAY A: Çok ho§, gerçekten çok ho§ bir nükte, küçük ha
mm! İşin püf noktasım pek de anlayamadım ama... . 

KİYO�KO: Ak§aıma varmadan itici yaşh bir cadıya dönüşür
sem gene görüşecek misiniz benimle? 

BAY A: Her kadanın yüzü de�şikliAe uArar, çe§itlenir. Be
nim yaşımda bir adama sürpriz yapmak için başka bir 
şey bulmaJısınız. Görüşmek üzere. 
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(A sallanarak keyifle çıkar, C ile E güvensiz izlerler ken .. 
disini.) 

ANTİKACI: Bana dehşet salmak istiyorsunuz, öyle mi? 
(KİYOKO geriye dönüp, hızla BAY A'nın ardından yü .. 
rür, ANTİİ<ACI korkuyla geri/er.) Hemen kızmayın, 
canım! Ben de sinirliyim biraz, kafam karmakarışık . . .  
Dansöz olduğunuzu söylemiştiniz. (Kendi kendine) 
Dansöz . . .  - Neyse, nasıl bir dansöz olduğunu tahmin 
ediyorum. 

KİYOKO: Size söyleyeceklerimi lütfen iyi dinleyin, · sözümü 
de kesmeyin. 

ANTİKACI (Sandalye/erden birine oturur) : Peki, dinliyo
rum. Sözünüzü kesmeyeceğim. Ama böylesine güzel, 
sevimli bir yüze sahip sizin gibi güzel bir kızın bu dav
ranışını düşününce . . .  

KİYOKO: Evet işte, ben de tam bunu konuşmak istiyorum 
· sizinle: Güze� sevimli yüzümü . . .  

ANTİKACI (Kendi kendine) : Şu gençler de günümüzde az 

küstah olmuyorlar doğrusu! 
KİYOKO: Yasuşi benim sevgilimdi. 
ANTİKACI: Dolabm içinde öldürülen genç mi? 
KİYOKO: Evet. Benim sevgilimdi, ama sonra beni aldatıp, 

kendinden on yaş büyük bayan Sakurayama'nm aşığı 
oldu. Evet. . .  Yasuş� sevmekten çok sevilmeye değer 
veren insanlardandı. 

ANTİKACI: Bu da sizin için tatsız bir şey oldu, tabii. 
KİYOKO: Sözümü kesmeyeceğinize söz vermiştiniz.. .  Onu 

benden uzaklaştıran şey belki de ona duyduğum sev
giydi, tam bilemiyorum. Ama sanırım öyleydi. Mutlu, 
sade, namuslu bir sevgi yerine hoşnutsuzluğu, gizlili ... 
ği, korkuyu seçti. Çok güzel bir gençti. Beraber ne za
man gezıneye çıksak, bizi görenler, ne güzel bir çift di
yerek sevinç duyardı. Çevremizde ne var ne yok, hep
si bize el saliardı sanki: Mavi gök, parktaki ağaçlar, 
kuşlar. Gündüz mavi, geceleri yıldızlı gök hep bizim-
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di. Bütün bunlara karşı bir giysi dolabının karanlığım 
seçti. 

ANTİKACI: Bu giysi dolabı öylesine büyük ki, belki onun 
içinde de bir gök ve yıldızlar saklıdır. Bir köşesinden 
doğan ay öbür köşesinde batıyor belki. 

KİYOKO: Evet, bu dolabın içinde uyuyor, bu dolabın içinde 
uyanıyor, zaman oluyor yemeğini bile bu dotab-ın için
de yiyordu. Bu garip, penceresiz odada, ne rüzgarın 
esti�, ne de bir ağacın hışırdadığı bu mekanda, tıpkı 
bir tabutu, bir çukuru andıran bu mekana diri diri gö
mülmüş gibiydi. Ölümden önce bile bir tabotun için
de yaşamak istiyordu. Şehvetinin bu ölü odasında, bir 
kadının dalgalanan parfümü ve kendi vücudundan ya
yılan yasemin kokularına gömülmüş yaşıyordu. 

ANTİKACI (Kendini KİYOKO'nun aniattıkianna kaptınnış
tır yavaş yavaş) : Çiçeklerin değil, sayısız giysinin iÇine 
gömülmüş olarak . . .  

KİYOKO: Dantelaların çiçekleri, ipekli çiçekleri, ölü, so
ğuk, a�r kokulu çiçekler . . .  

ANTİKACI (Kendi kendine) : Şeytansı bir zekası varmış, 
do�usu. Böyle ölmeyi ben de isterim. 

KİYOKO: Tam istediği gibi bir ölümle öldü. Bundan emi
nim şimdi. Peki ama neden yaptı bunu? Neden kaç
mak istiyordu? Onu, ölümüne susatacak kadar iten 
şey neydi? 

ANTİKACI: Korkarım cevabıının size bir yararı olmaz. 
KİYOKO: Evet, eminim artık: benden kaçmak istedi. (Bir 

an ikisi de susar.) Söylesenize, neydi onu buna zorla
yan? Böylesine güzel, böylesine sevimli bir yüzden ni
çin kurtulmak istedi. Belki de tahammül edebilece� 
güzellik ancak kendi güzelliğiydi. 

ANTİKACI: Kendinizden yakınmak için bir neden yok. Ka
dınlar vardır, yüzlerinin çirkinliğinden kuşku duyarlar, 
kimileri de yitip gitmiş gençliklerine hayıflanırlar. Siz
de hem güzellik var, hem de gençlik, yine de yakım- . 
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yorsunuz. Çok şey istiyorsunuz. 
KİYOKO: Şimdiye dek benim güzelliğimden, benim gençli

�mden kaçan kimse olmadı. Sahip olduğum iki defi
neyi aşağıladı. 

ANTİKACI: Yasuşi'nin dünyanriı biricik erkeği olmadığını 
düşünün. Anlaşılan estetik zevki bakımından pek nor
mal değilmiş. Başka bir erkek seçiniz, örneğin beni, 
sağlıklı zevke sahip bir erkeği . . .  
(Elini KİYOKOya doğnl uzatır.) 

KİYOKO (ANTİKACI'nın eline vurur) : Bırakın bunu! Baş
ka bir erkeğin yüzüne bakınca fenalık geçiriyorum. 
Kaplumbağa görmüş gibi oluyorum.. .  Şöyle iyi bir 
baksanıza bana: İhtiyarladım, . değil mi? 

ANTİKACI: Güldürmeyin beni, Tanrıaşkına. Sizdeki genç
lik . . .  • 

KİYOKO: Ama çirkinim? 
ANTİKACI: Siz de çirkinseniz, yeryüzünde güzel kadın kal

madı demektir. 
KİYOKO: Benim iki soruma yanlış cevap verdiniz. Yaşlı ve 

çirkin olduğumu söyleseydiniz, kimbilir, belki de ken
dimi size armağan ederdim. 

ANTİKACI: Kadın psikolojisinden biraz anlarım. Yeniden 
ısrar etmemi bekliyorsunuz benden, değil mi: "Siz ne 
söyleseniz de bu uğurda öleceğimi bile bilsem, çirkin 
ve yaşiısınız diye bir yalanı asla a�ıma alaınazdım.'t 
N asıl, haklı mı yı m? 

KİYOKO: Ne kadar iticisiniz! Yüzümde ne var ki, taham
mül edemedi� erkeklere böylesine çekici geliyo
rum. Yüzümün derisini kendi ellerimle paralamak isti
yorum, bana kala kala bu düş kaldı. Kendime sordo
ğum da oluyor, acaba diyorum, yüzüm anlatılamaya
cak kadar çirkin ve itici olsaydı beni daha mı çok se
verdi? 

ANTİKACI: Ah ah, güzel genç insanların şu delice düşleri 
yok mu . .. .  Çoktand.u bağışıklıyım böylesine mantıksız 
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düşlere karşı. Yavrucuğum, hoşnutsuzluk var ya, dün
yanın bütün mantıklı ilkelerini başaşa� edip kendi 
mutlulu�muzu bile yakıp yıkan odur işte. 

KİYOKO: Hoşnutsuzluk! Benim bütün varlığımı bu küçük 
sözcüAe sıAdırabilirsiniz mi samyorsunuz? Hayır, be
nim içinde yaşadı�m dünya bu de�l! Herhangi bir 
yerde bir eksiklik oldu . . .  makinede küçük bir dişli, bir
birimizi ölünceye dek sevrnemizi sağlayacak ve aslın
da pekala iyi çalışan bir dişli, birden çal�şmaz oldu. 
Tutukluk yapan o dişlinin ne oldu�u anladım: Yü
züm çirkinleşmeliydi. 

ANTİKACI: Dünyanın her yerinde, eksik kalan bir dişli söz 
konusu olabilir. Sizin sözünü ettiğiniz makine üzerine 
tam bilgi sahibi değilim, ama bana öyle geliyor ki, hiç 
de�ilse bu dünya açısından, o makine iyi çalışıyorsa 
hep o di§linin yetersiz kalmasından ötürü iyi çalışıyor. 

KİYOKO: Ama benim düşüm gerçekleşecek olsaydı... ' 

ANTİKACI: Sevgiliniz o zaman da hayatta kalamayacaktı. 
KİYOKO: Yanılıyorsunuz. Bana kalırsa pekala kalacaktı. 
ANTİKACI: Olmayacak şeyler istiyorsunuz, hem de hep da-

ha fazlasını, daha fazlasım, sonunda da dehşet veren 
şeyler düşünüyorsunuz. Do�anın yasalarım yadsımayı 
deniyorsunuz. 

KİYOKO: Sizin gibi yaşlı bir pinti bile zaman zaman zekice 
bir şey söyleyebiliyor. Yerden göAe haklısın ız. Benim . 
düşmanım, benim rakibim bayan Sakurayama değildi. 
DoAanın ta kendisiydi, güzel yüzüm, bizi sarmak iste
yen dalların hışırtısı, a�açlarm görüntüsü, ya�urdan 
sonra mavi göğün buharıydı. Evet, do�al olan her gü
zellik aşkımızın düşmanıydı. Beni bu yüzden bırakıp 
bu dotaba kapandı, cilalı boyayla sıvanmış bir dünya
ya, penceresiz bir dünyaya, salt bir elektrik ampulü
nün aydınlattığı bir dünyaya kapattı kendini. 

ANTİKACI: Belki de kalbinizin ne yapıp edip bu dolaba sa
hip olmak isteği bundan doğuyor. Dolapta, ölmüş sev-
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� . , . . . b lmak 
. . gı. JJJ.•n u ıstıyorsunuz. 

KİYOKO: Evet. Bunun u�unda savaşa�m da! Bu dota
bm öyküsünü, onu satm almak isteyen herkese anlata
ca#ım; onlan korkutaca�m böyle. Bu dolabı almam 
şart, hem de verdi�m fiyata: Üç bin yene! 
(KİYOKO bu cümleyi bitirdiginde, sol taraftan garip, 
anlaşılmaz hayk111nalar gelir, Nô Oyunlan'ndaki davul
culann haykı1ttıalannı andıran sesler, beraberinde de ge
ne Nô Oyunlan 'ndaki davul "!e flüt sesleri. İkisinin do
/ap üzerine fiyat tartışmasının verildigi . bundan sonraki 
sahnede, diyaloga bu gürültüler eşlik eder; tıpkı Nô rit
miyle ilgili bir efekt söz konusudur burada.) 

ANTİKACI: Tanrının cezası! Şu berbat, sinir bozucu haykır
malar ve sesler yine başladı fabrikada. Burada, müşte
rilerim karşısında delirmeme az kalıyor zaman za ... 
man. Şu fabrikadan kurtulabilmek için işyerimi satışa 
çıkaracağım herhalde. Üretimin kalp atışlan, sanayici
lerimiz böyle diyorlar bu cehennem gürültüsü için. 
Soytarılar . . .  Bir eşya ancak m odası geçtikten ve yarar
sız bale girdikten sonra değer kazanır. Bu gerçeği as
la öğrenemeyecekler. Pestenkerani mallanm bir an 
önce pazara sürer, sonra da, zavallılı�n bir bayalet gi
bi üzerlerine tünediği bir ömrün ardından ölüp gider
ler. 

KİYOKO: Deminden beri söylüyorum size. Dolabı üç bin ye-
ne alırım. 

ANTİKACI: Üç milyon yen. 
KİYOKO: Hayır, hayır, üç bin yen. 
ANTİKACI: İki milyon yen. 
KİYOKO (Nô ritmiyle ayagını yere vurur) : Hayır, hayır, üç 

bin yen. 
ANTİKACI: Bir milyon yen. 
KİYOKO: Hayır, üç bin yen. 
ANTİKACI: Beş yüz bin yen. 
KİYOKO: Üç bin yen, üç bin yen, üç bin yen. 
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ANTİKACI: Dört yüz bin yen. 
KİYOKO: Üç bin yen dedimse üç bin yen demektir. 
ANTİKACI: Üç yüz bin yen. 
KİYOKO: Kendinizi biraz zorlayın hele, şöyle gerçekten bir 

zorlayın. Aşağı inin, benim düzeyime kadar inin baka
lım. Üç bin yene kadar bir inin de bakın nasıl rahatla
yacaksınız. Hadi, ağzınızdan çıkacak tek bir sözcük ye
terli. 

ANTİKACI: İki yüz bin yen. 
KİYOKO: Hayır, hayır, üç bin yen. 
ANTİKACI: Yüz bin yen. 
KİYOKO: Hayır, hayır, üç bin yen. 
ANTİKACI: Elli bin yen. 
KİYOKO: Hayır, üç bin yen, üç bin yen, üç bin yen. 
ANTİKACI: Elli bin yen. Artık bir yen bile inemem. 
KİYOKO: Üç bin yen. 
ANTİKACI: Elli bin yen, elli bin yen, elli bin yen . . 
KİYOKO (Artık daha az dayatır) : Üç bin yen. 
ANTİKACI: Elli bin yen en aşağı fıyatıındır. Artık bir yen bi-

le inemem. 
KİYOKO: Gerçekten mi? 
ANTİKACI: Elli bin yen diyorsam elli bin yendir. 
KİYOKO (Düşünce/i) : O kadar param yok. 
ANTİKACI: Dolabı size aldığım fiyata veriyorum. Paranız 

yoksa suç benim değil. 
(Soldan gelen gürültüler kesilir.) 

KİYOKO: Kararınızı değiştirmeyecek misiniz? 
ANTİKACI: Elli bin yen son fıyatımdır. Elli bin yen. 
KİYOKO: Bu kadar parayı bulamam, bu dolabı alıp odama 
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yerleştirmeyi kafama koymuştum, içine girip yüzü
mön nasıl çirkinleşti�ni hissedinceye kadar onu düşü
necektim: Kurdoğum düş buydu. Ne yapalım, dolabı 
alamıyorum demek. (Yavaş yavaş, · geri geri yütüyerek 
do/aba yaklaşır.) t:vet, onu alamıyorum, demek; saA
hk olsun. Dolabı odama kadar götürüp, orada kıs-



kançlığun ve düşlerim, acılarım ve üzüntüm yüzümü 
çirkinl�ştirsin diye beklemesem de olur. Burada ye
rimden hiç kıpırdamaksı7Jn .. . _ 

ANTİKACI: Niyetiniz ne? 
KİYOKO: Bir şey yok, her şey yolunda. Beni bir daha görü

şünüzde korkudan yere yı�acaksınız. 
(KİYOKO hızla döner, dolabın içine süiiılür. Korkunç 
bir gürültüyle kapı kapanır. ANTİKACI kapıyı açmayı 
dener boşuna, başaramaz.) . 

ANTİKACI: ı Jnet olsun! Dotaba kapattı kendini. (Kapıyı 
yumruk/ar, cevap çıkmaz.) Utanmaz karı! Beni aldat
mak istiyordu, sonunda başardı i§te . . .  İşime burnunu 
sokup beni bir servetten ettiği yetmezmiş gibi... Ha
yır, dolabı öylesine tahrip edecek ki bir daha salıla
maz artık. Benim günahım neydi? Kahrolası karı! 
içerde ne yaptığını bir bilebilsem. (Kula8Jnı dolabın 
kapısına dayar) Ne yapıyor içerde? Günüm karardı . .. . 
Hiçbir şey duymuyorum. Hiç ses yok. Sanki kulağıını 
bir çanın kenarına dayamışım gib� o kalın demir du
varlar sessiz mi sessizdir, ama gene de titreşimleriyle 
in sam sağır edebilirler. Hiç ses yok .. . Ama kendi yü
zünü kendisi çirkinleştirecek değil ya.. . Hayır, benim 
zaafımdan yararlanmak için bir tehdit, bir hileydi bu. 
(Yeniden do/aba kulak kabartır) Peki, ne yapıyor içer
de? Korkunç bir durum. Aa, ışığı yaktı şimdi de. Çe
peçevre dört bir yanındaki aynalar suratım yansıtıyor
dur, hiç ses vermeksizin, tek bir sözcük bile duyulmak
sızın .. . Şeytan işi bir durum! Hayır, sadece bir tehdit
tl. Böyle bir şey yapabilece� düşünmek için hiçbir 
neden yok . 

. (Tam bu sırada, KİYOKO'nun oturdultJ apa1t1nanın 
yöneticisi soldan hızla içeri girer.) 

YÖNETiCi: Kiyoko adında bir dansöz var mıydı burada? 
Genç, güzel bir kız? Adı Kiyoko. 

ANTİKACI: Kiyoko mu? Kimsiniz siz? 
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YÖNETiCi: Onun oturduAll apartmanın yöneticisiyim. Bura
da bulunmadı�dan emin misiniz? Şayet geldiyse . • .  

\ 
ANTİKACI: Sakin olun, sakin olun! Telaşlanacak bir şey 

yok. Şayet geldiyse ne olacak? 
YÖNETiCI: Arkadaşının bana söyledi�ne göre, dükkanın

dan bir şişe kezzap çalmış. Eczacı':lır. 
ANTIKACI: Kezzap mı? 
YÖNETiCi: Elinde şişeyle dökkandan fırlayıp çıkmış. De

minden beri her yerde onu arıyorum, yolda karşılaştı
ğım bir adam, sizin mağazaya girdiğini söyledi. 

ANTiKACI: Kemt.p mı dediniz? 
YÖNETiCI: Bir süre önce sevgilisi öldürülmüştü, böylesine 

duyarlıldı bir kızın neler yapabileceği bilinemez. Çok 
merak ediyor:um. Kötü şeyler geliyor aklıma. Kezzabı 
birinin suralına fırlatmış olmasın sakın? 

ANTİKACI: Böyle bir şey yapmıştır mı demek istiyorsunuz? 
(Bir adım geri çekilip ellerini 4ehş�tle yüzüne kapar.) 
. . .  Ama hayır, niyeti bu değil. Kezzabı kendi suratma 
boşaltmak niyetinde. 

YÖNETiCI: Ne? 
ANTi KA CI: Evet. Sanırım kendini çirkinleştirınek istiyor. 

Müthiş bir düşünce! O güzel yüz . . •  kendi yüzünü mah
vetmek istiyor. 

YÖNETiCI: Peki ama, neden yapsın bunu? 
ı 

ANTİKACI: Ne dedi�mi anlamıyor musunuz: (Dolabı göste-

rir.) Kiyoko bunun içinde. ·içerden kilitledi kapıyı. 
YÖNETiCi: Feci bir şey! Onu çıkarmamız gerek! 
ANTİ_KACI: Kapı kaya gibi sa�amdır. 
YÖNETiCi: Yine de bir şey yapmalıyız. (Kapıya vu1Ur.) Ki

yoko! Kiyoko! 
ANTİKACI: Böyle bir yüz bir cadımn suratma dönüşmeme

li! Başıma gelenler! (O da kapıya vurur.) Çıkınız ora .. 
dan! Başımıza iş açmayın! Hadi çıkın! 

YÖNETİCi: Kiyoko! Bayan Kiyoko! (Dolaptan korkunç bir 
1 

çıRiık gelir. lk; adam korkuyla gerileyip birbirine bakar-
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lar. Sessizlik. Neden sonra, .ANTİKACI ellerini dua 
eder gibi kavuşturor. Yalvanr.) 

ANTİKACI: Yalvarırım, dışan çıkın! Dolabm bana bir yara
n yok artık. Üç bin yene sizin olsun. Sadece üç bin 
yen! Evet, sizin olsun. Lütfen çıkın artık! 
(Dolabın kapısı neden sonra sinirleri paralayan gacırtılı 
bir gürültüyle açılır. ANTİKACI ile YÖNETiCi otoma
tik olarak geri/erler. KİYOKO dışan çıkar, elinde şişe 
vardır. Yüzünde hiçbir deRişiklik yoktur.) 

ANTİKACI: Yüzünüz, hiçbir şey olmamış! 
YÖNETICI: Tannya şükürler olsun. 
ANTİKACI: Evet, Tanrıya şükürler olsun. Ama böyle bir id

diaya girmemiştik! Hile yaptınız. Milleti böylesine kor
kutmak, az kalsm inme inecekti bana. Bunda gülüne
c�k b4" şey yok . • 

KIYOKO (Sakin) : Sizi aldatmadım. Kezzabı yüzüme boşalt-
mayı gerçekten kafama koyınuştum. 

ANTİKACI: Peki o haykırma neydi? 
KİYOKO: Dolaptaki ışığı açtım. Ve birden dört bir yammda

ki aynalarda kendi yüzümü gördüm ve aynadaki yüzü
m ün daha arka aynadaki görünlüsünün görüntüsünü 
ve sonra yine bu görüntüterin görüntüleri. Aynalan 
yansıtan aynalar, profılimin aynadaki görüntüsü ve ar
dında da onun yansıyan görüntüleri. Sonsuza dek sıra
lanan ve gittikçe daha da yayılan suratlar. D olabın içi 
öylesine soğuktu ki! Bekleyip, bütün bu yüzterin ara
smda birden onun yüzü de görünecek mi acaba diye 
sordum kendi kendime. 

ANTİKACI (Dehşete kapı/ır) : Peki göründü mü? 
KİYOKO: Hayır. Yerkürenin sonuna, denizierin sonuna, 

dünyanın sonuna kadar her yerde sadece benim yü
züm. Şişenin kapa�m açıp aynadaki suratıma baktım. 
Düşündüm: "Kezzabm çirkinleştireceği suratım da 
dünyanm sonuna kadar böyle kendini tekrarlayıp du
rursa?" Birden, yüzümön çirkinleştikten sonraki hali 
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gözlerimin önüne geldi: Bir cadının yanıklar la, yaralar
la kaplı korkunç suratı .. 

M'TİKACI: O zaman mı haykırdınız? 
KİYOKO: Evet. 
ANTİKACI: Ve kezzabı yüzünüze boşaltmaya cesaret ede-

mediniz o zaman, de�l mi? 1 

KİYOKO: Hayır. Kendime gelip şişenin kapa�m tekrar ka
padım, sinirlerim bozuldu� için değil, yaşadığım bü
tün o korkunç acıların bile, kıskançlığın, öfkenin, kor
kunun ve çekilenierin bir insan yüzünü değiştiremeye
ce�ni anladığım için, her ne olursa olsun, benim yü
züm yine benim yüzümdü ve öyle kalmahydı. 

ANTİKACI: Görüyorsunuz ya işte, doğaya karşı çıkan kaza--
namaz. 

KİYOKO: Ah hayır, ben yenilmiş değilim. Doğayla barış an .. 
)aşması yaptım. 

ANTİKACI: Olaya böyle bakmak rahatlatıcı bir şey. 
KİYOKO: Barış yaptım. (Şişeyi yere, düşmeye bırakır. ANTİ

KACI tekmeyi savurdugu gibi şişeyi kenara ftrlahr.) İlk .. 
bahardayız, değil mi? Henüz farkına vardım da on .. 
dan. Uzun zamandır mevsimler bana hiçbir şey söyle
miyordu o, dolapta kaybolah! (Derin bir soluk alır.) 
Baharm ortasmdayız .. Şu küflü eski odada bile kokusu .. 
nu alıyorum. Bahar toprağımn şu kokusu, bitkilerin, 
çiçeklerin, ağaçların kokusu nereden geliyor? Kiraz 
agaçları çiçekler içindedir şimdi. . Çiçek bulutlan, yal
nız çam ağaçları ayrık duruyordur, dallarının o sert ye .. 
şii� narin çiçeklerin ortasmdadır, üzerlerinden hiçbir 
düş geçmediği için böylesine canWar. Kuşlar cıvıldı .. 
yordur. (Bir kuş cıvıltısı duyulur.) En kal m duvar lar .. 
dan bile süzülen güne§ ışıru gibi bir cıvıltı! Ve biz bu .. 
rada dururken, bahar üzerimize yükleniyor, beraberin .. 
de kiraz çiçekleriyle, cıvıldayan kuşlarıyla... En ufak 
bir dal bile yükselebildiği kadar yükseliyor, sonra, 
ağır yükünün altmda gözlerini titreşimle kapatıyor. 
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Ve rüzgar ... Bu rüzgarda onun canlı vücudunun koku
sunu alıyorum. Unutmuştum. İlkbahardı. 

ANTİKACI: Artık şu dolabı alıp gider misiniz? 
KİYOKO: Onu bana üç bin yene bırakaca�nızı söylemi§ti

niz demin, de� mi? • 
ANTİKACI: Saçmalamayın! O yalnız yiizüoüzün çirkinleş-

mesi halindeydi. Şim di fiyatı tekrar beş yüz bin yen. 
Hayır, altı yüz bin. 

KİYOKO: istemiyorum. 
ANTİKACI: İstemiyor musunuz? 
KİYOKO: Hayır. Gerçekten istemiyorum onu artık. O dola

bı herhangi bir §aşkın ihtiyara satm. Merak da etme
yin artık, sizi rahatsız etmem. 

ANTİKACI: Tanrıya şükürler olsun! 
YÖNETiCi: Şimdi benimle eve kadar gelin bakalım. Önce 

arkadaşınız . eczacıdan özür dileyeceksiniz, onu çok 
korkuttunuz. Sonra da güze� deliksiz bir uyku çekin. 
Çok yorgunsunuzdur herhalde. 

KİYOKO (El çantasından çıkardlgı bir kattviziti gözden geçi
rir) : Hayır, bir randevum var şimdi. 

YÖNETiCi: Nerede? 
ANTİKACI (KİYOKO'nun elinde tuttuRu kartı fark eder) : 

Hani şu bayla mı? Şimdi mi? 
KİYOKO: Evet, o bayla. Şimdi. 
ANTİKACI: Onunla buluşursanız pek keyifli olmaz sizin 

• • 
ıçın. 

KİYOKO: Korkmuyorum. Her ne olursa olsun, beni etkile-
yemez artık. Beni kim yaralayabilir ki artık? 

YÖNETiCi: İlkbahar tehlikeli mevsimdir. 
ANTİKACI: Kendinizi mahvedeceksiniz. Kalbiniz kırılacak, 

ondan sonra da hiçbir şey hissedemezsiniz artık. 
KİYOKO: Her ne olursa olsun, hiçbir şey yüzümü de�ştire

mez bundan böyle. 
(KİYOKO çantasından bir ruj çıkanr, dudaklannı bo
yar. Sonra, hiçbir şey söylemeksizin bakakillan iki ada-
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ma sınuıı dönüp, bir esinti gibi yürüyerek sat taraftan 
çıktu.) 

PERDE 
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