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Efsunlu aþk

Najat benden bu öyküyü alçak sesle, hatta mümkünse
loþ bir ýþýkta anlatmamý istedi. Ýçine biraz mizah, biraz da
fantezi konsa iyi olur, diye ekledi, gerçekten de olaylarda
bunlar eksikti. Neden mi alçak sesle? Çünkü Fas’ta, gürül
tüyü sevmek gibi can sýkýcý bir eðilimimiz vardýr, insanlarda
yaratabileceði rahatsýzlýðý hiç düþünmeden gürültü yaparýz;
uzun ve yorucu bir günden sonra, ya da kiremit rengi kafta
nýný ödünç alýp, kirletip, kuru temizleme yaptýrmadan iade
eden komþusuyla arasýndaki çekiþmede kendi tarafýný tut
masýný isteyen karýsýyla tartýþtýktan sonra biraz dinlenmek
isteyen komþuya aldýrýþ etmeyiz.
Najat’ýn büyükannesi gençliðini Melilla’da Ýspanyolla
rýn arasýnda geçirmiþti ve Faslýlarýn Ýspanyollardan daha
yüksek sesle baðýrdýðýný iddia eder, ona göre bu bir üstün
lüktür. Bu gürültü yapma hastalýðý bir tür dengesizlik, zayýf
lýk göstergesidir. Düþünmediklerinden baðýrýrlar. Harekete
geçmek yerine çoþarlar.
Najat için fazla ýþýk, gürültü gibidir. Peki öyküsünü
sakince, sinirlenmeden, baðýrmadan nasýl anlatmalý? Bana
þöyle dedi:
“Beni yataðýna deðil, romanlarýndan birine koy.”
Sonra düzeltti:
“Hayýr, vücudumu sözcüklerinle örtmeni, beni uzun ve
karmaþýk cümlelerinle sarmalamaný istiyorum, hayal
gücünün bir nesnesi olmalýyým... deðil mi ki özgür deðilsin,
çocuk istemiyorsun, ben de bir sanatçý deðil, iyi bir koca ve
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iyi bir aile babasý olmaya uygun bir erkek arýyorum.”
Kadýn olarak sadece fahiþelerin girdikleri o kafede otu
rup bir sigara paketi çýkarttý:
“Ýçebilir miyim? Seninleyim, fahiþe olduðumu düþün
mezler, çünkü bildiðin gibi, artýk bedenlerini satan kýzlarla
aðýr kýzlar arasýnda fark yok. O güzelim kýzlarýn yaptýklarý
nýn fahiþelik olduðundan bile pek emin deðilim. Kendileri
ne hediyeler alan erkeklerle yatýyorlar. Öyle ya da böyle
modaya uygun incik boncuk alýp kaliteli parfüm sürmek
lazým... Umarým korunuyorlardýr, yoksa felaket olur. Her
neyse, burada olma nedenim bu deðil, söylediðim gibi,
senin için bir öyküm var.”
Najat otuz yaþýnda, siyah saçlý, duru bir teni, yeþil göz
leri var. Büyük bir sel baskýný olduðu gün doðmuþ. Korkunç
yaðmurlarla harap olma tehdidiyle karþý karþýya kalan þeh
rin, onun dünyaya geliþiyle kurtulduðu hatýrlansýn diye
babasý ona bu adý vermiþ. Najat “kurtulan kadýn” anlamýna
geliyor. Beþ kardeþin en büyüðü. Babasý kuyumcu, annesi
terzi. Najat Kazablanka’da bir lisede Fransýzca öðretmeni.
Evli deðil, bu yüzden kiralýk bir daire bulmakta zorlanýyor.
Emlak komisyoncularý fazla ýsrar etmemesi için rica ediyor
lar:
“Ne tür kadýnlar bir apartman dairesinde tek baþýna
yaþarlar, biliyor musunuz? Ev sahipleri bekârlardan
hoþlanmazlar.”
Ev ararken akrabalarýnýn yanýnda kalýyor.
Nasýl oluyor da, Najat gibi güzel bir kýz yalnýz yaþýyor?
Hamza’yla karþýlaþtýðýnda, yirmi dokuz yaþýndaydý.
Ýþinden ayrýlýp eviyle ilgilenmesini istediði için, iyi bir aile
den gelen, genç bir yöneticiyle arasýndaki niþaný yeni atmýþ
tý. Aslýnda bu bir bahaneydi, adamý sevmiyordu, kendini
beðenmiþ ve ukala buluyordu.
“O bir hataydý,”dedi, “ama Hamza’yý görür görmez ara
dýðým erkek olduðunu anladým!”
Ama Hamza çapkýndý, kadýn düþkünü dedikleri tipler
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dendi. Üniversitede öðretim üyeliðinden emekli olan bu
adam, evlenmiþ, sonra boþanmýþtý, yalnýz yaþýyordu ve evli
liðin cazibesine asla kapýlmamaya yemin etmiþti. En sevdi
ði plak olan Charlie Parker’ýn Night in Tunisia adlý parçasý
ný ardý ardýna üçüncü kez huþu içinde dinlerken karýsý
elektrik süpürgesini çalýþtýrdýðý için boþanmýþtý. Karýsý caz
dan nefret ediyordu. Ümmü Gülsüm’ü ve Claude Lelouch’
un filmlerini seviyordu. Evdeki savaþlar bazen küçük hoþ
nutsuzluklardan patlak verir. Karýsýyla müzik ve sinema
hakkýnda konuþamaz hale gelince, kestirip atmaya karar
vermiþ ve her þeyi ona býrakarak evi terk etmiþti. Zorluk
çýkmadan boþanmýþtý. Boþanma gerekçesi “kültürel uyum
suzluk ve yaþamsal özgürlük ihtiyacý” olarak bildirildi. Son
ra Hamza stüdyo tipi bir daireye taþýndý, orada müzik dinle
mek ve bayýldýðý klasik filmleri seyretmek için ses geçirmez
bir oda yaptýrdý. Projeksiyonlu bir sinema salonu oluþtur
maya heves ediyordu ama o zamanlar Fas’a klasik filmler
gelmiyordu. Seçtiði bu yalnýzlýðý seviyordu. Kýzlar ona
misafirliðe geliyor ve neyle yetinmeleri gerektiðini biliyor
lardý. Onlara þöyle derdi:
“Yavaþ olun. Gürültü yapmayýn!”
Yine de bu müzmin bekâr hayatý biraz zor geliyordu.
Karýsýyla barýþmayý denedi ama kadýn artýk onu sevmiyor
du ve intikam almak için oldukça kýrýcý sözler söylemekten
büyük bir keyif aldý. O da rol yaptý, aldýrmýyormuþ gibi dav
randý ve ona uzun bir ömür diledi. Ýþte o dönemde Kazab
lanka ve Rabat arasýnda “Aouita” treninde Najat’la karþýlaþ
tý. Najat, Paolo Colla’nýn Akrobat adlý romanýný okuyordu.
Gülmeye baþladý ve kendini tutamayarak kadýna þöyle dedi:
“Sizin gibi zeki görünen biri nasýl olur da bu tür saçma
lýklarý okumakla zaman kaybeder?”
“Zaman kaybetmiyorum. Bu kitap ilgimi çekti. Okudu
nuz mu?”
“Ne yazýk ki, evet! Onu Arapça’ya çevirmemi teklif
etmiþlerdi, ama öylesine yalan yanlýþ ve aptalca buldum ki,
sümüklüböceklerin cinsel yaþamlarý hakkýnda bir kitap
çevirmeyi tercih ettim. Hiç deðilse bir iddiasý yok.”
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“Pek hoþgörülü deðilsiniz.”
“Her þeye karþý hoþgörü gösteririm, ama ahmaklýða,
kötü niyete ve sahtekârlýða asla.”
“Haklýsýnýz, kýz kardeþimin verdiði bu kitap çok kötü,
ama neden sevdiðini anlamak için okuyorum, bu da bir
bilmece...”
“Beðenen yalnýzca kardeþiniz deðil. Anlaþýlan tüm dün
yada milyonlarca satmýþ. Sadece bir ülkede tutulmamýþ,
Danimarka’da. Yanýlmýyorsam, Danimarkalýlar diðerlerin
den daha zeki bir toplum.”
“O halde, iyi okuyucu olan Danimarkalýlar tuzaða düþ
memiþler diyelim.”
Tartýþma seviyesizlik, kolaya kaçma ve kültür alanýnda
oldukça yaygýn olan yanlýþ deðerler üzerine sürdü gitti.
Bir anlýk sessizlikten sonra adam,
“Bu akþam yemeðini birlikte yiyoruz,” dedi.
Bu bir teklif deðil, bir onay, bir buyruktu. Najat kendi
kendine, “Ne istediðini biliyor, ama direnmeliyim,” dedi.
“Mümkün deðil. Ýsterseniz, yarýn olur, sizi ben davet
ediyorum, yeni açýlan bir vejetaryen lokantasý var, oraya
gideriz.”
“Vejetaryen ha! Ne korkunç!”
“Ya orasý olur ya da gitmeyiz!”
“Orasý olsun! Neden vejetaryen lokantasý?”
“Çünkü et sevmiyorum, bu kadar basit.”
Ýstasyonda birbirlerine cep telefonlarýný verdiler ve
ertesi gün garýn önünde buluþmak üzere sözleþtiler.
Hamza büyülenmiþti. Uyumakta zorluk çekti.
Najat memnundu ve bu karþýlaþmayý düþünerek gözle
rini kapattý. Öykünün baþlama þeklini bir hayli alýþýlmadýk
bulsa da, bu adamýn ötekiler gibi olmadýðýný hissetti. Kendi
ni kaptýrmasý söz konusu deðildi. Tutkularýndan sakýnmayý
öðrenmiþti. Bir erkekle bir kadýn arasýndaki iliþkide, özel
likle baþlangýcýnda, temkinli olmak gerekirdi. Niþanlýsýyla
arasýndaki iliþkide acelecilik ve ailevi müdahaleler sorunla
ra neden olmuþtu.
Bu ilk yemeðe hazýrlanýrken kendi kendine bir yýðýn
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soru sordu: “Teklif ederse þarap içmeli miyim? Elimi tutma
sýna izin vermeli miyim? Evine gidip bir þeyler içmeyi
kabul etmeli miyim? Hayýr, benimle yatmak isteyecektir, ilk
akþam söz konusu bile olamaz. Baþtan çýkarma özel bir
sanat, incelikleri olan bir oyun. Kýzým, çok titiz davranmalý
sýn, çünkü bu adamý istiyorsan yavaþ yavaþ ve zekice ilerle
melisin.”
Evden çýkamaya hazýrlanýyordu ki, Hamza aradý:
“On beþ dakika kadar gecikeceðim, evi toparlýyorum,
sana bir þey göstermek istiyorum.”
Onu evine götürdü ve bir þiþe þampanya açtý.
“Þampanya baþýmý aðrýtýr. Ýçmemem lazým, ama bugün
bir istisna yapacaðým! Vatandaþlarýmýzdan bir kýsmýnýn
alkol tüketme biçimlerini sevmiyorum; toplumdan intikam
almak için deðil zevk için içildiðini unutuyorlar.”
“Ýnsan biraz neþelenmek için içer, bilincini kaybetmek
için deðil.”
“Evet, efendiliðini kaybetmemeli!”
Eþyalarý incelemeye koyuldu, kitaplýk, video dolabý,
plaklarýn diziliþi... Düzen, her yerde düzen vardý. Kitaplar
da plaklar da konularýna göre, alfabetik sýrayla yerleþtiril
miþti. Video kasetleri ayrý bir dolaptaydý. Kendi kendine,
“Bir düzen manyaðýnýn evindeyim, bu birçok þeyi açýklar!
Burasý müzmin bir bekârýn evi, baþka birine ufacýk bir yer
yok,” dedi.
“Kadýn izleri mi arýyorsun? Ýçin rahat etsin, yalnýz yaþý
yorum ve yalnýzlýðýmý seviyorum, bu yalnýzlýða kendim
karar verdim, kimse zorlamadý. Sanýyorum bu, yetiþkin
insanlar arasýnda akýlcý iliþkiler kurmanýn en iyi yolu. Ne
olursa olsun, bu yaþta baþkalarýnýn beni beslemesine izin
veremem.”
“Akýlcý iliþki dediðin nedir?
“Aþýrý yakýnlýktan, baðýmlýlýktan, mecburiyetlerden
kaçýnmak. Aslýnda, birlikte yaþamak öðrenilebilir bir þey,
kurallar koyarsýn, onlara uymaya çalýþýrsýn, seviyesizlikten,
bayaðýlýktan ve gündelik hayatýn sevimsiz küçük ayrýntýla
1 Heboura: Kýz kurusu. (Y.N.)
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rýndan kurtulmanýn en iyi yolu budur. Her birimizin kötü
alýþkanlýklarý vardýr, baþkalarýnýn bunlarý görmesini isteme
yiz, doðal olarak kendimizi koruruz. Birlikte olmanýn en iyi
yolu budur demiyorum, ama böylece bazý anlaþmazlýklar
dan ve zarar görmekten kaçýnýlabilir...”
“Herhangi biriyle akýlcý bir biçimde yaþamayý baþardýn
mý?”
“O baþka mesele! Doðru söylemek gerekirse, hayýr!”
“Ýçim rahatladý, çekici ve biraz da manyak bir erkek
için aklýmý kaybetmeye aday olduðumdan deðil, yaþamýn
bundan daha karmaþýk olduðuna inandýðýmdan.”
“Bilirsin, Fas’ta birey yoktur, seni ele geçirirler, her
þeyini alýrlar, itip kakarlar, sana nefes alacak bir delik bile
býrakmazlar. Evliydim, neden söz ettiðimi biliyorum, karý
mýn ailesi beni yedi yuttu, görüyorsun, ne ellerim var, ne
kollarýn ne de kulaklarým... Fazla abartmýyorum, karýmla
hiç yalnýz kalmadým, her zaman geçerken uðrayan bir aða
bey, bir abla, bir kuzen, bir amca, bir teyze vardý; bayramlar
da bütün kabile akýn ederdi! Ah o bayramlar! Benim için bir
saplantý, bir kâbus gibiydi! Hasta düþerdim, dört bir yandan
gelirlerdi, isyan etmeye hakkým yoktu, üstelik güler yüzlü
olmak, onlarý geleneksel biçimde aðýrlamak gerekiyordu,
tam bir iþkenceydi! Boþandýðýmdan beri kendimi daha iyi
hissediyorum, kollarýmý ve ellerimi yavaþ yavaþ yeniden
oluþturdum, kulaklarýmý yerine yapýþtýrdým, yeniden ken
dim oldum, kendi mekâný, yalnýzlýðý ve özgürlüðü için
mücadele etmeye hazýr bir adam oldum. Ýþte sevgili dos
tum, bir yan
dan in
san
lar
dan ka
çýp, bir yan
dan da akýl
cý
suçortaklýðý iliþkilerine açýk kalmak böyle oluyor.”
“Biraz karmaþýk bir kiþiliðin var, hoþuma gitmediðini
söyleyemem, haydi gidip yemek yiyelim.”
O gece Najat, Hamza’nýn ilginç bir vaka olduðunu
düþünerek uyudu. Hamza da onun elini tutmamak ve ilan-ý
aþk etmemek, özellikle de arzuladýðýný göstermemek için
büyük çaba sarf etti. Ondan çok hoþlanýyordu, evinde girip
çýkan ve yataða girmeyi hiç reddetmeyen o kýzlardan farklý
olduðu için merakýný uyandýrýyordu.
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Najat’ýn annesi endiþesini gizlemiyordu. En büyük kýzý
nýn evlendiðini, “yuva sahibi” olduðunu görmek istiyordu.
Ailedeki dedikodulardan çekiniyordu: “Neredeyse otuz
yaþýnda, hâlâ evlenmedi! Ne arýyor ki? Beyaz atlý prens mi?
Zavallý kýz, daha çok arar! Eninde sonunda bulunmaz Hint
kumaþýný aramaktan vazgeçmesi gerekecek! Birinin ona
bunu söylemesi lazým, yoksa evde kalacak, kimsenin dönüp
bakmayacaðý bir heboura’ya1 dönecek!”
Najat, bir heboura! Bunu düþünmüþtü, hatta teyzesinin
aðzýndan bile duymuþtu. Üstüne alýnmýyormuþ gibi yapmýþ
tý. Okuldaki tüm meslektaþlarý evliydiler, çocuklarý vardý.
Gizli saklý bir yaþantýsý, evlilikdýþý bir iliþkisi olduðunu
düþünerek kimileri ondan uzak duruyordu. Bu ona aðýr
geliyordu ama tek baþýna bütün toplumla mücadele edeme
yeceðini biliyordu.
Resim öðretmeni Fuad’la arasý çok iyiydi, ona da kötü
gözle bakýyorlardý. Evli deðildi. Homoseksüeldi. Özellikle Av
rupalýlarla görüþüyor. Okulda eðilimlerini belli etmemek için
çaba gösteriyor. Birlikte görülmeleri, Najat’ýn cinsel tercihleri
hakkýnda “üzüm üzüme baka baka kararýr” türünde dediko
dulara yol açmýþtý. Bir gün, arkadaþlarýnýn imalarýna sinirle
nen Fuad dayanamayarak, düþündüklerini açýkça söyledi:
“Bu ülkede, ikiyüzlü olmak bir görev gibi, yoksa yobaz
lýk sizi ezer geçer. Ya ‘saman altýndan su yürüteceksiniz’,
yani gizli gizli yapacaksýnýz ya da toplumun yüzkarasý ola
rak sizi parmakla gösterecekler! Gizli gizli yaptýðýnýz her
þeyi kaydedecek küçük bir kamera olsaydý, ne sürprizler
olurdu, erkeklerin mastürbasyon yapýþýný, kadýnlarýn cinsel
organlarýna akla gelmedik nesneler soktuklarýný görürdük.
Ahlak bu mu?”
Najat onu sakinleþtirmek ve herkesin vücudunu diledi
ði gibi kullanmakta özgür olduðunu hatýrlatmak için araya
girdi.
Bu olayý anlattýðýnda Hamza hiç þaþýrmadý:
“Cinsel endiþeleri olanlarýn farklýlýktan korkmalarý
doðaldýr.”
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