
DANS EDİYOR BİR HANE

Orçun Türkay 1976’da İstanbul’da doğdu. Saint Joseph Lisesi 
ve İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü 
bitirdi. Çeşitli yayınevlerine, kuruluşlara çevirmenlik ve edi-
törlük yapıyor.

Kitapları: Peri Masalları (2004), Zavallı (2008), Belkıs, Cevat 
ve Ne İdüğü Belirsizler (2011), Dans Ediyor Bir Hane (2016).



Orçun Türkay’ın
YKY’deki kitapları:

Peri Masalları (2004)
Zavallı (2008)

Belkıs, Cevat ve Ne İdüğü Belirsizler (2011)
Dans Ediyor Bir Hane (2016)



ORÇUN TÜRKAY

Dans Ediyor Bir Hane

Anlatı



Yapı Kredi Yayınları - 4600
Edebiyat - 1305

Dans Ediyor Bir Hane / Orçun Türkay

Kitap editörü: Murat Yalçın

Kapak tasarımı: Nahide Dikel 
Sayfa tasarımı: Mehmet Ulusel
Grafik uygulama: Akgül Yıldız

Baskı: Promat Basım Yayım San. ve Tic. A.Ş.
Orhangazi Mahallesi, 1673. Sokak, No: 34  Esenyurt / İstanbul

Sertifika No: 12039

1. baskı: İstanbul, Mart 2016
ISBN 978-975-08-3628-2

© Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş., 2016
Sertifika No: 12334

Bütün yayın hakları saklıdır.
Kaynak gösterilerek tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında

yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Kemeraltı Caddesi Karaköy Palas No: 4 Kat: 2-3 34425 Karaköy / İstanbul

Telefon: (0 212) 252 47 00 (pbx) Faks: (0 212) 293 07 23
http://www.ykykultur.com.tr

e-posta: ykykultur@ykykultur.com.tr
İnternet satış adresi: http://alisveris.yapikredi.com.tr

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık
PEN International Publishers Circle üyesidir.



İçindekiler

1. kırık • 9

2. lobut • 13

3. dansçılar • 15

4. kapılar • 17

5. ağıt • 19

6. ragnar • 21

7. ayakkabı • 23

8. sürpriz • 25

9. tekne • 27

10. üçgen • 29

11. tavla masası • 31

12. altı • 33

13. koltuklar • 35

14. eşik • 37

15. bıçak • 39

16. posterler • 41

17. kaza • 43

18. konuk • 45

19. telefon • 47

20. şampiyon • 49

21. yorgan • 51

22. kanarya • 55

23. kanepe • 57





bir bulutlu elife
o buluta





 1. kırık  9

1. kırık

Kocaman bir Fenerbahçe posteri. Sezon başında, kalan futbolcu-
lar, yeni gelenler, başkan, teknik direktör, bazı yöneticiler, hepsi 
birlikte, üstelik ıslak imzalı olmasa da imzalı. Futbolcuların hepsi 
posteri veren gazete için imzalamış. Yöneticiler imzalamamış, ola 
ki yöneticilerden imza istenmemiş.

Schumacher bırakmış, Engin kaleci. Rıdvan, Aykut, Oğuz, 
Turhan, Müjdat, İsmail, Hakan, B. Şenol, K. Şenol devam; Semih 
gelmiş Galatasaray’dan, Tanju var. Karşıdan bakıldığında posterin 
solunda, büyükçe, ahşap bir kafes. El yapımı, torna işi bir kafes. 
Ana ahşap iskelet tellerle desteklenmiş. Duvara tutturulmuş metal 
bir çubuğa asılı. Tabanı yeşil, plastik bir suluğu var. Yemliği de 
plastik, o bütünüyle saydam. Zemin gazete kağıdıyla kaplı, gazete 
Milliyet. Üstü yem artıklarıyla, tüylerle dolu. Epeydir temizlen-
memiş. Tellere asılı sarımtırak beyaz bir gaga taşı. Kafesin içinde 
genelde makaralar çeken, ama şimdilerde suskun bir kanarya. 
Posterle kafes salonda televizyonu da taşıyan kütüphanenin tam 
karşısına asılı. Gorki-Ana, Kelebek, kiremit rengi ciltli Altın Ki-
taplar, Hayat Ansiklopedisi, Peyami Safa’nın, Aziz Nesin’in toplu 
yapıtları... Gümüş, kuyruğunu dikmiş bir kedi biblosu, telefonla 
konuşurken kitapların arasına sokula sokula sırtlarını aşındır-
mış, geniş ağızlı bir pala biçimindeki, gümüş bir mektup açacağı. 
Marmara Adası’ndan alınma, ortasından bir nazar boncuğu sal-
lanan, hediyelik eşya, küçücük bir terazi, Sony/Betamax video... 
Kasetler, videonun arkasında, eskiden içkilerin durduğu yerde 
film kasetleri, televizyondan çekilmiş, batan bir videocudan satın 
alınmış filmler: Kirk Douglas’lı, Tony Curtis’li Vikingler, ilk Yıldız 
Savaşları, Rocky, Rambo dizileri... Kara tuşlu, krem rengi telefon 
kütüphanenin dibindeki, arkalıksız bir oturma yeri de, bir şeyler 
konabilecek bir tablası da olan alçak mobilyanın üstünde. Yanında, 
yerde, seramik, el açmış, kahverengi bir maymun heykeli. Tüyleri 
oluk oluk.
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İki duvarın arasında bir taraf cam. Yere kadar değil, ama tekpar-
ça, geniş. Camın yanında bir bahçe kapısı var. Ev apartman girişinin 
altında, önünde küçücük bir bahçe. Bahçe tıka basa çiçekle dolu: 
sardunya, gül, hanımeli, begonya, aslanağzı... Sulama hortumu sa-
londan açılan kapının hemen önüne çöreklenmiş. Bahçenin zemini 
küçük beyaz taşlarla kaplı. Ortada arapsaçı sardırılmış küçük yeşil 
bir alan. Camın baktığı, yokuşun eğiminde alçalan duvarın dibi 
ortancalı, duvara saksılar asılmış. Duvarın üstünde koyu yeşilken 
yağlıboya beyaza boyanmış demir bir çit var. Sağda, apartmana 
çıkan merdivenin altı görünüyor. Onun altından, eskiden, batan 
güneşin ışığı geliyordu biraz, artık gelmiyor. 

Camın açılır kapanır, baklava baklava, demir parmaklıkları var. 
Evin içinde, camın karşısındaki duvar yarım, üstünde biraz karar-
mış, bakır, Mevlana kabartmalı bir tepsi asılı. Yanından yuvarlak 
yemek masasına geçiliyor. Masanın hemen dibinde, biri sırt cama 
verilince solda, öteki karşıda, iki kapı var. Soldakinden sokak 
kapısının olduğu kısacık aralığa çıkılıyor. Bu iki adımlık aralığın 
sağ ucunda yüklük olarak kullanılan, bir ara örneğin termosifonun 
da, çaparilerin de durduğu alaturka, kapatılmış, küçük tuvalet; 
karşısında mutfak, küçücük, kare. 

Camın karşısındaki öteki kapıdan da başka bir açıklığa çıkılı-
yor, bu bir adım daha uzun. Üç kapı, odalarınkilerle banyonunki 
arasında bir koridorcuk. Odalar evin geri kalanına oranla büyükçe. 
Sağdakinin, banyoya daha yakın olanın duvarları posterlerle kaplı: 
yine Fenerbahçe, Bon Jovi, Claudia Schiffer... CD-çalarlı, iki ka-
setçalarlı müzik seti, açık olduğunda ışığı sarımtırak yeşil. Alaca 
minderleri olan plastik sandalyeler, yuvarlak, plastik bir masa. 
Zemin boydan boya, yer yer yanmış, başka evden gelmiş, açık kül 
rengi bir halıyla kaplı. İki top ortalıkta, biri lastik, öteki meşin. 
Yandaki oda çift kişilik yatak, kırmızı, mekanik, radyolu saat. 

Odalar şimdi karanlık, arkada kalmışlar. Mutfakta ışık var. 
Mutfakta bir adam. Sırtı kapıya dönük. Yüzü mutfak camından, 
lavabodan, apartmana çıkan merdivenden yana bakıyor. Lavabonun 
içi, yanı bardaklar, tabaklar... Ekmek, peynir, yumurta...

Salonda da ışık var. Yemek masasının tepesindeki çok ampullü 
avize epey aydınlatmış ortalığı. Televizyon da açık. Salondaki dev 
Fenerbahçe posterinin asılı olduğu duvarın önünde, kuş kafesinin 
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kütüphaneye doğru bakıldığında solunda bir yatak. Öteki mobil-
yalar, koltuklar, sehpa yatağa yer açmak için kenarlara çekilmiş. 
Yatakta bir kadın, gecelikli, ayakucunda bir yürüteç var. Kadın 
da, adam da kırklı yaşlarda. Kadının sağ kaval kemiğine dışarıdan 
çivilerle fiksatör takılmış, Fenerbahçe posterinin önünde tüylen-
mekte, sigara üstüne sigara içmekte. Sigara Tekel 2000. 

Televizyonda bir kanal test yayınında, sürekli klip veriyor. Çok 
fazla çeşit yok. Bryan Adams’ın şarkısı sık aralıklarla ne zaman 
çalsa, adam gelip sesi çok açıyor.   
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2. lobut

Adam, başı kütüphaneye doğru gelecek biçimde, hafif çaprazlama-
sına, yüzükoyun yere uzanmış, üstünde atlet. Televizyon yayını 
bitmiş, İstiklal Marşı okunmuş, alet kapalı. Yemek masasının tepe-
sindeki avize yanmıyor. Bir tek tam girişe takılan flüoresan lamba-
nın beyaz ışığı. Odalarla banyonun önündeki aralığa da yuvarlak, 
yine flüoresan bir lamba takılmış. Tavanlar çok yüksek değil, ama 
banyonun karşısına, tepeye bir raf konmuş. Örneğin, yeşil, kumaş 
çantasıyla bot orada duruyor. Raf hafif bel vermeye başlamış, artan 
duvar kağıdıyla kaplanmış. Duvar kağıdı salonda bej-beyaz, pü-
türlü, odalarda açık mavi-beyaz, çiçekli, kaygan. Adamın yüzünü 
gömdüğü halının üstü de yalın dal-çiçek-yaprak motifleriyle bezeli. 
Yine benzer motiflerle dolu, rengi başka, kalın bir çerçevesi var. 
Ana zemin kirli beyaz, çerçevenin içi şarap tortusu, motiflerde 
küçük mavi gözler, sarı virgüller... Çevre çizgileri, siyahlar baskın. 
El açan maymunun eline kabuklu bir ceviz yapıştırılmış. Kenar-
larında yeşilimtırak sarı Bally izleri. Kütüphanenin sokak kapısı 
tarafındaki kısa raflarından birinde de tepesine kırmızı başlı bir top-
luiğne takılmış bir Japon yapıştırıcı duruyor, tüpü sarı-siyah. Evde 
çok saat yok daha. Salon daha bahçeden alınıp genişletilmemiş. 
Bahçenin beyaz taşları yok. Çiçeklerle arada, hortumun durduğu 
bir taşlık var. Sonradan orası salona katılacak. Bir zaman dev bir 
Fenerbahçe posteri asılacak salon duvarının karşısındaki duvarı 
bütünüyle kaplayan kütüphanenin yanında, salon genişleyince, boş 
bir duvar parçası olacak. Apartmanın merdiveninin altından görü-
nen güneşi kapatacak. Bahçe duvarının tepesindeki çit daha yok. 
Camdan petrol rengi bir Opel Rekord görünüyor, önü tombulca, 
kıçı keskin. Onun karşı kaldırımına da beyaz bir Murat 124 park 
etmiş. Apartmanın merdiveni kedi dolu. Sonradan örülüp yağlıboya 
beyaza boyanacak çit gibi koyu yeşil apartman kapısında “Lütfen 
kedileri içeri sokmayınız” yazısı, yazan: “İdare”. Kapının iki yanı 
da uzunca balkon, sağ yanın aşağısında bahçe var, öteki yan boş-
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luk, dibi dar bir taşlık. Giriş katındaki, solda kalan dairenin salon 
duvarları kiremit rengi, ötekininkiler beyaz. Apartman girişinde, 
sahanlıkta o iki dairenin kapıları, biri yukarı çıkan, biri aşağı inen, 
birbirine doğrudan bağlanmayan iki merdiven. Aşağı inildiğinde de 
karşılıklı iki daire var. Biri bahçeli olan, ötekinin önü boş. Merdiven 
o katta da bitmiyor. Eğretileşerek kazan dairesine iniyor. Kazan 
dairesine komşu bir daire daha var. Apartman girişinden iki kat 
aşağıda. O dairenin kocaman, boz köpeği ezan okundukça uluyor. 
Kapıcı yok. Asansör yok. Apartmanın çaprazında, Murat 124’ün 
sahiplerinin oturduğu karşı apartmanın yanında, yokuşun dibinde 
bir cami var. Kadın akşamları, iş dönüşü Murat 124’ün sahiplerinin 
oturduğu apartmana uğrayıp, eve bir tencere yemekle dönüyor. 
Gün oluyor, adam da oraya gidiyor, gece çıkıyorlar. İşten birlikte 
dönüyorlar, Opel Rekord’la, saat aşağı yukarı altıda.

Kadın şimdi ara sıra gülerek konuşmayı sürdürüyor. Yastığı tu-
runcu, ahşabı koyu yeşil koltukta oturuyor. Yastığın kaplamasının 
dikişi iç taraftan atmış. Adamla avucuna ceviz yapışık maymunun 
arasında, daha ağırlaşsın diye gürgenine kurşun katılmış bir lobut 
dimdik duruyor.  
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3. dansçılar

Murat 124 sokakta değil. Opel’in yerinde de beyaz bir Renault 11 
Flash duruyor. Adam kütüphanenin karşısındaki duvarın, kane-
penin önünde, yerde, sırtüstü yatıyor. Yemek masasında bir başka 
kadın oturuyor, sırtı masaya dönük. Az sonra, kalkıp gidiyor. 

Kütüphanede, Peyami Safa kitaplarının durduğu rafın üstünde-
ki uzun rafta ikisi erkek, biri kadın, üç İspanyol dansçısı, plastik 
biblolar. Arkalarında eskiden üstünde bir boğa güreşi sahnesi olan 
açık bir yelpaze dururdu, yelpaze şimdi sehpada kapalı. Erkek 
dansçılar siyah, kadın dansçıysa sapsarı giyimli. Erkeklerin dar, 
geniş paçalı pantolonları, dar, kısa ceketleri, üstten basık, kenar-
ları çok da geniş olmayan şapkaları, yumurta topuklu ayakkabı-
ları siyah, fırfırlı gömlekleri beyaz; kadının, o esmer dansçının 
upuzun, tek parça elbisesi de, saçının arkasına tutturulmuş tül 
de yumurta sarısı, bir tek topuklu ayakkabıları beyaz. Erkeklerin 
siyahları zaman içinde epey ağarmış. Dansçı kadın da solmuş, 
ama sarı siyah gibi değil. İki erkeğin ortasında hâlâ göze çarpıyor. 
Dansçı kadının beyaz ayakkabılarının üstünde, sarı, kabarık ete-
ğinin içinde çok düzgün bacakları var. Erkeklerden biri taşınma 
sırasında yok olacak.

Girişte –oysa şimdi çıkış– yüklük olarak kullanılan küçük 
tuvaletin kapısı boydan boya aynayla kaplı, önünde birkaç çift 
ayakkabı. Kahverengi bir Lumberjack, siyah, eski bir makosen, 
bir çift de spor ayakkabı, kimi tek devrik. Ev karanlık, ayna pek 
göstermiyor. Bir tek salonda, kanepenin yanında duran, kum rengi 
zeminde mavi-turuncu yaprak motifleriyle bezeli, kafası sonradan 
değiştirilmiş lambanın ışığı. Beyaz bir ışık. Salonun ortasındaki 
ahşap ayaklı mermer sehpa hafif kaymış, çapraz duruyor. Üstün-
de tığ işi, yuvarlak, kemik rengi bir örtü, onun üstünde tepesine 
büyükçe bir gül kakılmış gümüş bir kap, içine oradan buradan 
kesilen yemek tarifleri de tıkıştırılmış kabarık bir telefon defteri, 
mavi tükenmezkalem. 
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Kadın alt sokakta, yokuştan sağa dönen sokakta, maun kaplama 
bir çelik kapıyı çalmak üzere evden çıkarken, o öteki kadın giri-
yor içeri. Karşılaşıyorlar. Adam içeride, başı kütüphane tarafında, 
yerde, sırtüstü yatıyor. Yeni gelen kadın yemek masasına oturuyor, 
masaya sırtını veriyor. Masanın üstünde kristal bir vazo, kristal bir 
çanak, makine işi bir örtü. Açılıp büyüyebilen masalardan. Üstünde 
tencere lekeleri yok daha. Sandalyeler ahşap, minderleri açık mavi, 
çiçekli, parlakça bir kumaşla kaplı, oymaları kakmaları, olukları, 
tepelikleri yok. Kimisinin iplikleri azıcık atmış. Kadın, bir süre, 
çok değil, kısa bir süre oturup gidiyor.  
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4. kapılar

Arka bahçe neredeyse öndeki kadar, ama çiçeksiz. Bir ağaçlık-
tan, yüksekçe bir duvarla ayrılıyor. Ağaçlar duvarın tepesinden 
görünüyor. Arka bahçeye banyonun hemen yanındaki odadan 
çıkılıyor. Odanın camında, salondakinin tıpkısı, akordeon gibi, 
baklava baklava açılan, demir, beyaz bir parmaklık. Ön taraftaki 
gibi kocaman bir kilidi var. Ama sık açılmadığından, arkası nere-
deyse hiç kullanılmadığından, oldukça bakımsız, paslı. Sonradan 
bir kez beyaz boyası tazelenecek.

Bahçeden odaya salondakine benzer bir kapıdan giriliyor, üs-
tünde bir vasistas var. Kapının hemen önünde, dışarı pek çıkılma-
dığını gösterir biçimde dibe yaslanmış, döşemesi petrol mavisi, alt 
minderleri beyaz zemin üstünde kırmızı çiçekli, bir çekyat. Onun 
yanında şimdi tek kişilik yatak olarak kullanılan, başka bir evden 
gelme, eskiden radyonun durduğu, raflı, minderi koyu yeşil tonlar-
da, fitilsiz kadifeyle kaplı bir kanepe uzanıyor. Ayakucunda beyaz, 
kapakların kavuştuğu yeri siyah, bir dolap. Dolabın yanında müzik 
setinin durduğu konsol, onun da sağında oda kapısı. 

Bu kapı çoğunlukla tam kapanmıyor. Tepesinde çıkarılıp ta-
kılabilen, mavi, küçücük bir basket potası var, pek çıkarılmıyor. 
Kapının tepesine tutturulmasını sağlayan kıskacın arka tarafı 
kapının tam kapanmasına engel oluyor. 

Kapı, banyo kapısı dışında evin içindeki tüm kapılar gibi ne-
redeyse yarıya dek camlı. Camların üstünde kabartma, baklava 
biçimli motifler, onların içinde de damla damla noktalar var. 
Odadan çıkıldığında hemen solda kalan banyo kapısının camıysa 
daha küçük, olsa olsa vasistas büyüklüğünde, motifi petek. Sokak 
kapısı dışındaki tüm kapılar beyaz. Sokak kapısının da iç yüzü öyle, 
dışı koyu kahverengi. İçeride, banyonunki dışında hepsi yerden 
bir parmak yukarıda.

Başlangıçta evde, dışarıya açılanları saymazsak, dokuz kapı 
vardı. Bunca küçük bir ev için biraz fazla. Salondan sokak ka-
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pısının önündeki küçük koridora açılan kapı yerden kazanmak 
için söküldü. Oraya, kısa bir süre, deriden, körüklü, akordeon 
gibi açılıp kapanan, kahverengi bir kapı kondu, çabuk bozuldu, 
kaldırıldı. Bir de odalar arasındaki, kolları sökülmüş iki kapı 
kanadı tamamıyla iptal edilip, önlerine, arka bahçeye bitişik oda 
tarafına, sunta ağırlıklı bir kitaplık yaptırıldı. O kitaplık uzunca 
bir süre çıplak, boyanmayı bekledi. Öbür odada, ölü kapıların 
camına kitaplığın sırtının karanlığı oturdu. Dolap takımının bir 
parçası olan, öncesinde çift kişilik yatağın tam karşısında duran, 
kararmış aynası atılmış tuvalet masası o kapıların önüne çekildi. 
Banyonunki, odalarınkiler, banyonun önündeki küçük koridordan 
salona açılan kapı, yüklüğünki, bir de mutfağınki, toplamda altı 
kapı işliyor.

Kadın mutfak kapısının hemen dibinde, dışında. Adam mutfak-
ta. Adam mutfağın kapısını kapıyor. Kadın arkasını dönüyor, sokak 
kapısını geçip sağa sapıyor, yemek masasının karşısına çıkıyor, 
oradan salonun odalara açılan kapısını iterek, odaların önündeki 
küçük koridora, oradan da dosdoğru banyoya dalıyor. Banyonun 
yanındaki odada, tek kişilik yatakta yaşlı bir adam uyuyor. Mutfak-
taki adam kısa bir süre daha mutfakta kalıyor. Banyonun yanındaki 
odanın kapısı, tepesinde yine basket potası olduğu için hafif aralık.
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5. ağıt

Çok karanlık. 1960 model Opel Rekord P2’nin arka camları da, ön 
camları da kapalı, bir tek sol ön kelebek açık. İçeride, tavandaki, 
küçük, metal, damla biçiminde bir düğmesi olan lamba yanmıyor. 
Torpido gözünün içinde de ona benzer bir lamba var. Torpido gözü 
kilitli. Kilitli olmadığında tutmuyor, düşüyor. Yanında akreple 
yelkovanı çilek kırmızısı, kadranı siyah-beyaz bir saat var. Gece 
saat ikiye geliyor.

Araba yuvarlak hatlı sayılabilecek olsa da, gerek dışında, özel-
likle arka tarafında, gerek içinde, Rekord adının da yaptığı gibi 
hızı akla getiren, keskin sayılabilecek kıvrımlar var. 1976 model 
Murat 124’ün içiyle karşılaştırıldığında, her şey çok daha metal 
ağırlıklı: kapı, cam kolları, kül tablaları, panel... Direksiyon ko-
caman. Vites kolu direksiyonun arkasında. İkisi de beyaz. Panel 
arabanın kaportası gibi petrol mavisi, deri koltukların kalın fitilli 
iç kısımları de öyle. Koltuklarda kenarlardan, bir de ortadan iki 
şerit geçiyor, kirli cam göbeği. Kapıların iç döşemeleri de öyle, ama 
kapılarda ortadan krem rengi bir şerit geçiyor. Kolçaklar kapılara 
göre kısacık, üstleri yine kirli cam göbeği, altları bej deriyle kaplı.  

Sürücü koltuğunun altı çürüye çürüye delinecek ileride. Pas 
pastan ayrılacak, asfalt görünecek. Araba artık hiç gitmez olacak, 
sokaklarda terk edilmiş, camı çerçevesi indirilmiş, aküsü sökül-
müş, kediye köpeğe barınak olmuş eski külüstürlerden hallice... 
satılacak. Alacak olan toparlayacak onu. Ama bunlara daha çok var.

Arabayı adam kullanıyor. Sigara üstüne sigara yakıyor. Arabanın 
çakmağı aşırı kızıyor. Murat 124’ünki öyle değil. Ön koltuk boş, 
kadın arkada, solda, sürücü koltuğunun arkasında oturuyor. Kol-
tuk kaplamaları yer yer yırtılmış, kayısı sarısı süngerler görünüyor. 
Adam kirli cam göbeğine çok da uzak olmayan, koyu Nil mavisi, 
üst kısmı epey dar, İspanyol paça bir pantolon giymiş. 

Kadın ağıt yakmaya başlıyor. Adam çok kızıyor. 




