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Fransýzca aslýndan çeviren
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Pierre Charras, 1945’te Sainte-Étienne’de doðdu. Edebiyat
eðitimi, yazarlýk, çevirmenlik ve oyunculuk yaptý. Ýlk kitabýný
1982’
de yayýmladý. Paris’te yaþýyor ve bir lisede Fransýzca
öð
ret
menliði yapýyor. Ayný zamanda Ýngilizce’den çeviri
yapmaya devam ediyor. On Dokuz Saniye adlý bu romanýyla,
2003 yýlýnda, Fransa’nýn en büyük kitabevi Fnac’ýn Romaný
ödülünü aldý.

Sinem Yenel, 1974 yýlýnda Ýstanbul’da doðdu. Galatasaray
Lisesi’ni bitirdikten sonra, lisans eðitimini Yýldýz Teknik Üni
ver
sitesi, Fransýzca Mütercim Tercümanlýk Bölümü’nde
tamamladý. “Pierre Charras’ýn On Dokuz Saniye Adlý Yapýtý
nýn Çevirisi ve Çeviri Sürecinin Deðerlendirilmesi” baþlýklý
yüksek lisans tezini ayný bölümde tamamladý. Can Yayýnlarý’
ndaki baþ
lý
ca çevirileri arasýnda: François-Olivier Rous
seau’nun Aþkýn Büyüsü (2001); Marie Desplechin’in Bensiz
(2001); Shan Sha’nýn Tienanmen’de Ýsyan (2003), Amélie Not
homb’un Kara Soh
bet (2004) ve Marc Levy’nin Neredesin
(2004) adlý yapýtlarý sayýlabilir. Yenel, Marmara Üniversitesi’
nde Fransýzca okutmaný olarak çalýþýyor, teknik ve edebi çevi
riler yapýyor.
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O iki kadýn için
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“Ancak çok sonralarý anlarýz, baþýmýza
gelen felaketin ne olduðunu.”
Louis ARAGON
(Le Roman inachevé)
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I
Zeus
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Sandrine’i son gördüðümde, onu görmemiþtim
aslýnda. Olsa olsa yüzünü þöyle bir görür gibi olmuþ
tum. Vagonun camýnýn arkasýnda öylece duruyordu, ta
ki sarý bir omuz onu yutana dek. Eriyip gitti. Týpký bir
hayalet gibi, apansýzýn.
Bu, bir aþka veda buluþmasýydý. Sevdaya düþüren
yýldýrýmýn ters darbesiydi. Bir elvedaydý belki de.
Ama biz olaya daha esnek yaklaþmak ve bir dram
havasýndan kaçýnmak istiyorduk. Böylece, bir oyun
tasarlamýþtýk. Çocuklar gibi davranýyor idiysek bu,
alnýmýzda þiþliklerden ve dizlerimizde yarýklardan baþ
ka bir yaramýz olmasýn diye düþündüðümüzdendi kuþ
kusuz. Üstelik birbirimizi hâlâ seviyorduk, sanýrým, ve
bu da yüreðimize su serpiyordu. Sabýrsýzlýklarýmýzý,
hayal kýrýklýklarýmýzý, ilgisizliklerimizi kolluyorduk.
Ortada acil bir durum yoktu, bu öyle tehditkâr, büyük
bir tufan filan deðildi, bir fýrtýna bile deðildi; daha çok
bir sis, inceden bastýran bir yaðmurdu. Kendi kendimi
zin alacakaranlýðýndaydýk, ama böylesi akþamlar son
suza dek sürebilirdi. Ýþin aslý, kopmaya kesin olarak
karar vermemiþtik. Yirmi beþ yýl önce aramýzda açtýðý
mýz kapýyý yalnýzca Sandrine’in kapatasý geliyordu.
Gidebilecek ya da kalabilecek olan yalnýzca oydu. Ben
onun kararýna boyun eðecektim. Kendimi bütünüyle
ona býrakýyordum. Sevgiden ya da incelikten olabilir,
ama kuþkusuz saygýdandý. Belki biraz da korkaklýktan,
kim bilir?
En kötüsü dahil, pek çok þeyde anlaþýyorduk. Çün
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kü her ikimiz de baþka hikâyeler ve baþka sonlar yaþa
mýþtýk; karanlýkta bizi diri diri yiyip bitirmeye kararlý
o aç hayvanlarýn içimizi kemiriþini neredeyse birlikte
fark etmiþtik. Sadece bu can çekiþmeden kaçýnalým
istemiþtik. Böylelikle kendi isteðimizle kendimizi
batýrmayý, eziyetsizce öldürülmeyi kabullenmeyi yeð
lemiþtik. Ýþkenceden kurtulmak için intihar eden bir
ölüm mahkûmunun o içinden çýkýlmaz durumu için
deydik.
Canla baþla giriþeceðimiz o özenli yýkým iþlemini
programlamam için bütün bir gece uykusuz kalmam
gerekmiþti. Odanýn karanlýðýnda, sýrtüstü yatmýþ, örtü
nün üzerinden birbirimizin elini tutuyorduk. Ben, göz
lerim fal taþý gibi açýk bir halde, sokak lambalarýnýn
tavana yansýttýðý çiçekli dantelleri andýran gölgeleri
çözerken; o, uyuduðuna beni inandýrsýn diye, gözleri
kapalý ve dudaklarý yarý aralýk, derin derin soluyordu.
“Bak ne yapabiliriz,” dedim ertesi sabah mutfakta.
Ayný ölçüde þaþkýndýk. Hâlâ orada bulunmaktan
ötürü. Bu denli sakin olmaktan ötürü. Konuþmamý sür
dürmeden önce baþýmý kaldýrýp ona baktým. Yapmama
lýydým bunu. Sabahlarý Sandrine hep güzel olurdu.
Neredeyse akþamlarý kadar. Ýçimden ona doðru ilerle
mek, onu baðrýma basmak, ona devam etmeyi, yeniden
baþlamayý teklif etmek geldi. Bu tür gelip geçici den
sizliklere kapýlmaya pek eðilimliyimdir. Kendimi, bir
daha konuþacak bir þey kalmasýn diye, aðzýma gelen ne
yalan olsa savurmaya hazýr hissettim. Ama bu uzun
sürmedi. Kafamý çevirmeyi baþardým. Gözüm, buzdola
býnýn üstündeki rengârenk mýknatýslý süslere iliþti.
Gören bunlarýn askerî madalyalar olduklarýný sanýrdý.
Aklýmdan savaþlarý, katliamlarý, gözleri fal taþý gibi
açýlmýþ cesetleri geçirdim.
Kafamda bir senaryo tasarlamýþtým. Oyuncularýn
bizler olmasýný istiyordum. Mýþ gibi yapacaðýmýz yanýl
samasýný sürdürmek için olsa gerek. Birbirimize ran
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devu verecektik. Ben orada olacaktým ve Sandrine’i
oraya gelip gelmemekte özgür býrakacaktým. Bu benim
gösterdiðim bir özendi, ama ayný zamanda ne durumda
olduðumuzu gerçekten öðrenmenin de tek yoluydu.
Çünkü ben randevularýma hep sadýðýmdýr. Hayatým
boyunca birini bile kaçýrmadým. Beklediðim ya da beni
bekleyen kiþiyi keþfetmeyi severim. Onun, ben ortaya
çýktýðým anda uçup gidiveren o hafif kaygýsýný da.
Hayatta hiçbir þey için bir kaygýnýn uçup gidiþini kaçýr
mazdým herhalde.
Yerin de önemi vardý elbette. Kafe? Çok laubali.
Gar? Çok fotoroman iþi. Önce metroya göz koymuþ
tum, sonunda da RER’i önerdim. Olur da Sandrine gel
mezse –ki gelmeyecekti elbette– RER’deki peron, bana
olduðundan daha ferah, tavan olduðundan daha yük
sek gözükecek ve yenilgim daha bir gizli kalacak gibi
me geliyordu, içimden öyle geçirmiþtim. Bu sýnavda
bana yandaþlar gerekliydi; sürgülü kapýlar bir yaþam
parçasýnýn yüzüne, ikimizin omuz omuza aldýðýmýz ve
bundan böyle yalnýz baþýma topallayarak ilerlemeye
çalýþacaðým bu yolun yüzüne çarparak kapandýklarýn
da, ben kalabalýða, ýþýklý tabelalara, yeniden soluk
almaya çalýþtýðýmda havanýn hacmine bel baðlayabil
meyi umuyordum. Bir de, katarlarýn, peron boyunca
ilerledikleri sýrada, beni hep gafil avladýklarýný anýmsa
mýþtým sanýrým; aslýnda bunlar trenler gibi saðdan geli
yorlardý, oysa ben onlarý, metro kollar gibi soldan kol
luyordum. Evet, RER’i, felaketin ilerleyiþini görme
mek için seçmiþtim sanýrým. Hani neredeyse sürpriz
bir biçimde, bir alýnyazýsý, ciddi bir hastalýk ya da bir
yankesici misali sýrtýma biniversin diye.
Þu demiryolu hatlarýnda trenlerin çoðu zaman
gizemli, ama bazen neredeyse insan adý olabilecek,
dört harfli birer kod adlarýnýn olmasý da beni ayrýca
cezbetmiþti. Bunlar, gara, 2. Dünya Savaþý’ndaki Fran
sýz Direniþ Hareketi edasýyla, bir soðuk savaþ havasýn
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da girerler. Ýlk etapta Sandrine’i kýskandýrmaya çalýþ
mak için ZA
RA ya da NELY’
yi uy
gun gör
müþ
tüm,
sonra ona ne kadar hoþgörülü olabileceðimi göstermek
için bun
la
rýn ter
si
ne BYLL ya da TEDY ol
sun di
ye
düþünmüþtüm, ancak daha sonra kendimi ZEUS’un
korumasý altýna almamýn daha doðru ve ayný zamanda
daha güvenli olacaðýna karar vermiþtim. Nation
Ýstasyonu’nun peronunda, Vincennes’den hareket
eden ve Lyon Garý’na doðru yoluna devam etmeden
önce, saat 17.43’te, birkaç saniyeliðine benim önümde
duracak olan o ilahi katarý bekleyecektim. Baþtan
üçüncü vagonu seçmekte öyle pek fazla duraksama
mýþtým. Bu, metroda iki mevkinin olduðu dönemden
kalma eski bir alýþkanlýktý. Önceleri kýrmýzý, biraz daha
sonralarý sarý renkli olan birinci mevki vagonu genel
likle hep üçüncü sýrada yer alýrdý ve ben de, týpký o
zamanki hayatýmýn bazý yönleri gibi, çözmeye çalýþma
dýðým salakça olabilecek nedenlerden ötürü hep birin
ci mevkiye binerdim. Böylece, günümüzdeki hayran
lýktan çok önceleri, “marka giysiler” giydim; yani,
markalý bir paçavrayý, rahat ama isimsiz bir polo göm
leðe deðiþmedim. Daha sonra bu bayaðýlýklarla dalga
geçtim durdum, ama bunlara gülmekle hata ettim,
çünkü onlar içimde, ta derinlerimde bir yerlerde, hâlâ
kazýlý duruyorlar sanýrým. Aptallýk geçici deðildir.
Budalalýk gelip geçici bir þey deðildir, geri dönüþü yok
tur.
Gelip birkaç dakika öncesinden –ki her ikimiz de
bu sürenin yaklaþýk bir saat demek olduðunu biliyor
duk– nöbete durmam ve kendimi bir önceki metroya
göre ayarlayýp üçüncü vagonun arka kapýsýnýn tam
karþýsýna kurulmam uygun olacaktý. Sandrine’eyse
tam karþýmda inmek düþüyordu yalnýzca. Ya da o, en
olasý çözüm yolunu seçmiþ olacaktý: Orada olmayacak
tý ve bu da aramýzda her þeyin bittiði anlamýna gelecek
ti. Buluþma saatine denk düþen bu metro, sanki kasýtlý
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olarak, o an muhtemelen içinde bulunduðum ruh hali
ne bakýlarak isimlendirilmiþti: Adý TRAC’tý.1
Dünyanýn sonu geldikten sonra neler olup bitmesi
gerektiðini de önceden düþünmüþtük. Zeus tünelin
içinde, solda, gözden kaybolur kaybolmaz, eðer önü
müzdeki yirmi ya da otuz yýllýðýna bana Sandrine’i ver
memiþse, ben sinemaya, kafeye ya da caným nereye
istiyorsa oraya gitmeli, ama ne olursa olsun, eve dön
mek için gece olmasýný beklemeliydim; çünkü Sandri
ne valizlerini toplamak, kütüphaneden kitaplarýný
almak ve kirden pas tutmuþ bir tiyatronun içinde, ken
di hayatýný kurmasýna yardýmcý olabilecek bir-iki parça
eþyayý bize ait olan dekordan söküp almak için bu bir
kaç saatten faydalanacaktý. Sanýrým beni en çok korku
tan þey, þu bir þeylerin koparýlýp alýnmasý düþüncesiy
di. Hayatýmýn zeminindeki, yerinden kýpýrdamaz oldu
ðunu düþündüðüm eksikliklerle, boþluklarla, yýrtýklar
la yüzleþmekti. Evimize geri dönmek ve kendimi
evimde buluvermekti.
Bununla birlikte, ayrýlýðýmýz çok önceleri baþla
mýþtý. Aslýnda birlikte oturuyorduk, ama o bensiz, ben
se onsuzdum. Ne zamandan beri bu böyleydi? Ýki yýl
mý? Üç mü? Ýltihap ateþ saçýyordu, peki biz ne zaman
dýr kendi kendimizin hastasýydýk? Bu, önce bedenler
de baþlamýþtý. Oynaþmalarýmýzdan yorgun çýkýyorduk.
Zevkin tüyüp gittiðini söylemek gerek, yani arzu edil
diði gibi olmuyordu. Bazen yavaþ ve aðýr ilerleyiþi hak
kýmýzdan geliyordu ve biz de yoksunluklarýmýzý düþle
rimize taþýyorduk. Akþam eve dönüþümüzde, artýk,
genellikle okunacak son bir konumuz ya da göz atýla
cak bir dosyamýz oluyordu. Odanýn karanlýðýna gömü
lür gömülmez de, aslýnda bizi için için ferahlatan
duruma üzülüyormuþ gibi gözüküyor ve birbirimizi
sevmek için vaktin mantýken çok geç olduðuna karar
1 Fr: Kaygý (Ç.N.)

On Dokuz Saniye
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veriyorduk. Evet, biz, farkýnda olmaksýzýn, aþktan
mantýða sapmýþtýk.
Bugün artýk, mantýk bize koþullarýný dayatýyordu.
Bize, birbirimize uyduruk bir randevu vermemizi,
onun da benim de inanmadýðýmýz bir randevu verme
mizi buyuruyordu. Göz boyayýcý bir randevu. Bir yalan.
Bitirmek için.
Ve o an gelmiþti.
“TRAC” sola doðru tünele sokuluyordu ve on daki
kadan az bir süre içinde, bundan böyle yersiz bir soru
ya, kesin bir yanýt getirecek olan ZEUS’tan, beni artýk
hiçbir þey korumuyordu.
Metronun uðrayacaðý garlarý gösteren tepemdeki
panodaki küçük ýþýklar sönmüþtü; sanki tünelin koca
man aðzý, metroyla ayný anda ayý ve yýldýzlarý da yut
muþçasýna, gece içimi kaplayýverdi. Güneþ yutulmuþ
tu. Umut da. Bu telafisi olmayan bir durumdu. Kalbim
damarlarýma durgun ve kokuþmuþ bir su pompalýyor
du. Hayatta kalmam mucize eseriydi. Ama yeniden
baþlamaya, yeniden harekete geçmeye gelince... Sand
rine, Zeus’un kucaðýnda ansýzýn belirseydi bile, onu
nasýl karþýlayacaðýmý bilemeyecektim. Onun güvenine
karþýlýk vermeyi baþaramayacaktým. Benden ýsrarla
beklenen sözcükler ve hareketler, kesinlikle benim
kendimde baskýladýðým türden þeyler olacaktý. Onun
gözlerinden okuyacak olduðum hayal kýrýklýðý, son
zamanlarda, nasýl daðýtacaðýmý bir türlü bilemediðim,
o hüzünden daha da fazla acýtacaktý içimi. Gelmemesi
gerekiyordu. Bu randevu bizi kurtarmak þöyle dursun,
yok edecekti. Bu kez ebediyen yok edecekti. Çekip git
meliydim. Ayaða kalkmalýydým. O, peronda inecek ve
karþýsýnda kimseyi bulamayacaktý. Eve dönecekti ve
ben ona kapýyý açacaktým. Böylece kendimi toplamaya
zamaným olmuþ olacaktý. En çok ihtiyacým olan þey
buydu: zaman.
Ama kýpýrdayamadým. Ýstasyon üstüme kapanmýþ
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tý. Kadrajýn esiriydim. Týpký bir tatil günü, boþ bir tiyat
ro sahnesinden geçen bir oyuncu gibi. Oyuncu, sahne
den baþ
ka bir yer
de du
yul
ma
yan o toz, ter, ya
ký
cý,
rengârenk jelatin ve tutkal kokusuna doymuþ bir hal
de, perde kalktýðýnda, birdenbire çekip gitmeye karar
verdi. Salon doluydu. Seyirciler alkýþlýyorlardý. Oyna
mak gerekiyordu. Ama neyi? Hangi oyun oynanýyordu
ki? Rol neydi? Ya metin?
Bir suflör bulurum umuduyla çevreme bakýndým.
Sabýrsýz sýrt siluetlerinden, evrak dolabýný andýran böl
meli plastik oturma yerlerinden, bir hazýr içecek maki
nesinden, demir kepengi indirilmiþ bir fotoðrafçý
dükkânýndan, hayatýmýzý temelinden yýkan ve güzellik
adýna yarýnlarýn alýp götüreceklerini önceden haber
veren þu kocaman reklam panolarýndan baþka bir þey
görmedim.
Yeni istikametler kavisli tavana yakýn bir yerde
ýþýklarýný yaktýlar, ama ben koyu karanlýðýmýn içinde
kaldým. Uyumuyordum, kendimden geçmemiþtim.
Ölmemiþtim de sanýrým. Bununla birlikte, beklemeye
bir son vermiþtim. Daha doðrusu hâlâ bekliyordum,
ama endiþesiz ve kararlý bir biçimde. Ayaklarým yerden
kesilmiþ gibi. Arenadaki bir boðanýn, daha dizlerinin
üstüne düþmeden çok önce, altýn adamýn kendisinden
daha güçlü olduðunu anladýðý andaki o yüce dinginliði
içine girmiþtim. Bitmiþti iþte. Beklediðim iyilik redde
dilmiþti, Zeus boynumdan bileyli koca bir býçak gibi
geçecekti. Genel bir kayýtsýzlýk içinde. Bu, pis bir iþ
olacaktý, gizli ve utanç verici bir iþ.
Bu kestirme infazý engellemenin bir yolu vardý
elbet. Ayaða kalkmam, peronun kenarýna doðru ilerle
mem ve en kötünün habercisi olan Zeus belirdiði anda,
ray hatlarýna doðru dengemi yitirip düþmem yeterliy
di. Ýþte gene o, ölürken ölümü hýzlandýrma eðilimine
kapýlmýþtým. Bu, bir üçüncü sayfa haberi olurdu. Öyle
çok önemli bir þey deðil, bir üçüncü sayfa haberi, ama
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yine de bir hiç deðil. Gazetelerde birkaç satýr. Radyoda
bir cümle. Yerel televizyonda, kanaldan bir anons: “Bir
yolcunun geçirdiði ciddi bir kaza nedeniyle...” Ve
insanlardan aktarma trenlerine binmeleri rica edilirdi.
Ve yine gecikme, yine yorgunluk. “Sevgilim, bugün
Nation’da zavallýnýn birinin intiharýný gördüm”, “Kor
kunç bir sahneye tanýk oldum”, “Sana korkunçluðu
anlatamam!” Yok, aslýnda bunlarý söylemek bile gerek
siz. Yapmak da. Günah çýkarma koltuðumda oturmaya
devam ettim ve orada, aydýnlýk bir günün sonunda, en
küçük bir harekette bile bulunmadým.
Gözlerimin önünde koca bir soru baloncuðu þiþi
yordu: Sandrine ve ben, bu sabah her birimiz kendi
arabamýza binmeden önce öpüþmüþ müydük?
Ve ilkine baðlý ikinci bir soru daha: Biz ne zaman
dan beri ayrý arabalara biniyorduk? Bizi birbirimizden
böylesine ayýrabilmiþ, böylesine koparabilmiþ olan þey
neydi? Günlerden bir gün, iþime gitmeden önce
Sandrine’i iþine býrakmamýn bana zaman kaybettire
cek olmasý pek pratik gelmemiþti bize, hepsi bu. “Pek
pratik gelmemiþti”, öyle sanýyorum ki aklýmýza gelmiþ
olan açýklama buydu. Buna dikkat etmemiþtik. Yine
de, bundan önce, birlikte olmamýz, pratik gelip gelme
mesine baðlý deðildi doðrusu. Sandrine’i bürosuna
götürmemin benim için zaman kaybý olmadýðý, daha
ziyade, ikimizin de zamandan birkaç dakika çaldýðýmýz
bir dönem de olmuþtu elbette.
Benliðimi hapseden duvarlar, peronun giriþinde
ansýzýn ortaya çýkýveren Zeus’un olaðanüstü görüntü
sü karþýsýnda etrafa saçýlan çakýllar gibi yýkýlýverdi.
Kulaklarý saðýr eden bir gürültü koptu içimde ve bu ses
metronun gürültüsünü bastýrdý. Bu ânýn asla gelmeye
ceðini sanmýþtým ve iþte, þimdi gelmiþti. Her þey son
derece hýzla olup bitiyordu. Sandrine’in ancak üçüncü
den, tam karþýmda duracak olan üçüncü vagonun arka
kapýsýndan çýkabileceðini, dolayýsýyla da görülecek
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herhangi bir þey olmadýðýný gayet iyi bildiðim halde,
yine de yavaþlamakta olan kýrmýzý-mavi renkli týrtýlýn
vagonlarýnýn içine bakmaktan kendimi alamýyordum.
Yolcularýn camlarýn ardýndaki donuk yüzleri, metro
geçerken suratýma tokat gibi çarpýyordu.
Ve iþte olasýlýkdýþý olan, o an oluverdi. Olanaksýz
olan. Akýl almaz olan. Ýkinci vagonun ön taraflarýnda
bir yerde, sarý montlu iriyarý bir adamýn arkasýnda, yarý
gizlenmiþ olarak Sandrine duruyordu. Onu gördüm.
Oradaydý. Üçüncü vagonun arka tarafýndan baþka yer
de olamayacaðý için, ikinci vagonun ön tarafýnda
bulunmasýnýn bir anlamý yoktu elbette. Üstelik rande
vumuza gelmediði halde. Sandrine’in oraya gelmek
gibi bir niyeti hiç olmamýþtý. Onun geleceðini bir an
olsun düþünmemiþtim. Yine de onu görür gibi oldum.
Onu gördüm. Bakýþlarýmýzýn çarpýþtýðýna, itiþip kakýþ
týðýna yemin bile edebilirdim. Belki de bakýþlarýmýz
birbirine takýlmýþtý. Ve hatta birbirine hafifçe deðmiþ,
birbirini okþamýþtý, kim bilir? Evet, onun da beni gör
düðüne yemin edebilirdim. Ama ayný zamanda, bu ola
mazdý da. Ben de, bir sanrý gördüðümü sandým. Bir
mucizeye bile inanabilirdim, annem mucizeleri kendi
siyle birlikte Soleil Mezarlýðý’nýn yaðlý topraðýna götür
memiþ olsaydý.
Oysa, annem mucizelere inanýrdý. Onlara uzun
zaman inandý. Son zamanlarda, anýmsýyorum, acýdan
inliyordu ve mucizelere hâlâ inanýyordu. Tanrý’ya, eðer
kendisini iyileþtirme lütfunu baðýþlarsa, yerine getir
mek üzere bir sürü sözler veriyordu. Ama Tanrý onul
maz dertlerin karþýsýnda acýmasýz olduðunu gösterme
yi bilir ve onlarý asla iyileþtirmez. Böyle bir durumda,
Tanrý’nýn nankörlüðü pek çok görülmüþtür ve bu nok
tada pekâlâ yetersizlikten bahsetmek gerekir, çünkü
annem þimdiye dek verdiði sözleri hep tutmuþtu. Üste
lik bü
tün ai
le de, hiç
bir þey için as
la söz ver
me
miþ
olmasýna raðmen, gýkýný çýkarmaksýzýn, annemle bir
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likte bu sözleri tutmuþtu.
Yeminlerin en görkemli olaný –ve elbette, bu ölçü
süz sözün verildiði o dönemde henüz hayatta bile
olmayan ben ve erkek kardeþim için en adaletsiz olaný–
hiç tartýþmasýz savaþtan kalma olandý. “Tanrým, bana
André’yi sað salim geri verirseniz, size, her yýl terhis
olduðu gün, fakirler gibi þaþaasýz bir biçimde, Lalou
vesc’e bir hac ziyareti yapacaðýmýza söz veriyorum.”
Uzun süre görünmeyip de hortlak gibi birdenbire orta
ya çýkýveren babam, biraz olsun somurtmuþ ve bir
“ben” sözcüðünün yeterli olacaðý yerde, gereksiz bir
biçimde “biz” sözcüðünü kullanmasýndan ötürü anne
me surat asmýþsa da, geri döndüðünde, yapýlan bu söz
leþmeye saygý göstermek zorunda kalmýþtý elbette.
“Ne yani, benim oraya yalnýz gitmemi kabul eder
miydin?”
Annemin dudaklarý titriyordu. Gözleri buðulaný
yor, yanaklarý solgunlaþýyor, sedef rengine bürünüyor
du. Annem güzeldi. Öyle güzeldi ki.
“Elbette hayýr.”
Annem Tanrý’ya tapýyordu, babam da anneme. Bu
üçlü bir iliþkiydi. Her þeye karþýn babama kalsa o, insa
ný, arabayý garaja býrakmak ve sorgun dalýndan yapýl
ma sepetlerin dibinde sývaþan kýyma ve peynir sürül
müþ ekmeklerin kokusunun, kaba kumaþtan, plastik
kafalýklý oturma yerlerinin yaydýðý daha da acýmsý
kokuyla acýmasýzca savaþtýðý hamam gibi bir arabanýn
içinde daðý týrmanmak zorunda býrakan “fakirlerin
alçakgönüllülüðü”nden seve seve vazgeçerdi. Gerçek
fakirler gibi sandviçlerimizi kendimiz hazýrlamýþtýk.
Erkek kardeþim ve ben, her þeye karþýn kilise açýsýn
dan gerekli bütün güvenceleri veriyormuþ gibi gözü
ken restoranlarýn önünde sýzlanmaya kalkýþtýðýmýz
anda annem bize, bir azize sabrýyla, “Bu bir hac yolcu
luðu, turistik bir gezi deðil,” diye yineleyip duruyordu.
Hatta terasýn birinde, tek ayaklý bir masaya iþtahlý
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