
 

Isim Şehir Oyunu 

 

Yunan mitolojisinde Narkissos, Karaburundan güzelliğiyle tanınırdı ve sonunda bir su 

birikintisindeki kendi yansımasına âşık olur ve hayatının geri kalanında ona bakar. Tanrılar, 

kendi güzelliğini takdir ettiği ve romantik aşkı reddettiği için ceza olarak onu bir çiçeğe çevirdi.  

 

Athena ve erkek kardeşi, Ares, isim şehir oynuyorlardı. Ares bu sefer N harfini seçti ve ikisi de 

önlerindeki kağıtlara yazmaya başladılar. Athena ağabeyinden daha hızlıydı ve bağırdı: Yazmayı 

bırak, benimkini bitirdim. Ares ellerini barış işareti olarak kaldırdı ve gülümsedi. Athena sordu: N 

harfiyle başlayan hangi ismi yazdın? 

Ares: Nazim, ve sen? 

Athena: Narkissos. 

Ares: Allahom ya rabbi... ne? Bu nasil isim dir? Şaka yapiyormusun? 

Athena: Hayir. Narkissosi tanımıyormusun? O meşhur bir mitolojik karakterdir. 

Athena erkek kardeşine Narkissos'un kim olduğunu anlatırken duvarda bir gölge ve yerde ayak 

sesleri belirdi. Dedi Athena: Susmak, bir dakka, ses geliyor. Bunu duyuyor musun? 

 

Ares: Hayir ya, sen çok sanrılı. Tabi bu senin için çok normal. Bak basit bir oyun için ne isim 

seçtin! 

Bu kere Ares daha hızlı bitirdi ve Athena'ya isim olarak ne yazdığını sordu. Aniden oturdukları 

kanepenin arkasından erkek sesi geldi. Ses dedi ki: benim adım Narkissos. Aras dedi ki: Ne dedin 

Athena? Yeter lütfen hich komık degil, çok sıkıcısın. 



Athena dedi: Amma vallah hiç demedim ke. Ses yine dedi ki: 

Narkissos: Evet, kraliçe Athena tek kelime etmedi. Bu benim sesim. Sesim güzel değil mi? (aptal 

bir şekilde güler) 

Athena ve Ares kanepeden atladılar ve Narkissos'u gördüler. Kıvırcık saçları, güzel kahverengi 

gözleri ve gülen bir yüzü vardı. Korkularını gören Narkissos şunları söyledi: 

Narkissos: Hayir hayir benden korkmamalısın. Seni rahatsız etmek istemiyorum. Aslında beni 

tanıyorsan, normalde sadece beni düşündüğümü de biliyorsundur. Kendi dünyamda çok 

meşhurum. 

Athena: Neden buradasın? Buraya nasıl geldin? 

 

Benim adım Narkissos ve sen benim adımı çağırdın ve bu yüzden buradayım. Birinin adımı 

söylemesini bekliyordum. 

Athena: Ama bu hiç mantıklı değil. Tanrılar seni bir nilüfer çiçeğine çevirmedi mi?? 

Ares: Ay Athena bunların hepsi senin suçun. O senin arkadaşın mı? Bu bir şaka mı? Valla 

korkuyorum, kes şunu. 

 

Athena: Susmak lütfen, kendine bir bak.. 30 yaşındasın ve hala bir korkaksın. 

Narkissos: Ares, bizim dünyamızda sen çok cesur bir adamsın. Her zaman kimin daha güçlü 

olduğu konusunda Herkül ile rekabet ediyorsunuz. (Narkissos melankolik bir şekilde gülmeye 

başlar.) 

 

Ares: Athena o kim? Ben onu hich tanimiyorum …? Mitolojiyi biliyorsun, o kim? 



Narkissos dedi ki: Ben Cephissus ve Liriope'nin oğlu Narkissos. Bir lutus çiçeğine dönüştüm ve 

şimdi yeniden insan olmak için buradayım. Bu benim için ilahi bir sınav. Tanrılar tekrar insan 

olmayı hak edip etmediğimi kontrol etmek istiyor. 

Ares: Hepsi senin suçun. Onu buraya sen getirdin. 

Athena: Ay Ares, bana ne? dün gün Yunan mitolojisini okudum ve bu isim aklıma geldi. 

 

Narkissos: Güzel bayan, beni aradın ve senin için buradayım aşkım. 

 

Athena: Ne? Ne dedi?  Aşkım? Ne zamandan beri aşık oluyorsun? 

Ares gülmeye başlar ve der ki: çok şükür, sonunda hayali bir karakter sana aşık oldu. 

 

Athena Ares'i görmezden gelir ve Narkissos'a der ki: Çok yalancısen. Sen sevmeyi bilmiyorsun. 

Sen sadece kendini seviyorsun. 

Narkissos: Çok güzel bir noktaya değindin güzel leydim. Bu yüzden buradayım. Sevmeyi ve aşık 

olmayı öğrenmek için buradayım. Tanrıların tanrısı Zeus sonunda bana dünyadaki birini sevmem 

için bir şans daha vermeyi kabul etti. Birini sevebilirsem, tekrar insan olabilirim. Olmazsa, 

ebediyete kadar çiçek olacağım. 

Ares güler ve der ki: Yanlış zamanda yanlış yerdesin. 

Narkissos: Neden müstakbel kayınbiraderim? (Narkissos, Ares'e göz kırpıyor.) 

 

Athena: Ares haklı. Bu günlerde herkes kendi başına bir Narkissos. İnsanların seni sevmesini 

sağlamak zordur… ve 

 



Ares araya giriyor: Bir dakika.. Narkissos sen herculo tanıyorsunuz dedin mi?  

 

Nars: Evet, evimden üç blok ötede yaşıyor. 

 

Ares: Ay çok ilginç, o zaman bir sorum var. formda kalmak için ne yapıyor? Onun six pack abs 

var mı? 

 

Narkissos: Ne? six pack abs nedir? 

 

Ares: Bu, Herkül kadar yakışıklı olmak istediğim anlamına geliyor. Çok fazla beğeni almak için 

kaslı olmak ve fotoğraflarımı Instagram'a koymak istiyorum. 

 

Narkissos: Instagram? 

Athena: Bak Narkissos, bu yüzden imkansız olduğunu söylüyorum. Bu günlerde insanlar 

kendilerini önemsiyorlar ve sevginizi görmeyecekler. Gel buraya sana bir şey göstereyim. 

Athena gidip aynanın karşısına geçer ve kendi fotoğrafını çekmeye başlar. 

 

Narkissos bağırır: Ne yapıyorsun güzel bayanım? 

 

Athena: Aynada kendime bakıp selfie çekiyorum. 

 

Narkissos bağırır: Hayir ya bu çok tehlikeli.. 

 



Athena: Hayır canım, tehlikeli değil. Zaman değişti. Şimdi en çok kendini sevmen gerektiğini 

söylüyorlar. 

 

Narkissos: Ama kendi imajımı beğendiğim için cezalandırıldım. 

Athena: Peki, hayat adil değil, değil mi?  Yani bence Karaburun'u geri dönmelisiniz, burası 

yaşadığınız şehir değil mi? 

Nars: Evet 

 

Athena: Saatine bakar. Geç oluyor ve ben uyumak istiyorum ve bence artık gitmelisin. Athena 

bunu söyler ve eline bir krem alır ve yüzüne sürer. 

 

Narkissos: O elindeki ne, güzelim? 

 

Athena: Yaşlanma karşıtı kremimdir. Bunu yaşlanmayla savaşmak için yapıyorum. 

 

Narkissos: Ama yaşlanman lazım, bu normal değil mi? 

Athena: Ne demek istiyorsun? 

Narkissos: Sisifos'u ve neden cezalandırıldığını bilmiyor musun? Ölümü uzaklaştırmak istediği 

için cezalandırıldı. Ve şimdi bizim dünyamızda neredeyse milyon yıldır her gün bir dağa 

tırmanıyor. 

 

Athena kremi sürmeye devam eder ve der ki: Şey, sanırım Olimpos Dağı'ndaki tanrılarınız size 

çok sert davranıyor. 



Narkissos: Bunu neden söylüyorsun kraliçem? Tanrılarımız bizim için en iyisini istiyor. 

 

Athena: Peki, bunu anlamana yardım etmeme izin ver. Geçen hafta hemşehrilerinizden birinin, 

Prometheus'un, insanlara vermek için Athena'dan ateşi çaldığı için hapiste olduğunu okudum. Ama 

biz bugünlerde her şeyi kullanıyoruz ve onlarla birçok yaratıcı şey yapıyoruz ve hepimiz iyiyiz, 

bunun için suçlanmıyoruz veya cezalandırılmıyoruz. Hatta başka gezegenlerde yaşamayı 

planlıyoruz. Hatta gelip topraklarınızı işgal edebilir ve Zeus'u devirebiliriz. (Athena bunu 

söylerken kardeşine göz kırpar ve krem tüpünü erkek kardeşine atar ki kullansın) 

Narkissos kanepede oturur ve odanın aynanın olduğu tarafına bakar, sonra sorar: 

 

Narkissos: Athena, nasıl yazılacağını biliyor musun? 

Athena: Evet. 

 

Narkissos: Lütfen size söylediğim isimleri yazın. Birçoğu var ve hiçbirini unutmak istemiyorum. 

Hepsini yeryüzünde istiyorum. 

 

Athena; Ne? 

Narkissos: Hemşerilerimin haklarını tanrılardan geri almak istiyorum. Bu konuda yardımına 

ihtiyacım var, sana güvenebilir miyim? 

Athena dolabından bir ayna alır ve Narkissos'un yüzünün önüne alır ve ona şöyle der: Buradan 

başlamalı mıyız? 

Narkissos aynanın önünde durur, gözlerini açar ve kendine iyi bakar. 

Narkissos: Yazıyor musun Athena? İsimler: Sisyphus, Prometheus, Ixion… 


