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ELENA FERRANTE
“Napoli Romanları”yla tüm dünyada büyük yankı uyandıran 
Elena Ferrante, kazandığı üne rağmen gerçek kimliğini gizle-
yen, müstear isimli bir yazar. Kitapları kırk sekiz dile çevrilen 
Ferrante’nin Napoli doğumlu olduğu, edebiyat okuduğu, bir 
süre yazarlıktan başka işler yaparak geçimini sağladığı bilini-
yor. Elena Ferrante’nin Sen Gittin Gideli ve La Figlia Oscura 
adlı romanları, La Frantumaglia adlı deneme kitabı da yayın 
programımızda.

MERYEM MİNE ÇİLİNGİROĞLU
1977’de İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Felsefe 
Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğiti-
mini aynı üniversitenin İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim 
Dalı’nda tamamladı. Duke (Durham, ABD), Yeditepe ve 
İstanbul Üniversitelerinde İtalyanca Okutmanı olarak ça-
lıştı. Elena Ferrante, Giorgio Agamben, Margaret Mazzan-
tini, Melania G. Mazzucco, Edmondo de Amicis, Italo Cal-
vino ve Eugenio Borgna gibi yazarların kitaplarını çevirdi.
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1.

Annem 23 Mayıs gecesi, doğum günümde, Minturno’dan 
birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Spaccavento adlı yerin ora-
daki denizde boğuldu. Ellili yılların sonlarında, babamın henüz 
bizimle birlikte yaşadığı zamanlarda, yazları, tam da o civarda 
bulunan köy evlerinden birinde bir oda kiralar ve temmuz ayını 
ateş gibi yanan birkaç metre karelik alanda beş kişi bir arada uyu-
yarak geçirirdik. Biz kızlar her sabah taze yumurta içer, topraklı 
ve kumlu yollardan geçerek denize girerdik. Annemin öldüğü 
gece, eskiden kaldığımız evin, altmışlı yaşları geride bırakmış 
Rosa adlı sahibesi kapısının çalındığını duydu, ama hırsız ya da 
katil olabileceğinden korkarak kapıyı açmadı.

Annem iki gün önce, 21 Mayıs’ta Roma trenine binmiş, 
ama oraya hiç varmamıştı. Son zamanlarda ayda en az bir kere, 
birkaç günlüğüne bana gelir olmuştu. Evde çıkardığı seslerden 
hiç hazzetmiyordum. Gün ağarırken kalkıyor ve alışkanlıkları 
gereğince, mutfağı ve oturma odasını parlatıp cilalıyordu. Ben ise 
yeniden uykuya dalmaya çalışıyor, ama bunu başaramıyordum; 
çarşafların altında kaskatı duruyor ve onun etrafta koşuştururken, 
bedenimi kırışmış bir çocuk bedenine dönüştürdüğü izlenimine 
kapılıyordum. Elinde kahveyle yanıma gelip yatağın kenarına 
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oturduğunda, bana değmesini engellemek için köşeye kıvrılıyor-
dum. Onun sosyalliği beni rahatsız ediyordu: Alışveriş yapmaya 
gidiyor ve on küsur yıldan beri sadece bir çift laf ettiğim esnafla 
ahbaplık kuruyordu; tesadüfen tanıştığı kişilerle şehri dolaşıyor-
du; arkadaşlarımla arkadaşlık kuruyor ve onlara başına gelmiş 
bazı olayları –hep aynılarını– anlatıp duruyordu. Ona karşı ölçü-
lü ve içtenlikten yoksun bir tutum benimsemekten başka bir yol 
bulamıyordum.

Ona en ufak bir tahammülsüzlük gösterdiğimde Napoli’ye 
geri dönüyordu. Eşyalarını topluyor, eve son bir kez çekidüzen 
veriyor ve çok geçmeden yeniden döneceği sözünü veriyordu. 
Ben de onun ardından evin içinde gezinip onun kendine göre 
düzenlediği her şeyi kendi zevkime göre yerleştiriyordum. Tuz-
luğu senelerdir koyduğum rafa kaldırıyor, deterjanı bana uygun 
olan yere bırakıyor, düzenlediği çekmeceleri altüst ediyor, çalış-
tığım odaya düzensizliğini iade ediyordum. Varlığının kokusu 
da –eve huzursuzluk hissi yayan bir kokuydu bu– bir süre sonra 
yaz yağmuru gibi uçup gidiyordu.

Treni kaçırdığı sık olurdu. Genellikle bir sonraki, hatta ertesi 
günkü trenle gelirdi, ama ben bu duruma alışamaz ve her defa-
sında endişelenirdim. Kaygı içinde onu arardım. Sesini nihayet 
duyduğumda da, sert sayılabilecek bir tavırla onu azarlardım: 
Nasıl olmuştu da yola çıkmamıştı, neden beni bundan haberdar 
etmemişti? O, eğleniyormuş gibi kendi yaşındaki birinin başına 
ne gelebileceğini düşündüğümü sorar, rahat bir tavırla kendini 
temize çıkarırdı. Sorusunu, “Başına her türlü şey gelebilir,” diye 
yanıtlardım. Onu dünyadan yok etmek için kurulmuş bir dizi 
pusu canlandırmıştım hep hayalimde. Çocukken onun evde 
olmadığı zamanlarda vaktimi mutfakta, camın önünde onun 
yolunu gözleyerek geçirirdim. Kristal bir kürede beliren bir gö-
rüntü gibi, yolun başında belirmesi için sabırsızlanırdım. Yolda 
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belirmediğini görmemek için nefesimi cama verir, camın buğu-
lanmasını sağlardım. Geciktiği takdirde kaygım öyle artardı ki 
titremeye başlardım. O zaman, onun ve babamın yatak odasının 
hemen yanında bulunan, penceresiz ve ışıksız sandık odasına ka-
çardım. Kapıyı kilitleyerek karanlıkta durur ve sessizce ağlardım. 
O küçük oda etkili bir panzehirdi. Orası, annemin başına gele-
bileceklere karşı duyduğum kaygıyı dizginleyen bir dehşet verirdi 
bana. DDT’den dolayı boğucu bir hal almış o zifiri karanlıkta, 
birkaç saniye boyunca gözbebeklerime değerek beni nefessiz bı-
rakan renkli siluetlerin saldırısına uğrardım. “Döndüğünde, seni 
öldüreceğim,” diye düşünürdüm, beni oraya o kilitlemişçesine. 
Ama sonra, koridorda sesini duyar duymaz, etrafında kayıtsızca 
dolaşmak için bulunduğum yerden aceleyle çıkardım. O sandık 
odasını, onun yola çıkıp da, gideceği yere hiç varmadığını öğren-
diğim zaman hatırladım.

Akşamleyin ilk telefon geldi. Annem sakin bir ses tonuyla 
bana hiçbir şey anlatamayacağını söyledi; yanında bunu yapma-
sını engelleyen bir adam vardı. Sonra gülmeye başladı ve telefonu 
kapattı. En başta şaşkınlık ağır bastı. Şaka yaptığını düşündüm 
ve tekrar aramasını bekleyerek işi oluruna bıraktım. Saatlerce 
telefon başında oturup bir dolu varsayım yaptım. Ancak gece 
yarısından sonra polis bir arkadaşımı aradım, çok nazik davran-
dı; bana endişelenmememi, bu meseleyle ilgileneceğini söyledi. 
Ama gece, annemden hiçbir haber alamadan geçti. Kesin olan 
tek şey yola çıktığıydı: Annemle on beş yıldır dönem dönem iyi 
komşuluk, dönem dönemse düşmanlık ilişkileri yaşayan, onunla 
yaşıt, ihtiyar dul Bayan De Riso, yaptığımız telefon görüşme-
sinde, annemi tren istasyonuna geçirdiğini söylemişti. Annem 
bilet kuyruğundayken, dul kadın ona madensuyu ve dergi almış-
tı. Tren tıka basa doluydu; ama annem gene de, terhis edilmiş 
askerlerin bulunduğu bir kompartımanda, pencere kenarında 
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yer bulmuştu. İki kadın birbirlerine dikkatli olmalarını tembih-
leyerek vedalaşmıştı. Ne giymişti peki? Her zamanki gibiydi, 
senelerdir giydiği kıyafetleri giymişti: lacivert etek ve ceket, deri 
siyah bir çanta, kısa topuklu eski ayakkabılar, yıpranmış küçük 
bir valiz.

Sabahın yedisinde annem yine aradı. Onu her ne kadar soru 
yağmuruna tuttuysam da (“Nerdesin? Nereden arıyorsun? Ki-
minlesin?”), çok yüksek sesle ve kendi lehçesiyle bir dizi açık 
saçık sözü neşeyle, ağır ağır hecelemekle yetindi. Sonra telefonu 
kapattı. O müstehcen kelimeler bende sevimsiz bir irkilme ya-
rattı. Arkadaşımı yeniden aradım, İtalyanca ve kendi lehçemde 
karmakarışık konuşarak onu şaşırttım. Annemin son zamanlarda 
bunalımda olup olmadığını sordu. Bunu bilmiyordum. Her za-
manki gibi sakin, ölçülü bir keyif halinde olmadığını itiraf ettim. 
Sebepsiz yere gülüyordu, fazla konuşuyordu; ama ihtiyarlar çoğu 
zaman böyle davranırdı. Söylediklerime arkadaşımın da aklı yat-
tı: İlk sıcaklar gelince, ihtiyarların tuhaf şeyler yaptığı çok olurdu; 
bunda endişelenecek hiçbir şey yoktu. Bense endişelenmeye de-
vam ettim ve onun gezmekten zevk aldığını bildiğim tüm yerlere 
giderek şehri baştan aşağıya dolaştım.

Üçüncü telefon akşam on sularında geldi. Annem anlaşılmaz 
bir şekilde onu bir halıya sararak götürmek isteyen bir adamın 
kendisini izlediğinden söz etti. Koşup ona yardım etmemi istedi. 
Nerede olduğunu bana söylemesi için ona yalvardım. Ses tonunu 
değiştirdi, gelmememin daha iyi olacağını söyledi. “Eve kapan, 
kapıyı kimseye açma,” diye tembihledi. O adam bana da zarar 
vermek istiyordu. Ve sonra şunu söyledi: “Git uyu. Ben şimdi 
suya gireceğim.” Ses kesildi.

Ertesi gün iki genç, kıyıya birkaç metre mesafede yüzen be-
denini gördü. Üzerinde sadece sutyen vardı. Valizi bulunamadı. 
Lacivert tayyörü de bulunamadı. Külotu, çorabı, ayakkabıları, 
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kimliği ile çantası da bulunamadı. Ama nişan ve evlilik yüzükleri 
parmağında duruyordu. Kulağında babamın ona yarım asır önce 
armağan ettiği küpeler vardı.

Bedenini gördüm ve o morarmış nesnenin karşısında, bilme-
diğim bir yerlerde yitmemek için belki de bir şeylere tutunmam 
gerektiğini hissettim. Şiddete uğramamıştı. Gece boyunca onu 
kayalıklara vuran hafif dalgaların neden olduğu birkaç çürüğü 
vardı sadece. Gözlerinin etrafında çok ağır olduğu izlenimi 
edindiğim makyaj izleri seçer gibi oldum. Altmış üç yaşındaki 
bir kadın için hayret verici bir biçimde genç duran, zeytin rengi 
bacaklarını uzun uzun, kendimi rahatsız hissederek süzdüm. 
Aynı rahatsızlıkla sutyeninin, genelde kullandıklarından çok 
farklı olduğunu fark ettim. Zarifçe işlenmiş danteldendi ve göğüs 
uçlarını gösteriyordu. Sutyenin orta kısmında Napoli’de pahalı 
kadın iç çamaşırı satan bir dükkânın, Vossi Kardeşler’in amblemi 
olan üç tane “V” vardı. Küpe ve yüzüklerle birlikte teslim ettik-
lerinde, onu uzun uzadıya kokladım. Üzerinde, yeni kumaşlara 
özgü rahatsız edici bir koku vardı.




