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Allison, Riva Hocherman ve Ben Kiely için;
inancýnýz ve verdiðiniz ilham için
en derin þükranlarýmla.
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Bizlerin, en azýndan benim, büyük bir güvenle ‘aný’
diye söz ettiðimiz þey –yani bir an, bir sahne ya da,
týpký fotoðraf gibi, sabitleþtirici ilaç sayesinde silinip
gitmekten kurtarýlmýþ bir olgu– gerçekte zihinde
kesintisizce anlatýlan bir öyküdür ve neredeyse her
anlatýlýþýnda deðiþir. Yaþam, çeliþkili, hatta zýt duygu
larla öylesine harmanlanmýþtýr ki, onu artýk olduðu
gibi, bir bütün olarak kabul etmek olanaksýzdýr; olay
larý hayatýn sonuyla uyuþacak biçimde yeniden düzen
lemek de, büyük bir olasýlýkla, öykü anlatýcýnýn mari
fetidir. Her durumda, geçmiþten söz ederken aldý
ðýmýz her solukta yalan söyleriz.
WILLIAM MAXWELL,
Hoþçakal, Yarýn Görüþürüz
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PARÝS . 1961
Paris’teki ilk sezonunda, sahneye fýrlatýlanlar:
lastik bantla tutturulmuþ, on adet yüz franklýk banknot;
bir paket Rus çayý;
Cezayir’de milliyetçi cepheyi temsil eden Front de Libéra
tion National1 örgütünün, Paris’teki bir dizi araba
bombalama olayýnýn ardýndan Müslümanlara uygu
lanan sýkýyönetimi protesto eden bildirisi;
Louvre’un bahçesinden çalýnan ve yönetime, çiçek tarh
larýnýn yaðmalanmasýný önlemek üzere, bahçývanlarý
sabahýn beþinden akþamýn altýsýna kadar kesintisiz
çalýþtýrma kararý aldýran nergisler;
yeterince aðýrlaþýp sahneye kadar uçabilsin diye, sap
larýna bozuk paralar yapýþtýrýlmýþ beyaz zambaklar;
gösteriden sonra sahneyi süpüren Henri Long’un, buket
haline getirip daha sonra arka kapýda hayranlara sat
masýna yetecek bollukta, çeþit çeþit çiçek;
on ikinci gece havadan süzülerek gelip sahneye konan
ve bir an için tepelerinden bir hayvanýn uçtuðunu
sanan, ön sýralardaki kodamanlarý ürküten bir vizon
manto;
1 Ulusal Kurtuluþ Cephesi. (Çev.)
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tiyatroda daha önce hiç görülmemiþ bir olay: çoðu güzel
ce katlanýp kurdeleyle baðlanmýþ, on sekiz parça
kadýn iç çamaþýrý; ama en az iki tanesinin bir cinnet
ânýnda çýkartýldýðý belli; son selama çýktýðýnda, birini
eðilip aldý ve abartýlý hareketlerle koklayýp sahne
görevlilerini güldürdü;
kozmonot Yuri Gagarin’in, altýnda Uç Rudi Uç yazan bir
fotoðrafý;
içi karabiber dolu kâðýt bombalar;
bir göçmenin fýrlattýðý, devrim öncesinden kalma deðerli
bir sikke; Rudi’ye soðukkanlýlýðýný koruduðu sürece,
en az Nijinski kadar baþarýlý olacaðýný söyleyen bir
pusulaya sarýlmýþ;
arkalarýna kadýnlarýn adlarý, telefon numaralarý kara
lanmýþ, düzinelerce açýk-saçýk polaroid fotoðraf;
Vous etes un Traitre de la révolution1 yazan notlar;
komünist protestocularýn fýrlattýðý cam parçalarý; sahne
deki kýrýklarýn süpürülmesi için gösteriye yirmi
dakika ara verilmesine yol açtýðý gibi, olumsuz eleþ
tirilerden çekinen Paris Partisi’nin acilen toplan
masýna da neden oldu;
ölüm tehditleri;
otel anahtarlarý;
aþk mektuplarý;
ve on beþinci gece, uzun saplý, yaldýz kaplama tek bir gül.
1 (Fr.) Siz devrime ihanet ettiniz. (Çev.)
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-1SOVYETLER BÝRLÝÐÝ . 1941-1956

D

ört kýþ. Karýn içinden adým adým, güçbela geçir
dikleri atlar sayesinde karý yarýp yollar açtýlar, sonra da
oturup büyük bir kederle atlarý yediler. Saðlýk görevlile
ri, içindeki morfin donmasýn diye koltuk altlarýna bantla
yapýþtýrdýklarý ampullerle kar tarlalarýna daldýlar; dok
torlar savaþ ilerledikçe askerlerin damarlarýný bulmakta
daha da zorlandýlar – adamlar eriyip gidiyor, gerçekten
can vermeden çok daha önce ölüyorlardý. Siperlerde
uþinki’lerinin kulaklýklarýný indirip sýkýca baðlýyor, bul
duklarý paltolarý çalýyor, birbirlerine sokulup uyurken,
ýsýdan azami ölçüde yararlanabilsinler diye yaralýlarý
ortalarýna alýyorlardý. Ýçi takviyeli pantolonlar, kat kat iç
çamaþýrlarý giyiyor, bazen de fahiþeleri boyunlarýna birer
atký gibi dolamakla ilgili þakalar yapýyorlardý. Bir süre
sonra postallarýný neredeyse hiç çýkartmaz oldular. Don
muþ parmaklarý kopup ayaklarýndan düþüveren askerler
görmüþlerdi; bir adamýn yürüyüþüne bakarak geleceðini
okuyabileceklerini hissediyorlardý artýk.
Kamuflaj için, iki beyaz köylü gömleðini birbirine
baðlayýp kaputlarýnýn üzerine geçiriyor, aðzýný postal
baðcýklarýyla büzdükleri beyaz torbalardan baþlarýna
kukuleta yapýyorlardý; böylece kara karýþýp saatlerce
görülmeden yatabilirlerdi. Toplarýndaki seðirdim sývýsý
dondu. Makineli tüfeklerindeki vurucu yaylar cam gibi
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kýrýldý, paramparça oldu. Çýplak madene dokunduklarý
zaman ellerinin derisi yüzülüyordu. Kömür ateþi yakýyor,
közün içine attýklarý taþlarý daha sonra alýp ellerini ýsýt
makta kullanýyorlardý. Sýçtýklarý zaman, ki pek sýk olmu
yordu, pantolonlarýna sýçmak zorunda olduklarýný öðren
miþlerdi. Bokun orada donmasýný bekliyor, daha sonra,
kendilerine bir siper bulduklarýnda, çýkartýp atýyorlardý;
hâlâ hiçbir þey kokmuyordu, eldivenleri bile; koku buz
lar çözüldükten sonra gelecekti. Ýþemek için pantolonun
altýna, apýþaralarýna bir muþamba baðlýyor, böylece soyu
nup havayla temas etmekten kurtuluyorlardý; ayrýca
bacaklarýnýn arasýndaki ýlýk sidik onlarý ýsýtýyordu da;
bazen bu sýcaklýk akýllarýna kadýnlarý düþürüyordu; ama
sonra torba donuyor, kendilerini bir kez daha ýssýzlýðýn
ortasýnda buluyorlardý – yalnýzca bir petrol rafinerisinin
aleviyle aydýnlanan, karla kaplý bir düzlükte. Stepe baký
yor, asker yoldaþlarýnýn cesetlerini görüyorlardý; donarak
ölmüþ, bir el havada, bir diz kývrýlmýþ, buz tutmuþ sakal
lar apak; giysiler cesetle birlikte kaskatý kesilmeden
önce cesedi soyup giysileri çalacak kadar ustalaþmýþ
lardý; sonra eðilip fýsýldýyorlardý: Kusura bakma, yoldaþ;
tütün için sað ol.
Düþmanýn ölüle
ri yol yapýmýnda kul
landýðýný duy
muþlardý; ortada aðaç filan kalmadýðý için cesetleri yan
yana diziyorlarmýþ; dolayýsýyla, arada bir buzun karþý
tarafýndan gelen sesi, bir tekerleðin ezdiði kemiðin çatýr
týsýný duymamaya çalýþýyorlardý. Sessizlik diye bir þey
yoktu, hava binbir türlü ses taþýyordu: kayaklý bir keþif
grubu, elektrikli telgraf direklerinin týslayýþý, havan top
larýnýn ýslýklarý, bacaklarýný, parmaklarýný, tüfeðini,
annesini çaðýran bir yoldaþýn haykýrýþlarý. Sabahlarý
silahlarýný fazla doldurmuyorlardý ki, günün ilk yaylým
ateþinde namlu yüzlerinde patlamasýn. Uçaksavar batar
yalarýnýn tutamaklarýna dana derisi sarýyor, mitralyözle
rin yivli namlularýný, içeri kar dolmasýn diye, eski
gömleklerle kapatýyorlardý. Kayaklý askerler, el bomba
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larýný yana doðru fýrlatabilmek için hareket halindeyken
çömelmeyi, âdeta kayaklarýn üzerine oturmayý öðren
miþlerdi; hem böylece, sakatlansalar bile yollarýna devam
edebiliyorlardý. Bir T-34’ün, bir cankurtaranýn, hatta bir
düþman panzerinin enkazýna rastlýyor, aracýn antifrizini
gaz maskelerinin karbon filtresinden süzüp kafayý bulu
yorlardý. Bazen öyle çok içiyorlardý ki, birkaç gün sonra
gözleri kör oluyordu. Aðýr silahlarýný ayçiçek yaðýyla
yaðlýyor, ateþleme pimlerine fazla kaçýrmamaya, yaylara
yeterince sürmeye dikkat ediyorlardý; yaðýn fazlasýný
postallarýna sývýyorlardý – gýcýrdamamasý ve soðuðu
geçirmemesi için. Kiev, Ufa ya da Vladivostok silah fab
rikalarýndaki bir iþçi kýzýn onlara bir kalp resmi çizip
çizmediðini görmek için cephane kutularýnýn içini
araþtýrýyorlardý; kýz çizmemiþse bile onlar kalbi görüyor,
sonra da cephaneyi Katyuþalarýna, Maximlerine, Degtya
revlerine yerleþtiriyorlardý.
Geri çekilir ya da ilerlerken, yaþamlarýný kurtarmak
amacýyla, 100 gramlýk bir fiþeði patlatýp bir çukur açtýlar
– tabii yaþamlarýnýn kurtarýlmaya deðecek bir þey oldu
ðunu hissettikleri zaman. Sigaralarý paylaþtýlar; tütünle
ri bitince talaþ tozu, kurutulmuþ çay ya da marul yapraðý
içtiler; hiçbir þey bulamadýklarýnda at pisliði tüttürdüler,
ama atlar öyle açtý ki, artýk onlar da doðru dürüst pisle
yemiyordu. Siperlerde, radyoda Zhukov’u dinlediler;
Yeremenko, Vasilevski, Kruþçev’i de; bir de, sesi kara
ekmekle, þekerli çayla aðýrlaþmýþ Stalin’i. Siperleri çevi
ren tellere hoparlörler asýlmýþ, yüzleri batýya çevrilmiþti;
tangoyla, radyo haberleri ve sosyalizmle Almanlarýn uyu
masýný engellemeye çalýþýyorlardý. Onlara sürekli hain
lerden, asker kaçaklarýndan, ödleklerden söz ediliyor,
onlarý görür görmez vurmalarý tembihleniyordu. Onlar
da bu tür ölülerin göðüslerindeki kýrmýzý madalyalarý
çekip alýyor, kendi tuniklerinin iç kýsmýna tutturuyor
lardý. Geceleri arabalarýn, cankurtaran ve zýrhlý araçlarýn
farlarýný yapýþkan kâðýt bantla kapattýlar. Bandýn artanýný
Dansçý
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aþýrdýlar; ellerine, ayaklarýna, portyanka çoraplarýna
doladýlar; onu kulaklarýna bile yapýþtýranlar oldu, ama
bandý çekerken derileri de soyuldu; soðuk ýsýrýnca acýyla
uludular, acý yüzünden daha da þiddetli uludular; kimisi
de tüfeðini alnýna dayadý, hayatla vedalaþtý.
Eve, Galina, Yalena, Nadya, Vera, Tanya, Natalya,
Daþa, Pavlena, Olga, Sveta’ya yazdýlar; tabii Valya’ya da
– düzgün üçgenler halinde katlanmýþ, özenli mektuplar.
Karþýlýðýnda pek bir þey beklemiyorlardý; belki parfümü
sansürcünün par
maðýna bu
la
þan, tek bir say
fa. Ge
len
mektuplar numaralandýrýlýyordu; numaralar birbirini
izlemiyorsa, ulaðýn havaya uçurulduðunu anlýyorlardý.
Askerler siperlerde oturuyor, gözlerini karþýya dikiyor,
zihinlerinde kendi kendilerine mektuplar yazýyorlardý;
son
ra kalkýp bir kez da
ha sa
vaþýn or
tasýna daldýlar.
Þarapnel parçalarý onlarý iki kaþlarýnýn arasýndan yaka
ladý. Mermiler, baldýrlarýndaki kaslarýn arasýndan kayar
casýna ilerledi. Gülle kýymýklarý doðruca enselerine yer
leþti. Havan toplarý belkemiklerini çatlattý. Fosforlu bom
balar bedenlerini çýra gibi tutuþturdu. Cesetler at araba
larýna üst üste yýðýlýyor, toprakta dinamitle açýlan, dev
boyutlu çukurlara yatýrýlýyordu. Atkýlý, þallý köylü kadýnlar, aðýt yakmak, gizlice dua etmek için çukurlara geldi
ler. Mezar kazýcýlar (gulag’lardan gemilerle gönderilen
ler) bir kenarda durup kadýnlarýn ayini bitirmesini bekle
di. Ama arkasý kesilmiyordu; cesetlerin üzerine yeni
cesetler yýðýldý; donan kemikleri açmak, düzeltmek çok
zordu, cesetler o korkunç, çarpýk çurpuk konumlarýyla
gömüldüler, sonra da mezar kazýcýlar son topraðý çukur
lara attýlar; bazen, umudunu bütünüyle yitirenler, canlý
canlý, kendilerini çukura fýrlatýyor, onlarýn da üzerine
toprak küreniyordu, öyle ki, sonradan yerin tirtir titredi
ði söylendi. Akþamlarý kurtlar sýk sýk ormandan çýkýyor,
o uzun bacaklarýyla karýn üzerinde koþarcasýna ilerliyor
du.
Yaralýlar cankurtaranlara, atlara ya da kýzaklara yer
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leþtirildi. Sahra hastanelerinde yepyeni bir dil edindiler:
dizanteri tifüs donma hendek ayak kalça kemiði zatürree
kangren kan pýhtýlaþmasý kalp aðrýsý. Bunlardan kurtu
labilenler yeniden savaþmaya gönderildi.
Taþrada yeni yanmýþ köyleri arýyorlardý, çünkü bun
larýn topraðý kazýlacak kadar yumuþak oluyordu. Kar bir
tarihi su yüzüne çýkartýyordu; þurada bir kan tabakasý,
burada bir at kemiði, bir PO-2 bombardýman uçaðýnýn
enkazý, bir zamanlar Spasskaya Caddesi’nden tanýdýklarý
bir istihkâm neferinin cesedi. Kharkov’un yýkýntýlarýnda,
moloz yýðýnlarýnda saklandýlar, Smolensk’teki tuðla
yýðýnlarýnýn ardýna sindiler. Volga’da yüzen buz kütleleri
nin üzerine mazot döküp yaktýlar, böylece ýrmaðýn ken
disi alev almýþ gibi göründü. Azov Denizi’ndeki balýkçý
köylerinde balýk deðil, uçaðý düþen ve buzun üzerinde üç
yüz metre sürüklenen pilotlarý avladýlar. Kasabalarýn,
kentlerin dýþ mahallelerinde baðýrsaklarý görünen bina
lar; içlerinde, bir kan gölünün ortasýndaki baþka ölüler.
Elektrik direklerinden sarkan yoldaþlar, donmuþ, kapka
ra dilleriyle sarsýcý bir görüntüydü. Ýpi kesip onlarý indi
rince, lambalar inledi, eðildi, saçtýklarý ýþýðýn yerini
deðiþtirdi. Bir Fritz’i canlý ele geçirmeye çalýþýyorlardý;
böylece onu diþlerini oymasý, kardaki bir kazýða baðla
masý ya da bir kampta açlýktan ölüme terk etmesi için
NKVD’ye gönderebileceklerdi; týpký onlarýn kendi yol
daþlarýna yaptýðý gibi. Bazen bir esiri kendilerine saklýyor, eline bir siper kazma aleti veriyor, donmuþ toprakta
güçbela kendi mezarýný kazýþýný izliyor, beceremeyince
de ensesinden vurup orada öylece býrakýyorlardý. Yanmýþ
binalarda, yaralý düþman askerleri buldular, onlarý pen
cereden dýþarýya, boyunlarýna kadar gömüldükleri kara
fýrlattýlar, Auf Wiedersehen, Fritzie, dediler, ama bazen
düþmana bile acýyor (yalnýzca bir askerin duyabileceði
türden bir acýma), ölen adamýn cüzdanýnda onun da bir
babasý, bir karýsý, bir anasý, hatta belki çocuklarý olduðu
nu keþfediyorlardý.
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