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Tenim, Işıltılı
Mürşidenin Gerçek Hastalığı
Modern Görünümlü Bir Karakter

TENIM, IŞILTILI

... Sufi Nizameddin Evliya’nın mezarı civarında.
1

Annemle birlikte yaşadığım dönemde üreme organlarımı onun gözü önünde düzeltmenin çok büyük sonuçlar doğurabileceği aklımın ucundan dahi geçmemişti.

2

Yanılmışım.

3

Daha sonra öğrendim ki, rahatça seyretmeleri karşılığında başka kadınlardan değerli armağanlar bile talep
ediyormuş.

4

Düzeltilmiş, sıkıştırılmış, patlama noktasında.

5

Annem derdimden faydalanıyor.

6

Durmadan armağanlar topluyor.

7

Çoğunlukla yiyecek şeyler ya da küçük kişisel süsler:
Plastik küpeler ya da bileğine doladığı ince bir ip falan.

9

8

Bir keresinde aldığı bir kalemle dudaklarını boyadı.

9

Ağzının kenar çizgilerinin ortaya çıkmasından kaynaklanıyormuş gibi görünen coşkusu öylesine büyüktü ki,
bir an için benim varlığımı unuttu.

10

Fırsattan istifade, hamam ziyaretlerimiz için tasarladığı
tuhaf elbiseyi üzerimden çıkarmayı başardım.

11

Çırılçıplak kaldım.

12

Belli belirsiz bir ışık tenimi aydınlattı.

13

Suya atlamaya karar verdim.

14

En derin kısmına.

15

Vücutlarıyla geçişimi engelleyen birkaç obez kadının
arasından kendime yol açtım.

16

Hatta erkeklere ayrılan bölüme geçmeme çok az kalmıştı.

17

Bunu başarmış olsaydım eminim ki annem bana bir
daha asla aynı gözle bakmazdı.

18

Emekleme pozisyonundaydım.

19

Su ile çamur birbirine karışıyordu.
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20

Ayağa kalkmış olsaydım su ancak ayak bileklerime gelecekti.

21

Bu durumda, şimdi bu hamamda bulunmamı mümkün
kılan bakışlara yeniden açık hale gelecektim.

22

Kadınlar armağan edebilecekleri bir nesne bulmak için
eşyalarını didik didik edecek ve bedenimin sunduğu o
çok özel takas vasıtasıyla beni gerekli gördükleri süre
boyunca seyredeceklerdi.

23

Birden içimden geri dönmek geldi.

24

Annem hâlâ bıraktığım yerde, termal su kurnalarının
yanındaydı.

25

Ağzının kenar çizgilerini belirginleştirme ayinindeki
dalgınlığı devam ediyordu.

26

Öteki kadınlar pürdikkat onu izliyordu.

27

Kendilerine ayrılan bölümün dışına çıkmak için deli
oluyormuş gibi görünen obezler hariç.

28

Annemin dudaklarını boyarkenki görüntüsünün bölgenin geleneklerine uzak bir gösteri olduğunu söylemek zorundayım.
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29

Bana geleneklerimizden öylesine uzak göründü ki kendimi tutamayıp ona bağırdım.

30

Sesimin şiddeti giderek arttı.

31

Suyun beton kanallara çarpma gürültüsü sözcükleri
bütünüyle çarpıttı.

32

Annemin ağzının görüntüsünün testislerimin sunabildiği gösterinin önüne geçmesine izin veremezdim.

33

Ama o an için öyle görünüyordu, zira obez kadınlar
bile kuralları çiğnemek üzere termal su bölümüne girmeye hazırlanıyordu.

34

Böyle bir şey daha önce hiç yaşanmamıştı.

35

Yaş ve vücut farklılıklarına bağlı olarak herkesin kendi
bölümü vardır.

36

Sadece biz çocuklar ve yeniyetmelerin kimseden izin
almadan iki taraf arasında gidip gelmesine müsaade
edilir.

37	İlk başlarda suyun içinde saatlerce kalmayı seviyor-

dum.
38

O dönemde, her şeyin aşırısının zararlı olduğu konusunda henüz deneyim sahibi değildim.
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