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16 Haziran
Bu akþam Kabuki’ye1 gittim. Yalnýz Sukeroku’
yu görmek istiyordum, programýn gerisini görmeye
hiç niyetim yoktu. Baþroldeki Kanya ilgimi çekmi
yordu; ama Agemaki rolünü Tossho oynuyordu,
onun sahnede orospu rolünü çok iyi canlandýracaðý
ný biliyordum. Karýmla ve gelinim Satsuko’yla bir
likte gittik; oðlum Jokichi de iþ çýkýþý bize katýldý.
Oynanan oyunu karým da ben de biliyorduk, Satsu
ko daha önce görmemiþti. Karým emin deðil ama,
baþrolde Danjuro’yu bile görmüþ olabileceðini saný
yor. Bense gördüðümü çok iyi anýmsýyorum. Saný
rým 1897’deydi, on üç-on dört yaþlarýndaydým. Dan
juro’nun son Sukeroku’suydu. Danjuro 1903’te öldü.
O zamanlar, Tokyo’nun Honjo kesiminde oturuyor
duk; tanýnmýþ bir resim maðazasýnýn önünden geç
tiðimi anýmsýyorum –neydi adý?– vitrininde
Sukeroku’nun üçe katlanan bir resmi vardý.
Kanya bu rolü ilk kez oynuyor olmalýydý; hiç
hoþuma gitmedi. Son zamanlarda tüm erkek oyun
cular tayt giyiyor... Taytlar kýrýþtýkça etkisi de bozu
luyor. Bacaklarýný pudralayýp çýplak býraksalar daha
iyi olacak.
Tossho’yu Agemaki rolünde çok beðendim. Yal
nýz onu görmek için bile gitmeye deðer. Baþkalarý
bu rolü daha iyi oynayabilirler, ama uzun süredir
1 Kabuki: Geleneksel Japon tiyatrosu. Oyuncularýn hepsi erkektir. (Çev.)
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böylesine güzel bir Agemaki görmemiþtim. Eþcin
selliðe yatkýnlýðým yok, ama son zamanlarda kadýn
rolüne giren Kabuki oyuncularý anlaþýlmaz bir
biçimde çekiyor beni. Sahne dýþýnda deðil, yalnýzca
sahnede. Kadýn kýlýðýnda olmadýklarý zaman hiç
ilgimi çekmiyorlar. Yine de düþününce, belki de bazý
eðilimlerim vardýr diyorum.
Gençken öyle bir deneyimim olmuþtu, ama bir
kez. Wakayama Chidori adýnda, kadýn rollerine
çýkan genç ve yakýþýklý bir erkek oyuncu vardý. Ýlk
kez Nakasu’daki Masago Tiyatrosu’nda sahneye çýk
mýþtý; biraz yaþlandýktan sonra Arashi Yoshizaburo’
nun karþýsýnda oynamaya baþlamýþtý. Yaþlanmýþtý
dediðim, otuz yaþlarýndaydý; güzelliðinden hiçbir
þey yitirmemiþti; güzelliðinin doruðunda bir kadýna
benziyordu ve erkek olduðuna dünyada inanýlmaz
dý. Koyo’nun Yaz Giysisi adlý yapýtýnda, kýzý rolünde
çok çekiciydi. Þakayla karýþýk bir Çayhane hanýmý
na bir akþam kendisini çýkarmak istediðimi, ama
sahnedeki giysileriyle olmasýný, belki yatakta da
denemek isteyebileceðimi söyledim. “Sizin için
ayarlayabilirim,” dedi ve ayarladý. Her þey yolunda
gitti. Onunla yatmak herhangi bir geyþayla yatmak
gibiydi. Gösteriþli iç çamaþýrýyla yataða girdi; peru
ðunu çýkarmadan baþýný loþ odadaki tahta yastýða
yasladý. Þaþýrtýcý bir deneyimdi ve olaðanüstü bir
tekniði vardý. Hünsa falan deðildi; kusursuz bir
erkekti. Ancak tekniði erkek olduðunu unutturu
yordu.
Tekniði ne denli iyi olursa olsun, bu tür þeyler
pek hoþuma gitmediðinden, tek bir deney, meraký
mý gidermiþti. Bir daha yinelemedim. Þimdi yetmiþ
yedi yaþýndayým; bu tür iliþkiler kurabilecek durum
da olmadýðým halde, neden pantolonlu güzel kýzlar
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dan çok, kadýn giysileri içindeki yakýþýklý erkekler
ilgimi çekiyor anlayamýyorum. Wakayama Chidori’
ye iliþkin anýlarým mý canlandý acaba? Sanmýyorum.
Kudretsiz bir yaþlý erkeðin cinsel yaþamýyla iliþkisi
olsa gerek – kudretsiz de olsa bir tür cinsel yaþamý
oluyor insanýn.
Elim yoruldu... bugünlük burada býrakýyorum...

17 Haziran
Dün olanlara biraz daha ekleyeyim. Gerçi gece
yaðmur yaðýyordu, ama –yaðmur mevsimi baþladý–
sýcak çok bunaltýcýydý. Tiyatroda soðutucu vardý,
ama bana hiç yaramýyor. Sol elimdeki sinir aðrýlarý
iyice arttý, tenimdeki uyuþmalar da daha kötüleþti.
Elim, bileðimden parmak uçlarýma kadar her zaman
aðrýr, ama dün gece aðrý dirseðime kadar yayýldý;
omzuma kadar ulaþtý.
“Bak, demedim mi sana,” dedi karým. “Ama
beni hiç dinlemezsin ki. Gitmeye deðer miydi, hele
böylesine ikinci sýnýf bir gösteriye.”
“Yok caným, o kadar da kötü deðildi,”dedim.
“Agemaki’yi seyretmek bile bana aðrýlarýmý unut
turuyor.”
Karým azarladýkça ben de inatlaþtým, ama kolum
giderek soðuyordu. Gevþek dokunmuþ ipekten
çamaþýrlarýmýn üstüne yine gevþek dokunmuþ yün
den astarsýz bir kimono ve onun üzerine de ham
ipekten yazlýk bir ceket giymiþtim, sol elimde gri bir
yün eldiven, avucumda da mendile sarýlý bir cep ýsý
týcýsý vardý.
“Babamýn ne demek istediðini anlýyorum,” dedi
Satsuko. “Tossho çok iyi oynuyordu.”
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“Sevgilim...” diye baþladý Jokichi, sonra ses
tonunu deðiþtirerek, “Satsuko, gerçekten onun oyu
nunu beðendin mi?” diye sordu.
“Oyununu bilmem, ama öylesine güzel ki. Baba,
yarýn matineye gidelim mi, ne dersiniz? Amijima’da
Aþk Ýntiharlarý’nýn Çayhane sahnesini oynayacak
lar. Tossho o role çok yakýþýr. Yarýn gitmek ister misi
niz? Daha beklersek sýcaklar bastýracak.”
Aslýnda kolum çok sýkýntý veriyordu, matineye
gitmeye niyetim yoktu, ama karýmýn dýrdýrý sýrf ona
inat olsun diye gitmeme neden oldu. Gelinim Satsu
ko duygularýmý çok çabuk kavrýyor. Karýmla anlaþa
mamasýnýn en büyük nedeni böyle anlarda bana
yanaþabilmesi. Tossho’yu beðeniyor mu bilmem,
ama baþrolü oynayan Danko onu daha çok ilgilendi
rir sanýrým.
Öðleden sonraki programda Çayhane sahnesi
ikide baþladý ve üçü yirmi geçe bitti. Hava dünden
de sýcaktý ve güneþ kavuruyordu. Sýcak da kaygý
veriyordu, ama asýl beni düþündüren soðutucunun
koluma yapacaðý etkiydi. Sonrasýnda daha kötü
aðrýlar çekecektim. Þoför yola erken çýkmamýzý iste
di: “Dün gece bir þey olmadý, ama günün bu saatin
de ya Parlamento ya da Amerikan Elçiliði önünde
bir gösteri vardýr,” dedi. Saat birde yola çýkmak
zorunda kaldýk. Yalnýz üçümüzdük, Jokichi gelme
di.
Neyse çok gecikmeden gittik. Oyun öncesi pro
va sürüyordu, bitinceye kadar lokantaya girdik. Sat
suko ve karým dondurma yediler; kendime de ýsmar
ladým, ama karým yedirmedi. Çayhane sahnesinde
Koharu rolünde Tossho, Jihei rolünde Danko ve
Magoemon rolünde Tossho; Jihel rolünde Danko ve
Magoemon rolünde Ennosuke oynuyordu. Yýllar
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önce Shintomi Tiyatrosu’nda Magoemon rolünde
Ennosuke’nin babasý, Koharu rolünde de Baiko
oynamýþlardý. Danko, Jinei rolüne çok odaklanmýþtý,
tüm varlýðýný ortaya koyduðunu gördüm, ama dik
katini bu kadar çok rolüne vermesi sonunda onu
gergin ve sinirli yapmýþtý. Genç bir oyuncu böylesi
ne aðýr bir rolü ancak böyle oynayabilir. Çabalarý
umarým sonunda onu iyi bir yöne doðru götürür.
Ama, Osakalý bir adam yerine Edo repertuvarýndan
bir rol seçseydi daha iyi olurdu. Tossho bugün de
çok güzeldi, ama bence Agemaki rolünde çok daha
iyiydi. Programýn üçüncü bölümüne kalmadýk.
Karýmýn karþý koyacaðýný bilerek, “Madem bura
ya kadar geldik, büyük maðazaya uðrayalým,”
dedim. Ve tabii karþý koydu.
“Yeterince soðutucu altýnda kaldýn. Hava çok
sýcak, doðru eve gitmelisin.”
“Görüyor musun,” diyerek bastonumun ucunu
gösterdim. “Demiri düþtü. Neden bilmiyorum, ama
hiç dayanmýyorlar. Bir baston ancak iki ya da üç yýl
gidiyor. Isetan’da belki hoþuma gidecek bir baston
bulabilirim.”
Aslýnda aklýma baþka bir þey gelmiþti, ama söy
lemedim. Þoförüme “Nomura, geri dönerken yolda
ki gösterileri atlatabilir miyiz?” dedim.
“Sanýrým, efendim,” dedi. Bizim þoföre bakarsa
nýz, öðrenci birliðinin bir fraksiyonu bugün sokakla
ra dökülecekti; saat ikide Hibiya Parký’nda toplana
caklar, oradan Parlamento’ya ve Kent Polis Merke
zi’ne yürüyeceklerdi. Kentin o kesiminden geçmez
sek gösterileri atlatabilirdik.
Erkek bölümü üçüncü kattaydý, aradýðým basto
nu bulamadým. Yaz indirimli satýþlarý baþlamýþtý,
maðaza çok kalabalýktý. Ünlü modacýlarýn yarattýðý
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“Ýtalyan modeli” yazlýk giysiler gösteriliyordu. Sat
suka çok güzel olduklarýný söylüyor, býrakýp gitmek
istemiyordu. Üç bin papel verip ona Cardin’in ipek
bir eþarbýný aldým.
“Þunlara bayýlýyorum, ama çok pahalý,” diyerek
iç çekiyor ve bej süetten çevresi safire benzer taþlar
la çevrili yabancý malý bir çantaya bakýyordu. Fiyatý
yirmi küsur bin liraydý.
“Jokichi alsýn sana. O kadar parasý vardýr.”
“Olanaksýz. Çok cimri o.”
Saat beþte Ginza’ya akþam yemeðine gitmeyi
önerdim.
“Ginza’da nereye?” diye sordu karým.
“Hamasaku’ya gidelim: Çoktandýr caným yýlan
balýðý çekiyor.”
Satsuko’ya telefon edip yer ayýrtmasýný ve bula
bilirse Jokichi’yi de saat altýda oraya çaðýrmasýný
söyledim. Nomura göstericilerin daðýlmadan önce,
saat onda Ginza’da olacaklarýný söyledi. Hemen
gidersek, saat sekize doðru eve dönebilecek ve her
hangi bir sýkýntýyla karþýlaþmayacaktýk. Kentin
merkezine, Saray’ýn öte yakasýndan gidebilecektik...

18 Haziran
(Dünden devam)
Saat altýda Hamasaku’daydýk. Jokichi gelmiþti
bile. Karým ve ben yan yana oturduk; onun ötesine
Satsuko ile Jokichi oturdu. Biz yeþil çay içerken,
gençler bira içtiler. Biz önden soðuk fasulye ezmesi
yerken, onlar içkilerine uygun baþka þeyler yediler.
Ben balýk salatasý da istedim. Karýmla Jokichi ince
dilinmiþ tatlý su balýðý yerken, Satsuko ile ben erikli
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hamo ýsmarladýk. Ben tek baþýma ýzgara yýlanbalýðý
yerken, öbür üçü ýzgara tatlý su balýðý ýsmarladýlar;
dördümüz de mantar ograten ve patlýcan yahni iste
dik.
“Caným bir þeyler daha istiyor,” dedim.
“Doðru mu?” diye inanmazcasýna sordu karým.
“Doymadýn mý?”
“Açlýktan deðil, ama ne zaman buraya gelsek
caným Kyoto yemekleri çekiyor.”
“Guji de var, gördüm,” dedi Jokichi.
“Baba, bunu bitirmek ister misiniz?” Satsuko
hamo’suna dokunmamýþtý. Gerisini bana vermek
için bir ya da iki dilim yemiþti. Aslýnda dün gece
lokantaya gitmek istememin nedeni belki de Satsu
ko’nun artýklarýný yemek içindi.
“Ýyi, güzel de, benimkisini öyle bir mideye
indirmiþim ki, erikli sosumu kaldýrmýþlar.”
“Benim erikli sosum kalmýþ biraz.” Satsuko,
hamo ile birlikte erik salçasýný da uzattý. “Size bir
tane daha getirmelerini söyleyeyim mi?”
“Ýstemez, bu yeter.”
Hamo’dan pek yememiþti, ama erik salçasýný
tabaðýna rastgele sývamýþtý; bir hanýma yakýþmazdý
bu. Bilerek yapmýþ olabilir.
“Tatlý su balýðýnýn sevdiðin yeri, bak,” diyerek
karým da bir parça uzattý. Balýðý çok güzel ayýklar;
kafasýný, kuyruðunu býrakarak her bir yanýný yer,
tabaðý kedi yalamýþçasýna tertemiz býrakýr. Ýç organ
larýný da bana verir.
Satsuko, “Benimkileri de alabilirsiniz. Ben balýk
yemesini pek bilmiyorum, onun için Anne hanýmýn
ki gibi temiz deðil,” dedi.
Hem de nasýl. Balýktan tabaðýnda artakalanlar,
erik salçasýndan da kötü durumdaydý. Bunun da bir
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anlamý olsa gerek, diye düþündüm.
Konuþma arasýnda, Jokichi, birkaç gün sonra
bir iþ için Hokkaido’ya gideceðini söyledi. Bir hafta
kadar kalacaktý. Satsuko’yu da götürmek istiyordu.
Satsuko biraz düþündükten sonra, Hokkaido’yu
yazýn çok görmek istediðini, ama ayýn yirmi sekizin
de Haruhisa ile boks maçýna gitmeye söz verdiðini
söyledi. Jokichi, “Eh,” deyip geçiþtirdi. Saat yedi
buçuða doðru eve döndük.
Bu sabah Keisuke okula ve Jokichi iþe gittikten
sonra bahçedeki çardaða çýktým. Çardak yüz metre
uzakta, ama bacaklarým giderek zayýflýyor, yürümek
günden güne güçleþiyor benim için. Yaðmur mevsi
minde havanýn neminin etkisi de var, ama geçen yýl
bu zamanlar bu kadar sýkýntý vermiyordu. Bacakla
rým kollarým gibi aðrýlý ve duyarlý deðil, ama sanki
bir yük taþýyormuþum gibi kendi aðýrlýklarý var.
Aðýrlýk zaman zaman dizkapaklarýmda, zaman
zaman baldýrlarýmýn iç kesimlerinde, zaman zaman
da tabanlarýmda yoðunlaþýyor; her gün yer deðiþtiri
yor. Doktorlarýn bu konuda da düþünceleri deðiþik.
Bir tanesi hâlâ birkaç yýl önce geçirmiþ olduðum
hafif kalp sýkýntýsýnýn izlerini taþýdýðýmý, beynimde
bacaklarýmý etkileyen bir deðiþiklik olduðunu söy
lüyor. Röntgenin çekildiði zaman, boyun ve bel
kemiklerimde çarpýklýk olduðu ortaya çýkmýþ ve
boynumdan asýlý meyilli bir yatakta yatýp geçici bir
süre alçýya benzer plastik bir boyunluk takmam
önerilmiþti. Cendereye girmekten hiç hoþlanmam;
bu yüzden bacaðýmdaki sýkýntýlara katlanýyorum.
Yürümek güç gelse de, her gün yürüyüþ yapýyorum.
Yürümeyi býrakýrsam bacaklarým kullanýlmaz duru
ma gelirmiþ. Dengemi bambudan bir bastonla saðlý
yorum, ama genellikle ya Satsuko ya bir hastabakýcý
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ya da bir baþ
ka
sý eþ
lik edi
yor. Bu sa
bah Sat
su
ko
eþlik etti.
“Satsuko, al þunu.” Çardakta dinlenirken, kimo
nomun kolundan iyice katlanmýþ paralarý çýkarýp
avucuna sýkýþtýrdým.
“Bu ne?”
“Bununla dün gördüðün çantayý alabilirsin.”
“Çok iyisiniz.” Çabucak parayý yakasýna sýkýþtýr
dý.
“Karým çantayý elinde görürse benim aldýðým
dan kuþkulanabilir.”
“Anne haným maðazadayken çantayý görmedi.
Önden gidiyordu.”
Düþünüyorum da, Satsuko haklý.

19 Haziran
Bugün pazar ama Jokichi bu sabah iþ gezisi için
Hanedan Havaalaný’na gitti. O çýkar çýkmaz, Satsu
ko, arabaya atlayýp evden uzaklaþtý. Araba artýk
onun özel arabasý oldu. Öylesine hýzlý sürüyor ki
tümümüz onun kullandýðý arabaya binmeye korku
yoruz. Havaalanýna gitmiyordu. Alýþveriþ merkezi
ne, sinemaya, Alain Delon’u görmeye gidiyordu;
herhalde yine Haruhisa ile birlikte, Keisuke, evin
içinde yalnýz baþýna mýzmýzlanýp duruyordu.
Tsujido’dan gelecek, Kugako ve çocuklarýný sabýrsýz
lýkla bekliyor olmalý.
Saat biri biraz geçe Dr. Sugita beni yoklamaya
geldi. Aðrýlarým öylesine arttý ki Bayan Sasaki tele
fon edip doktoru çaðýrmak zorunda kaldý. Dr.
Kajiura’nýn Tokyo Üniversite Hastanesi’ndeki göz
lemine göre, bu çektiðim aðrýlar sinirsel ya da
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romatizmal bir durumun baþlangýcý olabilirmiþ. Dr.
Sugita’nýn önerisi üzerine, geçen gün, röntgen çek
tirerek ortopedik inceleme için Toranomon Hasta
nesi’ne gittim. Kolumdaki dayanýlmaz aðrý ve boyun
gerisindeki omurgada görülen gölgeden ötürü kan
ser olabileceðimi söyleyerek beni þaþýrttýlar; boy
numdan tomografik röntgen bile aldýlar. Þansým
varmýþ kanser deðilmiþ, ama boynumdaki altýncý ve
yedinci omurlarda çarpýklýk varmýþ; belkemiðim de
çarpýkmýþ, ama o kadar önemli deðilmiþ. Kolumdaki
aðrý ve duyarsýzlýk bundan ileri geldiði için otuz
derece eðik, kaygan bir tahta ve altýnda gidip gelen
tekerlekleri olan özel bir yatakta yatýp bakýlmam
gerekiyormuþ. Baþlangýçta sabah ve akþam on beþer
dakikadan günde iki kez “Gilsson askýsý”na alýnýp
gövdemin aðýrlýðýnca çekilecekmiþim. Týbbî aletler
bölümüne ýsmarlanacak özel bir boyun askýsý bu. Bu
jimnastiði her gün, süresini artýrarak iki-üç ay sür
dürebilirsem iyileþecekmiþim. Bu sýcakta böylesine
bir giriþime hiç niyetim yok, ama Dr. Sugita iyi bir
tedavi olur diye zorlayýp duruyor. Yapabilir miyim
bilmiyorum, ama bir marangoz ile týbbî alet uzmaný
çaðýrdým, aleti yaptýracaðým.
Kugako ikiye doðru geldi. Küçük çocuklarýndan
ikisi vardý yanýnda, üçüncüsü beysbol maçýna mý ne
gitmiþ. Akiko ile Natsuji soluðu Keisuke’nin odasýn
da aldýlar. Hayvanat bahçesine gitmek için hazýrlýk
yapýyorlar sanýrým. Kugako kapýdan baþýný uzatýp
merhaba dedi bana; þimdi her zaman olduðu gibi
karýmla oturmuþ konuþuyorlar içeride.
Bugün yazacak baþka bir þey olmadýðý için uzun
zamandýr kafamý kurcalayan düþüncelerimi aktar
mak istiyorum.
Belki herkes yaþlýlýðýnda böyledir; son günlerde
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her gün kendi ölümümü düþünüyorum. Bu düþün
celer benim için çok yeni sayýlmaz. Yirmi yaþýmdan
bu yana sýk sýk ölümü düþünürüm, ama bugünlerde
daha da sýklaþtý. Günde iki-üç kez, “Belki de bugün
ölürüm,” diye kuruyorum. Korktuðum falan yok;
eskiden korkardým ölümden, þimdiyse bir ölçüde
keyif bile alýyorum. Son dakikalarýmýn nasýl geçece
ðini, ölümümden sonra neler olacaðýný düþlüyorum.
Tabutumu, Aoyama Mezarlýðý’nda cenaze töreni ala
nýnda, evdeki bahçeye bakan on sedirlik odaya koy
malarýný istiyorum. Günnük yakmak için gelecekle
re kolaylýk olur; ana kapýdan girerek iç kapýya, ora
dan da basamaklara geçerler. Klarnet ya da flütle
Shino türü müzik istemem, ama Tomiyama Seikin
gibi birisinin, “Seher Vakti Ay”a benzer bir þey söy
lemesini isterim. Sesi kulaklarýmda:
Kýyýdaki çamlarýn arasýndan yarý gizli
Ay denize doðru batar,
Düþler dünyasýndan sýyrýlýp
Cennetin dupduru pýrýltýsýna kavuþmak için.
Ölmüþ olacaðým, ama sanki o zaman da iþitirmi
þim gibime geliyor. Karýmýn aðlamasýný duyuyorum.
Kendileriyle hiç geçinemediðim halde kýzlarým Itsu
ko ile Kugako da hýçkýrýyorlar: Satsuko sakin, ama
belki aðlayarak orada bulunanlarý þaþýrtýr. Belki de
aðlýyormuþ gibi yapar. Ölünce yüzüm nasýl olacak
merak ediyorum. Þimdiki gibi dolgun, biraz itici bile
olmasýný isterim...
Tam bunlarý yazarken karým, Kugako ile içeri
girdi, Kukago’nun benden bir isteði olduðunu söyle
di.
Kugako’nun isteði þu: En büyük oðlu Tsutomu,
Çýlgýn Bir Ýhtiyarýn Güncesi
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bir yavuklu bulmuþ, evlenmek istiyormuþ. Daha çok
genç. Üniversitenin ikinci sýnýfýnda. Ana-baba da
onun evlenmesinden yanaymýþlar. Ama gençler ken
dilerine ayrý bir ev bulup yanlarýndan ayrýlacaklar
diye kaygýlanýyorlarmýþ. Tsutomu üniversiteyi biti
rip bir iþ bulana kadar onunla birlikte oturmak isti
yorlarmýþ. Ancak, Tsujido’daki þimdiki evleri yete
rince geniþ deðilmiþ. Ev þu anda bile Kugako, kocasý
ve üç çocuklarýna dar geliyormuþ. Tsutomu karýsýný
alýp yanlarýna gelirse bir süre sonra da çocuklarý
olurmuþ. Bu koþullar altýnda daha geniþ ve daha
modern bir eve taþýnmalarý gerekiyormuþ. Tsujido’
da, beþ-altý sokak ötede, tam istedikleri gibi bir ev
satýlýyormuþ ve bu evi alabilmek için para toparla
maya çalýþýyorlarmýþ. Ýki ya da üç milyon yen’e1
daha gereksinimleri varmýþ. Belki bir milyon bula
bilirlermiþ, ama ondan ötesi çok zormuþ. Tabii ki
kocasý kayýnbabasýndan para istemiyormuþ. Banka
dan borç alacaklarmýþ, ama peþin faiz için kayýnba
ba
sý yir
mi bin yen ödünç ve
re
bi
lir miy
miþ ve bu
parayý gelecek yýlýn sonundan önce ödeyeceklermiþ.
“Devlet tahvillerin vardýr; var deðil mi? Onlarý
satamaz mýsýnýz?” diye sordum.
“Tahvilleri satarsak beþ parasýz kalýrýz.”
“Çok haklýsýnýz, onlara dokunmayýn,” diye
karým söze karýþtý.
“Onlarý olaðanüstü durumlar için saklamak
istiyoruz.”
“Ne söylüyorsun sen. Kocan daha kýrklarýnda.
Bu yaþta nasýl böyle ürkek olabiliyorsun?”
Karým, “Kugako evlendiði günden bu yana sen
den hiçbir þey istemedi,”dedi. “Ýlk kez bir þey isti
yor. Vermen gerekmez mi?”
1 Yen: Japon para birimi.

18

“Yirmi bin yen diyor, ama ondan sonra gelecek
dörtte biri ödeyemezlerse ne yapacaklar?”
“Onu o zaman düþünürüz.”
“Bu iþin sonu gelmez.”
“Kugako’nun kocasý sanýrým sana sýkýntý ver
mez. Þu an
da bi
raz yar
dým eder
sen evi
kaçýrmayacaklar.”
“Faiz parasýný sen bulamaz mýsýn onlara?” diye
karýma sordum.
“Benden böyle bir þey nasýl isteyebilirsin?
Satsuko’ya daha yeni araba aldýn.”
Bu söze çok kýzdým; bu isteði geri çevirmeye
karar verdim. O zaman yatýþtým biraz.
“Bir düþüneyim,” dedim.
“Bugün cevap veremez misin,” diye karým
direndi.
“Bu ara çok masraflarým var,” dedim.
Aralarýnda bir þeyler mýrýldanarak birlikte oda
dan çýktýlar.
Tam da yanýma gelecek zamaný bulmuþlardý.
Her neyse düþüncelerimi biraz daha deþsem.
Elli yaþýma kadar ölümden daha çok korktuðum
bir þey yoktu, ama þimdi öyle deðil. Belki de artýk
yaþamaktan býktým; ölsem de bir þey deðiþmez gibi
me geliyor. Geçen gün, Toranomon Hastanesi’nde
kanserden kuþkulandýklarý zaman, karým ve Bayan
Sasaki sapsarý kesildiler; oysa ben sakindim. Böyle
bir anda bile sakin olabilmem þaþýrtýcý. Bir anda
uzun, ama gerçekten uzun yaþamýmýn sonuna geldi
ðim için rahatlamýþtým. Hayata sarýlýp yapýþmaya
hiç niyetim yok, ama yaþadýðým sürece karþý cinsin
albenisine kapýlmadan edemiyorum. Öleceðim âna
kadar da böyle süreceðine inanýyorum. Kuhara
Fusanosuke gibi doksan yaþýnda çocuk sahibi olmak
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gücü bende yok; þimdiden güçsüzüm o konuda.
Yine de her türlü dolaylý ve çarpýk yoldan cinsel uya
rýlar hoþuma gidiyor. Þu anda yalnýzca bu zevk bir
de yemek yeme zevki için yaþýyorum. Kafamdan
geçenleri biraz sezinleyebilen yalnýzca Satsuko var.
Evde bir tek o anlayabiliyor beni. Belli belirsiz dav
ranýþlarla ne tepki göstereceðimi izler bir durumu
var.
Çirkin, buruþuk, yaþlý bir adam olduðumu çok
iyi biliyorum. Geceleri yatmadan önce, takma diþle
rimi çýkarýp aynaya baktýðým zaman gördüðüm
surat, gerçekten garip. Ýki çenemde de bana ait ner
dey
se tek diþ kal
ma
dý. Diþ etim bi
le yok. Að
zý
mý
kapatýnca dudaklarým dümdüz yapýþýyor, burnum
çeneme düþüyor. Ben bile, bu ben miyim, diye þaþýp
kalýyorum. Maymunlar bile böylesine çirkin deðil.
Bu suratla insan bir kadýný çekebileceðini umabilir
mi? Yine de iyi yanlarý var. Böylesine yaþlý bir ada
mýn bu tür istekleri olamayacaðýný sananlar boþ
bulunuyorlar. Aslýnda bu durumdan yararlanacak
ya da sömürebilecek kudretim de yok, ama hiçbir
kuþku yaratmadan güzel bir kadýnýn yakýnýnda
durabiliyorum. Kendi yetersizliðime karþýn, o kadý
nýn bir adamla ilgilenmesi konusunda onu uyarabi
liyorum ve tüm evi altüst ederek sonsuz zevk alýyo
rum.

20 Haziran
Oðlum Jokichi, artýk eskisi kadar Satsuko’ya
âþýk deðil. Keisuke doðalý beri, ona olan aþký sanki
sönmeye baþladý. Sýk sýk iþ gezilerine gidiyor ve
Tokyo’dayken bile yemeklere, eðlencelere katýlarak
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eve geç saatlerde dönüyor. Kesin deðil, ama yeni
birisini bulmuþ olabilir. Bugünlerde kadýnlardan
çok iþiyle ilgili olmalý. Bir zamanlar Satsuko ile bir
birlerine çok âþýktýlar; maymun iþtahlýlýðýný benden
almýþ olabilir.
Karým bu evliliðe karþý çýkmýþtý; bense insanla
rýn kendi istediklerini yapmalarýndan yana oldu
ðumdan karýþmadým. Satsuko, Nichigeiki’deki gazi
noda koroda þarký söylediðini anlatmýþtý. Altý ay
kadar. Ondan önce ne yaptý acaba? Asakusa’da bir
gece kulübünde çalýþmýþ olabilir.
Bir keresinde, “Parmaklarýnýn ucunda dans ede
bilir misin?” diye sordum.
“Hayýr, artýk etmiyorum,”dedi. “Bir-iki yýl ders
aldým, balerin olmak için. Artýk parmaklarýmýn ucu
na bile kalkamam belki.”
“O kadar çalýþtýktan sonra neden vazgeçtin?”
“Ayaklarýmý bozuyordu. Çok çirkinleþmiþlerdi.”
“Demek, ondan vazgeçtin?”
“Ayaklarýmýn çirkinleþmesini hiç istemem.”
“Nasýl olmalýlar?”
“Çirkinleþmemeli.. Parmak uçlarý nasýrlaþýp
þiþiyor ve týrnaklar düþüyor.”
“Ama ayaklarýn þimdi güzel.”
“Eskiden çok daha güzeldi. Nasýrlar öylesine
çirkinleþtirmiþti ki, dansý býraktýktan sonra düzelt
mek için akla gelebilecek her þeyi yaptým; her gün
her gün süngertaþý, törpü kullandým. Yine de eskisi
gibi deðil.”
“Gerçekten mi? Göster bakayým.”
Çýplak ayaklarýna dokunmak için bu þansý kaçý
ramazdým. Ýki bacaðýný sedire uzattý ve naylon çorap
larýný çýkartarak ayaklarýný gösterdi. Ayaklarýný kuca
ðýma çekerek her parmaðýný tek tek avuçladým.
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