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Harabelerin Hizmetçisi 

Tuğba Doğan 

Acayip bir kadın var. Bir süredir çalışma odamda yaşıyor. Üzerindeki elbise sarımsı 

kahverengi, soluk tahta renginde; uzun. Aslında buraya artık çalışma odası diyemem; 

kitaplarımın, defterlerimin, bir masanın ve kalemlerin olduğu oda demem gerek. Çünkü en son 

ne zaman bu odada bir şey çalıştım hatırlamıyorum. Bir masanın başında oturup bir şeyler 

yazmak geçmiş zaman parçalarına ait; güzel anılar şimdi. Uzun, yokuş yukarı bir yolla karşı 

karşıyayım. Bu yola neresinden girilecek bilemiyorum. Kelimeler sanki benden kopup 

uzaklara gitti. Tek bir satır yazmayalı aylar oldu. Yeni kitap üzerine çalıştığım ve yol aldığım 

sanılıyor. Yol aldığım filan yok. Zihnimde kelimeler art arda dizilip de özensiz cümlelere dahi 

dönüşemiyor. Bir biçimde tekrar yazar gibi hissetmeye ihtiyacım var. Öyle hissetmiyorum. 

Yazar gibi hissetmek nedir onu da bilmiyorum. Saçma bir ifade belki de. Yazar gibi 

hissetmezsin. Yazar olduğunu bilirsin. Ama ben bir süredir hiç yazmıyorum. Yazmayan yazar 

olur mu? Yazmazken bile yazılıyordur belki. Ya da buna inanmak işime geliyor. 

Sen şimdi yalnız kalamazsın. Kusura bakma. Bilmiyorsun ama yanında birilerinin 

olmasına ihtiyacın var. Yalnız kalamazsın. En azından ilk kırk gün. Yalnız kalırsan alkarısı 

gelebilir. İster inan ister inanma, var böyle bir şey. Bize ne hikayeler anlatıldı çocukken. 

Babamın dedesi bir tanesini kendi gözleriyle görmüş. Yakasına iğne batırıp yakalamış da kırk 

yıl köle gibi çalıştırmış. Fakat zapturapta alınınca bu huysuz uğursuz karı bambaşka birine 

dönüşmüş. Öyle bir hamarat çıkmış ki içinden kimse onun yaptığı temizlikle yarışamazmış, 

pişirdiği ekmek aylarca tükenmezmiş. Yeter ki cevval bir adam yakalasın da yakasına iğneyi 

geçiriversin. Demirden korkar derler; iğne bu yüzden önemli. Lanetlenmiş bir cadı. Ya da 

istersen cin de. Hilekâr, ayartıcı. Saçı başı dağınık, uzun tırnaklı, hırpani. Aklına koyduğu eve 

girebilmek için kimi zaman yakın akrabanın suretine bürünür, kimi zaman keçi ya da kedi olup 

görünür. Yakın akrabaların suretine bürünmedi. Onların hepsi kendi suretlerinde geldiler; 

kendi düzenbaz, malumatfuruş, haset suretlerinde. Sizin utangaçlık sandığınız şey incelikti. Şu 
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pirinci ayıkladığım gibi ayıklayacağım hepinizi. Keçi ya da kedi olarak da gelmedi. İkisini de 

çok sevimli bulduğumu bilmiyor olmalı. Kimse, o olarak geldi. Uzun, dağınık saçlı bir kadın. 

Doğumdan sonra taze anneyle bebeğe gelir. Mutlaka hazırlanmak gerekir. Odada 

kırmızı şeyler olmalı. Kırmızıyı sevmez. Ya da erkeğin bir giysisini asmak gerek duvara. Erkek 

kokusundan kaçar. Tüfek sesinden korkar. Lohusanın başında tüfek patlatılırsa yok olur. 

Tüfeği nereden bulalım şimdi? En azından yatağın başına Kur’an koyalım. İşte o zaman geldiği 

gibi gider. Mutlaka önlem alınmalı. Yoksa maazallah… Alkarısı, lohusa kadının ciğerini yer. 

Hafife alınacak bir şey değil. 

Alkarısı diye anlattığı… Ben bunu nereden hatırlıyorum? Hormonlar hafızamı 

mahvetti. Lilith. Harabelerin hizmetçisi. Hatırladım. Adem’i terk ettikten sonra geri dönmesi 

için yapılan uyarılara aldırış etmeyince çocuklarının öldürüleceğini öğrenir. O da öç almak için 

yeni doğum yapan kadınlara musallat olacağını bildirir. Bunlar Tanrı’yla Lilith arasında 

oluyor. Olaylar gelişirken söz geçiremeyeceği ikinci bir kadın yaratmayı göze alamayan Tanrı 

bu defa Adem’le eşit biçimde topraktan değil; onun kemiğinden yaratıyor ikincisini. Sonrası 

malum. Bu kadın; Havva’yla kocasına ceza gibi gelen şeyi kendi iradesiyle istemişti. Sürgünü 

ve yalnızlığı. 

Bir sabah birlikte beşiğe bakıyorduk. Okuduğu duayı bitirip üfledi. Aklına o an bir şey 

gelmiş gibi gülümseyerek bana baktı. “İstersen” dedi, “elli tane kitap yaz. Yaptığın hiçbir şey 

bu kadar değerli olmayacak. Beni çok mutlu ettin. Senden hiç beklemiyordum.” Ne söylediğini 

anlamaya çalışırken, bedenim benden önce davrandı ve eşsiz bir iltifata şükranla karşılık verir 

gibi gülümsedim. Aynı anda içimde kabaran bir his beni hızla dışarı çekti. Sanki o an sesinden 

taşan bir ima geleceğime sızıp onu sonsuza kadar değiştirdi. Kalbimin boğazımda çarptığını 

duymaya başladım. Kendimi yan odaya attım. Kafamı kapıya dayayıp soluk alışverişimi 

düzenlemeye çalıştım. Az önce ne oldu. Sanki 39 yıldır beni ilk defa tam anlamıyla onayladı 

ama bunu yaparken beni yapan her şeyi bir kalemde sildi; aynı anda varoluşumu bütünüyle 

aşağılamayı becerdi. 



 
 

 

Feminist Tahayyül, Ağustos 2022 | 289   

Halbuki ben o beşiğe baktığımda başka bir şey görüyordum. İçimden öyle bir sevinç 

taşıyordu ki. İşte aslında ben de şimdi onu sevdiğim gibi sevilmeliymişim ama sevilmemişim. 

Ona bakarken, kendime duyduğum acıma içimden taşıp sana duyduğum acımaya dönüşüyordu. 

Ama bütün bunları sana söylemedim. Sana uzun bir süredir duygularımdan bahsetmiyorum. 

Ne önemi var. Ben artık hikâyenin diğer tarafına geçtim. Rolüm değişti. Ben artık birinin 

çocuğu değilim. Başka birinin annesiyim. Yasını tutacak bir çocukluğum kalmadı ortada. Buna 

alışsam iyi ederim. Onay da inkâr da tuzaklıdır. Kahramanımızın yolculuğu ikisini de aşmaktır. 

Ama ben bir kahraman değilim. Daha çok bir denizanasına benzetiyorum kendimi. Bedeni 

nerede başlıyor nerede bitiyor tam anlaşılmayan. Sınırlarımı kaybettim. Şöyle ılık bir banyo 

yapsam. Bir su kenarında otursam. Hayatım hakkında kendime anlattığım hikayeler vardı. 

Şimdi bana bunlar değişmeli deniyor. Vazgeç. Yenilerini icat et. Hem anne af edersin ama sen 

Allah mısın da yaratılanları kıyaslıyorsun böyle? Gözlerimi açtığımda duvarın köşesinde onu 

gördüm. Alkarısı bana ilk defa o zaman göründü. Halbuki 40 gün dolalı çok olmuştu. Demek 

ki senin de yanlış bildiğin şeyler var hayatta; Alkarısı 40 günden sonra da gelebilir. Ben 

biliyorum. Başıma geldi de ondan. 

Bu kadının adı tarih boyunca kaç kere değişti acaba? İnsanlar böyledir; korkularının 

adını unutup onu daima yeniden yaratırlar. İlk 40 gün buralarda olması beklenirdi ama benimki 

aylardır burada. Delirdiğimi düşünmesinler diye kimseye ondan bahsetmedim. Bir keresinde 

odaya biriyle birlikte girdim; benim gördüğümü o da görecek mi diye. Görüyor musun diye 

sormayacaktım, zaten görüyorsa muhtemelen bir çığlık atar ya da bir şey söylerdi. Ama bu defa 

odaya girdiğimde köşede onu göremedim. Ben yalnız kalınca kitaplığın arasından çıktı; dağılan 

kitapları düzenledi ve köşesine geçip orada durmaya devam etti. Bedenini daracık kitaplık 

rafına nasıl sığdırdığını anlayamadım. Belki de kemikleri yoktur. Hareket ettiğinde bir sıvı gibi 

hareket edebiliyordur. Ya da gaz. Bilemiyorum. Zarar vereceği söylenmişti ama benimki öyle 

değil. Onu ilk gördüğümde de dehşete düşmedim. Ciğerimi yiyecek diye korktum mu? Biraz 

şaşırdım. Tanıdığını unuttuğu biriyle karşılaşan kişinin duygusuna sahiptim. Bazen 

bulunduğunuz yere biri gelir ve imkanların bir anda açıldığını hissedersiniz. Belki ikimiz de 

birbirimizle ilgili böyle hissettik. Köşede duruyor. İçinde çalışılmayan çalışma odasından eve 
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doğru açılan kapının olduğu duvarın sol köşesinde. Bir ayağı her an yürümeye başlayacak gibi 

hafif öne doğru adım atmış vaziyette bana bakıyor. Koyu kahverengi saçları uzun ve dağınık. 

Bu kadın bana zarar vermek için burada değil. Söylediklerinin aksine. Yüzünde şefkate 

benzeyen bir şey mi var. İnsan şefkate doyunca, sakinleşir. 

Onunla ilk karşılaşmamızdan sonra bu odaya daha sık gelir oldum. Dışımda çoğalıp 

beni boğan sesler arttıkça kaçıp yanına geldim. “Sütün mü az senin? Kesiliyor herhalde. Böyle 

olur; önce memeler şişer ama süt çıkmaz, sonra azar azar gelir, sonra bir bakmışsın kesilmiş.” 

Günlük hayatta bazı konuşmalar vardır ki; işte onlar hiç yapılmasalar daha iyi olur. 

Planladığım hiçbir şeyi yapamıyorum. Evim yeniden işgal edilmiş durumda. Belki de 

benim “evim” diyebileceğim bir yer olmadığını kabul etmek gerekiyor. Özlediğim bazı şeyler: 

Aynaya baktığımda kendimi gerçekten güzel hissetmek. Yabancı bir ülkede bir şehirde bir 

kafeye ilk kez gitmek. Yüzmek. Yeni bir müzik bulmak. Saçlarım açık uyumak. 

Varlığımı, dinleyende hiçbir duygu yaratamayan bir şarkı kadar anlamsız buluyorum. 

Hayatın bir anlamı yoktur; olanakları vardır. Sen, bildiğini bilmiyorsun. Yakınlarım bir 

vesveseye dönüştü. Olan bu. Benim için gerçek değiller artık. Olmaları gereken yer ve zamanda 

olmadılar ve nihayet benim için bir vesveseye dönüştüler. Neşe bana daima kitaplardan, 

müziklerden, yüzeysel ilişkiler kurduğum kişilerden bulaştı ve her zaman da böyle olur. Her 

tür abartılmış yakınlık koca bir palavradan başka bir şey değil. Olması gerektiğini düşündüğüm 

şeyle gerçekte olan şey nadiren örtüştü. Bunu birkaç kez anlamıştım aslında. Defalarca yeniden 

unuttum. Ruhum uyuştu. Halbuki benim mutluluğum benzersiz olacaktı. Mutluluğun gölgeli 

yanını da içeren bir mutluluk. Bunları düşünürken yine göz göze geldik. Gözlerinden usulca 

birkaç damla yaşın süzüldüğünü gördüm. O gözyaşlarının bana ait olduğunu düşündüm. 

Çektiği acının bana olan sevgiyle bir ilgisi vardı. Bakışlarında bir tür çağrı anlamı okudum. 

Birazdan yine adını söyleyecekler, gel diyecekler. Lüzumsuz bilgiler verecekler, kendi 

tecrübelerini senin üzerine yığacaklar, ruhunu ağırlaştıracaklar. Başkalarının sesinin peşinden 
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gidemezsin. Senin sesin sana benzemeli. Diren. Onları dinleme. Bu kadın beni neden seviyor? 

Kadınlar benden pek hoşlanmaz. Ya da insanlar mı demeliyim. 

Hayatın bana bir sonraki çağrısı nereden gelecek? Ya da bir daha gelecek mi? Bir cerrah 

olsam da aynı şeyi söyler miydi? Belki de bu, dünyanın yazan her kadına her defasında dediği 

şeyin bu defa onun dilinden dökülme biçimiydi. Ne halin varsa gör. Oyalanıp dur. Senin -

birtakım kitaplar- yazman ne işe yarar? Ne önemi var? Şeyler solarken aslında yeniden 

doğacakları yeri ararlar. Kaderime hükmedebileceğimi nereden çıkardım ki. İçimde katı bir şey 

var. Gücümü engelliyor. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Yarın bugün de eskimiş olacak. Kendimi 

adadığım şey başkaydı. İnsan ruhunu aynı anda iki şeye adayabilmeli. Yoksa felaket. Kalbim 

sıkıştığında bana yol gösterenler oldu. Mesela bu odadaki kitaplar. Onlara dönmeliyim. Belki 

birkaç satır okuyabilsem. (Ding dong!) İnsanlığımız, kalbimizin içindeki paradoksları 

içermeye çalıştıkça evrim geçirir ve gelişir. (Ding dong!) Gözlerimi ona dikip sordum: “Sen O 

musun?” Gülümsedi. Belki de o benim sayemde var değildir; ben onun sayesinde varımdır. 

Ama, şu anda bunun da pek bir önemi yok. Yerimden kalkmayacağım. Kapıyı açmayacağım. 

Kim gelmişse gelmiş. Ne olacaksa olsun. 

Nihayet ilk defa konuştu. Konuşurken dudakları hareket etmiyordu. Sadece ona ait 

olduğuna emin olduğum bir ses duyuyordum. “Kafanda bir cümle var.” dedi. “Onu kafandan 

çıkarman gerek. Biliyorsun, kafamızdan çıkaramadığımız cümleler saçlarımızı döker.”  

Kimsin sen? 

Ben kalbinin toprağını yeşertecek gübreyim. İçinde sevilmeye en az değer bulduğun 

şey benim. Acele etme. Işıkları dağıt. Seslerin üzerine. Senden sana ait olanı alamazlar. 

Pişmesine izin ver. Ruhunun sert kenarlarına çarptın. İçindeki evi sel bastı. Köklerini 

tekrar sağlamlaştır. 
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Bunca zaman burada durup bekledim. Biri gelsin de sana “korkma” desin istedim. 

Kimse gelmedi. Ne çaresizlik. Ne büyük tek başınalık. Ama ben buradayım. Kimse yenilgiye 

sahip çıkmaz. Ben bu yüzden kendimi yenilgilere adadım. Onlarla oturup kalkar, onlarla 

düşüncelere dalar, onlarla yaşarım. İçinde kabaran yenilgiyi büyüt. Bana bütün korkularını 

getir; şüphelerini, endişelerini. İnan bana, hepsini içime alabilirim. 

Kimsin sen? 

Ben bütün tutkuların içindeki tutkuyum. Beni zaman doğurdu. Ama ben zamandan 

yoksunum. Yaşamın tadına baktım. Çürümenin tadıydı. Odaya çürümüş çiçek kokusu doldu. 

Unutma, mucize göstersen de inanmayacaklar, inanmamaya devam edecekler. Ama sen 

mucizeni göstermiş olacaksın. Bu da onları kahredecek. Değmez mi? 

Şimdi kalk artık. Dışarı çık. Hadi. Dışarı çık. Oda değil sokak, ev değil dünya. Durmak 

değil yürümek. 

Hadi kalk. Durma. Kapı orada. Onu da yanına al, kucağına bağla. Geç şu eşiği. Dışarı 

çık. Yanındayım. Seni bırakmayacağım. Birlikte çıkalım. Yürürüz. Senin artık bir odan yok. 

Korkma. Bütün sokaklar evindir. Yürürken kimse seni çağıramaz. Sadece ağaçlar ve su 

birikintileri çağırabilir. Konuşmadan. Devam et. Buradayım. Seni bırakmam. Sana sesini geri 

vereceğim. 

Ayağa kalkıp odanın içinde dönmeye başladım. Etrafında dönersem belki kalbime 

saplanan ısı beni içine çekip pişirir, dönerim dönerim dönerim ve oda evden kopup uzaya fırlar. 

Göz göze geldik. Deli deli işler yapıyorsun der gibi mi baktı bana. Hayır. Gülümsedi. “Sevginin 

yakıcı gücü bu” dedi. Sen hikayelerini de seviyorsun. İnsan aynı anda çok şeyi sevebilir. 

Bakışlarını kapıya yöneltti. 
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Odaya baktım. Kitaplara. Defterlere. Kalemlere. İçimden “Bir zamanlar muhakkak 

kendime ait bir odam olmuştu” diye geçirdim. Eşiğe baktım. Adımımı attım. Bu, sonsuz bir 

eşikti. 


