
ZEYNEP KENDİNİ ANLATIYOR

Zeynep ben. 20 yaşındayım. Yani tam da değilim tamam, ama 20 sayılır artık. 3-5 ayın hesabını 

yapmıcaz yani di mi, kedi miyiz biz? 20 yaşındayım ve 20 senedir de bi tane bişey istiyorum. O 

ekran var ya, hani herkesin bi gün mutlaka “15 dakkalığına” meşhur olduğu. Hah işte orda olmak. E

bunun için at kendini bi devlet büyüğünün filan arabasının önüne diyebilirsiniz, hop 

televizyondasın. Ya da ne biliyim şu yarışmalardan birine gir, şık mısın değil misin konuşup 

dursunlar, al yine meşhursun. Ama yok. Benim istediğim o olsa zaten 50 sefer yapmıştım heralde, 

neyi beklicem. Ben öyle meşhur olmıcam. Ben öyle böyle meşhur olmıcam görürsünüz. Bi sefer 

yüzüm görünüp unutulmıcam öyle. Bi sefer yüz bin liralar kazanıp yokolmıcam. Ben. Zeynep 

Soydere yani. Hayatını değiştirecek. Ve her zaman meşhur kalıcak. 

Al bunu bi kenara yazın ha, iyi edersiniz, sonra malzeme olur. Kız 20sinde demişti diye anlatırsınız,

yazar çizersiniz. Ben de denize nazır verandamda bacaklarımı uzatıp okur okur gülerim. Vallahi de 

demiştim derim. Demiştim ve oldu. Eee, ben derim. Ve olur. O kadar. 

Ha gülebilirsiniz de tabi şimdi. Neyine güveniyo diyebilirsiniz. Yeniköy'ün yanlış tarafında 

doğduğuna mı, berber babasına mı, berber karısı annesine mi, neye güveniyo bu kız? Yok valla, 

Salih abime de güvenmiyorum, hani o çoktan yırttı zengin oldu diye. Beni tutup meşhur edicek hali 

yok onun, abi sonuçta. E neye güvenicem, kendime güveniyorum sadece. O kadar zor mu yani buna

ihtimal vermek acaba? Kendime güveniyorum işte. Başka ne lazım ki? Hayalindeki hayatı yaşamak 

için yani. Başka ne lazım soruyorum? 

Ha şans... Evet... Şans da lazım... Ama ne diyolar? İnsan kendi şansını kendi yaratırmış biliyosunuz.

Noldu yani? Yine döndük dolaştık kendimize geldik. Sonuç aynı. Kendine güvenicen. Başka da 

kimseye değil. Sen doğru adımları atarsan, şansın da açılır, her şey de olur. E ben de öyle 

yapıyorum. Doğru adımları atıyorum. 

Tabi Yeniköy'ün işte o “yanlış” tarafında yaşarken adım atmak pek kolay olmuyo, doğruya doğru. 

Bin türlü oyun çevirmen gerekiyo bazen, ki bu da ayrıca hiç kolay diil söyliyim. Çünkü zehir gibi bi

Fehime varken tepende, aman allah. Babam çok anlamaz, canım benim, odamdaysam ders 

çalışıyorum onun için, evde diilsem okuldayım, o kadar. Ama annem... Kül yutmaz cinsinden. Ama 

bişiy diyim mi. Zor olunca daha güzel bence. Hoşuma da gidiyo bazen. Hayatım öyle çok kolay 

olsaydı neyi değiştiricektim ki? Marifet, her şey bu kadar bo--, yani berbatken işte, bişeyler 

yapabilmek, di mi. İşte bazen böyle küçük beyaz yalanlar söyleyebiliyosun. Evin en küçüğüsün 

zaten, bi evin bi kızısın, dikkatler hep üstünde filan. Annem şimdi bilse neler çevirdiğimi, yemin 

ediyorum kafamı kırar. Ama bi gün o da beni ayakta alkışlıcak diye düşünüyorum. Helal be kız 

dicek. Düğünümde gururdan ağlamazsa mesela insan diilim. Çünkü Çırağan'da filan olucağı için...

Konuşma da yap diyosunuz görüyorum. Yapıyorum, daha da yapıcam, boş durmuyoruz heralde. 

Yakında görüceksiniz. Hepiniz. Herkes görücek. Şimdi kimse bilmesin, daha da iyi benim için. O 

gün geldiğinde çok şaşırıcak herkes o yüzden. Ağzı açık görücem hepsini. Bu mahalleden çıktığım 

gün, kapımda şöför beklediği gün, kıyafetimin sayısını bilmediğim gün, fan sayfalarımın filan 

açıldığı gün--! ... O her dediğimi yaptığım gün var ya... O gün böyle yandan sırıta sırıta 

dinleyemiceksiniz beni!


