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Terézia Mora
HER GÜN

ROMAN

Almanca aslýndan çeviren

ERSEL KAYAOÐLU

CAN YAYINLARI
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Bu kitabýn Türkçe’ye çevrilmesi Robert Bosch Vakfý ve
Straelen Avrupa Çevirmenler Kollegyumu
tarafýndan desteklenmiþtir.
Die Übersetzung dieses Romans wurde von der
Robert Bosch Stiftung und dem Europäischen
Übersetzerkollegium Straelen gefördert.
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Terézia Mora, 1971’de Macaristan’da, Sopron’da doðdu. 1990’da
Almanya’ya gelerek Humboldt Üniversitesi’nde Macar Dili ve Ede
biyatý ile tiyatro öðrenimi gördü, Alman Film ve Televizyon Akade
misi’nde senaryo yazarlýðý eðitimi aldý. Bir süre senaryo yazarý
olarak çalýþtý. 1998’den bu yana yaþamýný yazar olarak sürdüren
Mora, gerek yapýtlarý gerek Macarca’dan yaptýðý edebiyat çevirileri
için bugüne kadar pek çok ödüle deðer görüldü. 1999’da yayýnladý
ðý Seltsame Materie adlý öykü kitabý için Ingeborg Bachmann Ödü
lü ile Adalbert von Chamisso Teþvik Ödülü’nü alan Mora, 2000 ve
2003 yýllarýnda en iyi Alman yazarlar arasýna seçildi ve öyküleri
antolojilerde yer aldý. Alman eleþtirmenlerce dilsel bir sanat yapýtý
olarak deðerlendirilen ilk romaný Her Gün, týpký öyküleri gibi
Alman edebiyat çevrelerinin saygýn ödüllerini topladý. Her Gün,
2004’ te Berlin Sanatlar Akademisi Edebiyat Ödülü’ne, LiteraTour
Nord Ödülü ile Mara Cassens Ödülü’ne, 2005’te ise Leipzig Kitap
Fuarý Ödülü’ne deðer görüldü. Terézia Mora, Berlin’de yaþýyor.

Ersel Kayaoðlu, 1969 yýlýnda Bursa’da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimi
ni Almanya’da tamamladý. Daha sonra Ýstanbul Üniversitesi Alman
Dili ve Edebiyatý Anabilim Dalý’ndan mezun oldu ve ayný anabilim
dalýnda doktora çalýþmasý yaptý. Halen bu anabilim dalýnda yar
dýmcý doçent olarak görev yapan Kayaoðlu’nun Mermer Yalýyar
(Ernst Jünger), Tuhaf Bir Öykü (Michael Krüger), Soðuktur Akþam
Rüzgârý (Ingrid Noll), Fiyasko (Imre Kertész), Tasfiye (Imre Ker
tész) ve Polisiye Bir Öykü (Imre Kertész) adlý çevirileri Can Yayýn
larý’ndan çýktý. Diðer çevirileri arasýnda Tanrý Taþta Uyur (Rudolf

Kaiser), Ýç Savaþ Manzaralarý (Hans Magnus Enzensberger),
Bahçelerin ve Parklarýn Tarihi (Hans Sarkowicz) sayýlabilir.
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Sözünü ettiklerim, yürek parçalayan ve/ya da komik
öyküler. Uç noktalar ve tuhaflýklar, trajediler, komediler,
gerçek trajediler. Çocuksu, insani, hayvani acýlar. Gerçek
etkilenmiþlik, alaya alýnan duygusallýk, kuþkucu ve
dürüst inanç. Felaketler elbette. Doða felaketleri ve öbür
leri. Özellikle de: mucizeler. Bu yöndeki talep her zaman
çok büyük. Mucizeler satýn alýyoruz her yerden. Daha
doðrusu tutup alýveriyoruz. Mucizeler hepimiz için var.
Bize mucizeler çaðý denmesi boþuna deðil. Onlarýn þehit
leri var, bizim de mucizelerimiz. Anlarsýnýz ya.
--Latin ülkeleri özellikle bereketli. Güzel eski Babil. Ve
tabii ki Transilvanya. Balkanlar, vs. Tüm bu dillere ger
çekten vâkýf mýsýnýz? Onuna da mý?
--Sakalsýz Hz. Ýsa’ya benzeyen biri yalancý olamaz,
öyle mi? Ya da Rasputin. Rasputin daha iyi. Arkanýzdan
sizi böyle anacaðým, tamam mý? Rasputin’den yeni bir
haber var mý? Zaten bir önemi yok, dedi bir redaktör Abel
Nema’ya, onu ilk ve son kez gördüðünde. Benim için fark
etmez, yalanlarý ve/ya da her neyse onlarý siz de uydurur
sunuz. Önemli olan iyi olmasý. Anlatabildim mi?
--Peki, peki, peki. Çok iyi. Ayrýca yalan söylemek de
gerekmiyor. Yaþam korkunç rastlantýlar ve sayýsýz olayla
dolu. Anlarsýnýz ya.
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Kuþlar
Zamaný þimdi diye adlandýralým, yeri burasý diye. Ýkisini
de aþaðýdaki gibi betimleyelim.
Bir þehir, onun doðusunda bir semt. Kahverengi sokaklar,
boþ ya da neyle dolu olduðu tam olarak bilinmeyen depolar ve
týkýþ týkýþ insan yurtlarý tren hattý boyunca zikzak çizerek sýra
lanýyor, apansýz bitiveren çýkmaz sokaklarda bir tuðla duvara
tosluyor. Bir cumartesi sabahý, kýsa süredir sonbahar. Bir park
deðil, iki dar sokaðýn birleþtiði yerin sivri ucunda geriye biraz
cýk yer kaldýðý için yeþil alan denen harap, ufacýk bir üçgen
yalnýzca, öyle bir boþ açý iþte. Erken sabah rüzgârýnýn ani esin
tileri –bunun nedeni, sokaklarýn vadiler oluþturan konumlarý,
öyle bir sosyal protez (Gebiss) iþte–, yeþil alanýn kenarýnda
duran ahþap bir döner tablayý, eski ya da yalnýzca öyle görünen
bir çocuk parký oyuncaðýný sallýyor. Yanýnda bir çöp kovasýnýn
havada asýlý duran taþýma kulpu, kovanýn kendisi kayýp. Tek
tük çöpler, üþüme nöbetleriyle bunlardan kurtulmaya çalýþan
yakýndaki çalýlarýn içine takýlmýþ; ama çoðu kez betona, kuma,
cam kýrýklarýna, üstünden geçile geçile ezilmiþ yeþile düþenler
yalnýzca yapraklar oluyor titreþerek. Ýki kadýn ve az sonra bir
kadýn daha, iþe gidiþ ya da iþten dönüþ yolunda. Burada köþeyi
kesiyor, yeþili iki üçgene bölen patikadan paldýr küldür geçiyor.
Kadýnlardan biri, iriyarý bir kadýn, geçerken ahþap tablanýn
kenarýna iki parmaðýný sürüyor. Tablanýn kaidesi gýcýrdýyor,
kulaða bir kuþun çýðlýðý gibi geliyor ya da belki gerçekten bir
kuþtu, gökyüzünden geçen yüzlercesinden biri. Sýðýrcýk kuþla
rý. Tabla dönüyor yalpalayarak.
Adam zaten bir þekilde kuþa ya da yarasaya, ama orada asý
lý durduðu haliyle devasa yarasaya benziyormuþ, siyah palto
kanatlarý ara sýra rüzgârda çýrpýnýyormuþ. Önce, diye ifade ver
miþti kadýnlar sonradan, birinin yalnýzca orada paltosunu unut
tuðunu düþünmüþler, þu halý dövme borusunda ya da o þey her
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ne ise, bir týrmanma iskelesi mi ne. Ama sonra alttan ellerin
dýþarý sarktýðýný görmüþlerdi, beyaz eller, kývrýlmýþ parmak
uçlarý yere deðiyordu neredeyse.
Sonbaharýn baþlarýnda bir cumartesi sabahý üç iþçi kadýn
tren istasyonu semtindeki harap bir oyun parkýnda çevirmen
Abel Nema’yý bir týrmanma iskelesinden baþ aþaðý sallanýr halde
buldu. Ayaklarý gümüþ rengi bantla sarýlýydý, uzun, siyah bir par
dösü baþýný örtüyordu. Sabah rüzgârýnda hafifçe sallanmaktay
dý.
Boy: yaklaþýk... (çok uzun). Aðýrlýk: yaklaþýk... (çok zayýf).
Kollar, bacaklar, gövde, kafa: dar. Ten: beyaz, saçlar: siyah, yüz:
uzunca, yanaklar: hafif sarkýk, gözler: küçük, gözaltlarý torba
lanmaya baþlamýþ, yüksek alýn, saç baþlangýcý kalp biçiminde,
sol kaþ aþaðý sarkýk, saðdaki yukarý kalkýk – yýllar içinde gide
rek asimetrikleþmiþ, sol tarafý uyanýk, sað tarafý uyuyan bir
yüz. Fena görünmeyen bir insan. Neyse, bu da ayrý bir konu.
Ýyileþen eski yaralarýn yanýnda yarým düzine yeni yara. Ama
bunlar bir yana:
Bir þey yine de farklý þimdi, diye düþündü karýsý Mercedes,
onu daha sonra hastaneye çaðýrdýklarýnda. Belki bu yalnýzca
onu ilk kez uyurken görüyor olmamdan kaynaklanýyordur.
Aslýnda uyumuyor, dedi doktor. Onu yapay komaya sok
tuk. Beyninin ne durumda olduðunu öðrenene kadar.
Bu ayný zamanda bir þiddet eylemi olduðundan, sonuçta
insan ne kadar becerikli de olsa, kendi kendini böyle bir duru
ma sokamaz, polis de sorular soruyor. Kocasýný en son ne
zaman görmüþ?
Mercedes uzun uzun bu yüze bakýyor.
Az daha þöyle diyecektim: Ýyice düþünecek olursam: daha
hiç. Ama sonra yine de þöyle dedi: Þeyden önceydi... Boþanýrken.

Korolar
Dört yýldan uzun bir zaman önce bir cumartesi günü Abel
Nema nikâhýna geç kaldý. Mercedes beyaz yakalý dar siyah bir
elbise giymiþti ve elinde bir demet çayýr papatyasý vardý. Abel
her zamanki gibi buruþuk siyah bir elbiseyle geldi, uzun süre,
titreyen parmaklarla kimliðini aradý, bulamayacakmýþ gibi
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görünüyordu, ama sonra buldu, hem de ilk baktýðý cebinde. Bir
pazartesi günü,... yýl önceydi, boþanmaya yine geç kalmýþtý,
bunun olacaðýný tahmin etmiþtim, insan bir süre sonra bunu
biliyor artýk, daha zaman varken bile, mahkemenin verdiði
saatten on beþ dakika önce, Mercedes ortak avukatlarýyla
buluþtuðunda da biliyordu bunu.
Bunu gerçekten istiyor musunuz, diye sormuþtu avukat
kadýn, onu tuttuklarýnda. En azýndan oraya zamanýnda gelmiþ
sayýlýrdý, ama sonra hiçbir þey söylemedi, Mercedes’in tüm
dediklerine baþýný salladý yalnýzca. Emin misiniz, diye sordu
avukat ardýndan. Belki her ikiniz de kendi yollarýnýza... Hayýr,
dedi Mercedes. Bir kavga durumu söz konusu deðil. Artý mas
raflardan tasarruf.
Yani bu kez de bir pürüz çýkacaðý tahmin edilebilirdi, niçin
özellikle de bu kez bir pürüz çýkmasýndý ki? Mahkeme korido
runda dikiliyorlardý, avukat bir þeyler anlatýyordu, Mercedes
hiçbir þey söylemiyordu, ikisi de bekliyordu. Dýþarýda son demlerinde bir kavurucu sýcak yoðunlaþýyordu, veda etmekteki
yaz, kýpkýrmýzý baþýyla bir kez daha aðzýný açmýþ, insana (Mer
cedes’e, bu onun çaðrýþýmý) sýcak ve aþaðýlayýcý bir nefes üflü
yor gibiydi, ama burada içeride, uzun yeþilimsi koridorda üþü
ten serinlikte bir esinti vardý.
Avukatýn cep telefonu çaldýðýnda verilen duruþma saatine
yalnýzca beþ dakika kalmýþtý ve elbette: Telefondaki oydu. Mer
cedes onu duyabilecek mi ve sesi nasýl geliyor diye kulak
kabarttý, ama hiçbir þey duyulmuyordu, yalnýzca koridorlarýn
yankýlarý ve avukatýn ona hýhý-ya-anlýyorum-tamam diyen sesi
iþitiliyordu.
Avukat, onun yolda olduðunu bildirmek için aradýðýný söy
ledi, yani neredeyse yola çýkmýþ, çünkü bir sorun varmýþ. Bu
beni niçin þaþýrtmýyor acaba? Bu adam, her nereye gitmek üze
re olursa olsun, her yola çýkmak istediðinde bir sorun çýkýyor.
– Bu kez sorun taksiye binmesi gerektiðiymiþ, hayýr, bu deðil
miþ, sorun, taksinin parasýný ödeyemeyeceðiymiþ, þu anda
neredeyse hiç parasý yokmuþ, ama taksiye binmek zorunday
mýþ, yoksa mahkemeye kadar, hele de zamanýnda, gelmesi
mümkün deðilmiþ.
Anlýyorum.
Bir dakika daha koridorda yan yana dikildiler, sonra avu
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kat dýþarýya çýkýp mahkemenin önünde onu bekleyeceðini söy
ledi. Mercedes baþýný salladý ve tuvalete gitti. Tuvalete gitmesi
gerekmiyordu, ama dýþarýda koridorda da duramayacaktý. Elle
rini yýkadý, su damlayan parmaklarýyla aynanýn karþýsýnda
dikildi, kendine baktý.
Ka
dýn se
si (þar
ký söy
lü
yor): Do-o-na no-o-bis pa-a-cem1
pa-cem. Dooo-naa no-o-bis-paaaa-cem.
Erkek sesi (onunla birlikte söylüyor): Do-o-na no-o-bis paa-cem pa-cem. Doooo-naa no-o-bis paaaa-cem.
Baþka sesler (onlarla birlikte söylüyor): Do-o-na no-o-bis
pa-a-cem pa-cem. Doooo-naa no-o-bis paaaa-cem.
Hepsi: Do-na. No-bis. Pa-a-cem, pa-cem. Doooo-na no-o-bis
paaa-cem.
Kadýn sesi: Do-o-na no-o-bis...
Erkek sesi: Do-o-na no-o-bis.
Kadýn sesi (ayný anda): Paa-cem pa-cem.
Erkek sesi: Paa-cem pa-cem.
Kadýn sesi (ayný anda): Doooo-naa no-o-bis...
Baþka sesler (ayný anda): Do-o-na no-o-bis.
Erkek sesi (ayný anda): Paa-cem, pa-cem.
Baþka sesler: Paa-cem pa-cem.
Erkek sesi (ayný anda): Dooo-naa no-o-bis.
Kadýn sesi (ayný anda): Paa-a-cem.
Baþka sesler (ayný anda): Doooo-naa no-o-bis.
Hepsi: Paaa-a-cem. (Biraz yoðunlaþmayla tüm bunlarý doð
ru biçimde sýralamak mümkün.)
Bunlar koridorda duyulmuyordu, yalnýzca burada: Yakýn
da ya da biraz uzakta bir koro prova yapýyordu, ya da neydi bu,
bir huzur duasý mý, ama niçin pazartesi öðle zamaný, öðle pay
dosu, pazartesiöðlepaydoslarýný Dona nobis pacem þarkýsýný
söylemek için kullanýyorlar. Ne zamandan beri, hiçbir fikrim
yok, ama en azýndan yýlmadan. Ruhumuza huzur, ruhumuza
huzur, huzur, huzur.
Koyu ruj alýþýlmadýk. Sivri dudak kalbi. Ýnsan boþanma
davasý için neden makyaj yapar? Baþka kadýnlar gelip gidiyor,
onlar da kendilerine aynada, koyu ya da açýk dudaklarýna baký
yorlar, Mercedes onlarý aynadan izliyor, onlar Mercedes’i izliyor
1 (Lat.) “Bize huzur ver”, çoksesli dinsel koro þarkýsý (Ç.N.).
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ya da izlemiyor, gidiyorlar, Mercedes kalýyor. Bir kâðýt havluyla
aðzý silmek riskli. Kýrmýzýlýk kenardaki tüylere bulaþýp kalýr.
Üzgün olduðum kadar kýzgýn deðilim. Huzur, huzur, huzur.
Tutsak ruhlarý kurtarma merhametini gösteren Meryem
Ana, dedi Tatjana Erik’e. Arkadaþýmýz Mercedes, Transilvanya
ya da öyle bir yerden gelen bir dâhi ya da onun gibi bir þeyle
evlendi, onu ateþten ya da öyle bir þeyden kurtardý.
Aslýnda, dedi Mercedes’in annesi Miriam, o düzgün biri.
Saygýlý, sessiz, iyi görünümlü bir insan. Ayný zamanda hiçbir
þeyi de düzgün deðil. Bunu tam olarak ifade etmek mümkün
olmasa bile. Ýnsaný kuþkulandýran bir þey var. Saygýlý, sessiz ve
iyi görünümlü olma tarzý. Ama insan ileri derecede yetenekli
olduðunda belki de böyle oluyordur.
Ne demek: ileri? Tamam, bildiði bir þeyler var. Birkaç dil.
Güya. Çünkü pratikte onun aðzýndan pek bir tümce çýktýðý yok.
Bu bir semptom olabilir. Ama nedeni bu deðil.
Her göçmenin yaþadýðý sorunlarý yaþýyor: Oturma iznine
ihtiyacý var ve dile, demiþti bir ara Profesör Tibor B., o zamanki
hayat arkadaþý Mercedes’e. Sonuncusunu mükemmel biçimde
çözdü, hem de on kez, üstelik, gerçi inanmasý zor ama, bilgisi
nin büyük bölümünü dil laboratuvarýnda edindi, dediðim gibi:
ses bantlarýndan. Tek bir canlý Portekizliyle ya da Finliyle
konuþmamýþsa, hiç þaþmam. Bu nedenle söylediði her þey öyle
sine, nasýl desem, mekânsýz, þimdiye kadar hiç duyulmadýðý
kadar berrak, aksan yok, þive yok, hiçbir þey yok – hiçbir yer
den gelmeyen biri gibi konuþuyor.
Þanslý bir insan, dedi Konstantin adýnda biri. Ben ona þöy
le diyorum: Sen þanslý birisin. Bunun üzerine hiçbir þey anla
mamýþ gibi bana bakýyor. Ki bu onun, öyle deðil mi, uzmanlýðý
sayýlmasýna raðmen? Ben þahsen onun asýl uzmanlýðýnýn, hem
de kendisi bunun için en ufak bir þey bile yapmadan, insanla
rýn ona ilgi duymalarý olduðunu düþünüyorum. Ýnsan onun
hakkýnda düþünce yürütüyor, ardýndan da kýzýyor; çünkü ona
bir þeyler anlatýldýðý bütün o süre boyunca onun, kendisi için
yalnýzca sürtüþmeli sözcüklerin nasýl oluþturulduðu önem taþý
yormuþ gibi, senin aðzýna bakýp durduðunu anlýyorsun. Baþka
hiçbir þey, erkeðiyle faresiyle bütün bir dünya, umurunda
deðil. Dünyada yaþayýp dünyada yaþamamak. Öyle biri o.
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Hep biraz nazlý, nazenin, bana dokunma türünden biri,
ama beni kandýramazsýn, adýn seni ele veriyor: Nema, dilsiz,
Slavca’daki Nemec ismiyle ayný kökten geliyor. Günümüzde:
Alman, eskiden Slav diline hâkim olmayan kiþi anlamýnda,
yani dilsiz ya da baþka bir ifadeyle: barbar. Barbar Abel, dedi
Kinga adýnda bir kadýn ve güldü. Sen busun iþte.
Yalýn ve etkileyici biçimde trouble, dedi Tatjana. Daha ilk
bakýþta görülüyor, bunu görmemek için ya kör olmak lazým ya
da Mercedes. Özünde, dedi, bu göstermelik bir evlilik. Bunlar
onun sözleri: özünde. Göstermelik bir evlilik. Bununla iki soru
nunu da çözmüþ. Kutlarýz. Mercedes’e gelince...
Baþkalarý hakkýnda nasýl yargýda bulunabilirim? Gerekçe
ler olabilir, bunlar çoðu kez dýþarýdan –Mercedes dudaklarýný
büküyor, karþýsýndaki gülümsüyor–, dýþarýdan, baþka nereden
olabilir ki!, görülmeyebiliyor. Herhalde akýllarýný öylesine kaçý
rýveriyorlar. Abel Nema iþte böyle bir insan, umut dolu, genç,
ilk özgür nesil!, dünya ayaklarýnýn altýnda. Sürdüðü bu kýsa
anda bunun tadýný çýkar, çünkü ne kadar da çabuk geçebilir.
Ýnsan daha etrafýna henüz bakýnmýþken bir þeyler geliþiyor ve
bir þey baþlýyor, þöyle diyelim: Bir iç savaþ baþlýyor –Hâlâ anla
yamýyorum, adeta kapýmýzýn önünde! Neyi anlayamýyorsun?–,
hepi topu bu iþte, toprak kazanmaya bak sen. On, hayýr, bu ara
da on üç yýl önce A.N. vatanýný terk etmek zorunda kaldý, hiç de
kolay olmadý bu, o zamandan bu yana aslýnda her þey normaldi.
Ne demekse bu. Kayda deðer yeteneklere sahip bir insan, on
yýl, on dil, öðrenmiþ ve öðretmiþ, kiþi olarak da belli bir etkiye
sahip, sonuçta ve sonunda bir eþ, bir üvey çocuk, vatandaþlýk
hakký elde etmiþ. Kendi kovuðunu bulmuþ, partinin kenarýnda
sakin bir köþe, sonra da, bir yýlý aþkýn bir süre önce, bir cumar
tesi günü, hayýr, artýk pazardý, adý geçen partide, ayaða kalktý,
dýþarý çýktý ve o zamandan bu yana artýk yok sanki. O tuhaf,
hatta neredeyse gülünç (italik olanlarýn tümü: Mercedes), deh
þetengiz tren yolu manzarasýyla, bir yataktan ve bir telefon hat
týndan baþka bir þeyin bulunmadýðý eve kapandý ve haftanýn
yedi günü, tuhaf, hatta gülünç paçavra gazete ajanslarýndan
biri için tüm dünyadan tuhaf, hatta gülünç öyküler derlemek
ten baþka bir þey yapmýyor. Daha baþka ne diyeyim?
Do-o-na no-o-bis. Günün birinde aynaya yeterince bakmýþ
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oluyorsun. Neysen osun. Ayak parmaklarýnýn üstünde, neden,
küçük pencereye. Arkasýnda kendine özgü kokusuyla gri bir iç
avlu, park etmiþ arabalar, üzerinde gökyüzü. Biraz daha yüksek
sesle: Do-o-na no-o-bis. Ama nereden geldiði tam olarak anla
þýlmýyor. Her yerden geliyor sanki. Pencere parmaklýklý. Bura
da adi davalara da bakýlýyor. Polisiye vakalar. Tuvalet pencere
sinden kaçamayacaðým. Mercedes pencereyi kapatýyor. Koro
nun sesi hâlâ duyuluyor.
Sonra yine koridorda dikilmek, orada baþkalarý da var, bu
da kayda deðer bir þey, hepsi ayný yöne, uzun, yeþilimsi korido
run öbür ucuna bakýyor. Ýnsan burada tren istasyonunda duru
yor sanki, yüzler umut dolu bakýþlarla birazdan bir þeyin ya da
birinin belireceði yöne çevrilmiþ: Ýþte o; önünde ittiði hava
hissedilmeye baþladý bile.
Sonra gerçekten belirdiðinde, toplamda on beþ dakikadan
fazla gecikmeksizin, önünde oluþturduðu rüzgâra bakarak
düþünülebileceði kadar da iriyarý görünmüyordu. Gerçi uzun
boyluydu, ama cýlýzdý, tren deðildi, daha çok bir semafordu,
arazide bir çizgi, insan gözlerini kýsýnca, yanlardan eriyip ince
liyor. Önden bakýnca, yerinden neredeyse kýmýldamýyormuþ
gibi geliyordu. Dikilmek, beklemek.
Dört yýl önce bir cumartesi günü Abel Nema nikâhýna geç
kaldý. Yolunu biraz þaþýrdýðýný söyledi ve gülümsedi, nasýl
gülümsediðini söyleyemem. Mercedes de gülümsedi ve neden
bir taksi tutamadýðýný sormadý. Ayrýca ne
den baþ
ka bir þey
giyemediðini. Kýrýþýk düðme iliði sýrasýnýn üstünde, açýk yaka
sýnda parlayan ter, Mercedes’in aklýnda nikâhýndan kalan en
belirgin imge. Bu ve yayýlan o koku, nikâh memurunun konuþ
masýnýn tam ortasýnda, herhangi bir yerinde, çünkü ne söyledi
ði zaten anlaþýlmýyordu –kaybedilen zamaný telafi etmek için
belki konuþma kýsaltýlabilir ya da iptal edilebilir, dedi Merce
des, ama nikâh memuru ona yalnýzca boþ gözlerle baktý, nefes
alýp bir çýrpýda her þeyi sayýverdi, iyi günde ve kötü günde–,
bense sürekli yalnýzca þunu düþünüyordum: Þu anda evleniyo
rum, evleniyorum, birden Abel iç çekti. Göðüs kafesi, omuzlar
yukarý kalktý ve indi, bu sýrada bir koku yükseldi, tozun yað
murla birleþtiði ceketin kokusundan, gömleðin terle karýþmýþ
deterjan kokusundan, altýndaki derisinden, sabun, alkol, kahve
Her Gün
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ve vücut yaðý esanslarýndan ve lastik gibi bir þeyin: daha doð
rusu lateksin hafif, sentetik vanilya aromasýndan, evet, onda
bir prezervatifin kokusunu aldýðýný düþünüyordu, artý çatý katý
nýn sýcaðýnda eriyen, parmaklarýn dokunduðu yerde beyaz dai
relerin ve siyah halkalarýn olduðu bilgisayar klavyesinin koku
sundan vs. bir karýþým, daha baþka bildik kokular da vardý, ama
bunlar önemsiz þeylerdi, çünkü o anda gerçekten önemli olan
þey, gelin Mercedes’in adlandýramayacaðý, bir bekleme odasý,
ahþap banklar, kömür sobasý, yamulmuþ tren raylarý, buzlu bir
yolda çalýlýða atýlmýþ, içinde çimento, tuz ve kül atýklarý bulu
nan kâðýt torba, sumak, pirinç kurnalar ve kapkara kakao tozu
gibi kokan bir þeydi, ayrýca: daha önce hiç yemediði türden
yemek vs., artýk hiçbir sözcük bulamadýðý sonsuz bir þey yayý
lýyordu Abel’den, sanki ceplerinde taþýyordu bunu: yabancý
olanýn kokusunu. Onda yabancýlýðýn kokusunu alýyordu.
Çok þaþýrtýcý deðildi bu. Belli bir aura daha önce de, omuz
larýndan sarkan o eski moda siyah pardösüsü içinde, biraz da
gülünç bir halde, Mercedes’in kapýsýnda ilk defa dikildiðinde
de vardý. Bu insan bütünüyle, kapý çerçevesinin iki uzak köþe
sinin arasýna gerilmiþ bir dikey çizgiden ibaretti. O zamanlar
onun hakkýnda bir fikrim yoktu. Yýllar sonra, nikâh memuru
nun karþýsýnda, bu iç çekme onu öylesine düþüncelere sevk etti
ki, Abel dikkat çekmeden yandan onu dürtmek için dirseðini
bükünce kendine geldi ancak. Mercedes etrafýna bakýndý, ama
ona bakmadý, arkaya, sandalye sýralarýna, Tatjana’nýn yanýnda
oðlu Omar’ýn oturduðu yere baktý, salonda bir tek onlar vardý,
sevgili çift, sevgili konuklar. Omar’ýn her iki gözü de, biraz irice
olan cam gözü de canlý olaný da, ayný þekilde parlýyordu, yedi
yaþýna henüz basmýþtý, baþýný salladý: Evet de. Þimdi söyle –
Oui, yes, da, da, si, si, sim, ita est.
Sonrasýnda koku giderek daha sýk duyulmaya baþladý, ara
ara evde saçtýðý týraþ losyonuyla da örtülemiyordu, en yoðun
olarak ise en sonunda geliyordu – gerçekten sona erdiðini bura
dan anlýyordu.
Elbette þimdi, nihayet ortaya çýktýðýnda da böyleydi.
Bunaltýcý sýcaða raðmen o eski siyah pardösüyü giymiþti. Bu
kez her zamanki uzun adýmlarlarla, öne eðilerek kaçarmýþçasý
na hýzla ilerlememesine, tersine: yavaþ ve tutuk olmasýna rað
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men, pardösü (yürüyüþünün rüzgârý mý?) arkasýnda uçuþuyor
du. Bir bacaðý aksýyordu. Atik avukatýn arkasýndan aksak
adýmlarla koridorda yaklaþýyordu. Terden sýrýlsýklamdý, bu da
ona uyuyordu. Yeni olanlar: çenesindeki sýyrýk, sað kaval kemi
ðine oturan kan, kafasýnýn arkasýndaki þiþlik, bir de belirtilen
aksama. Saçlarý dik, acele sakal týraþý çukurdaki sakal diplerini
olduðu gibi býrakmýþ, kulaðýnda ve boynunda bir þey parýldý
yordu – bütününde bir sokak kavgasýndan yeni çýkmýþ biri gibi
görünüyordu. Ama sesi hâlâ eskisi gibiydi, ondaki genel ve
giderek artan hazinleþme izlenimine her zaman aykýrý duran
tek þey buydu. Onun anadili olmayan kendi anadilimi hiç bu
kadar mükemmel biçiminde konuþulurken duymamýþtým,
üstelik de mutlak olarak gerekenden fazla tek bir sözcük söyle
memesine raðmen, bu kez iki sözcük:
Selam. Mercedes.
Duruþma süresinin bitimine on dakika kaldý, dedi avukat.
Acele edelim.

Bilinmeyen Büyüklük
Çaresizliðini en çok hissettiði ve delicesine acý dolu saatle
rin ya da belki günlerin ardýndan küvet ile klozet arasýndaki
dar muþamba zemine diz çöküp Tanrýsýna yakýnda yapacaðý
þeyden dolayý kendisini affetmesi ve bunu yapmasýna yardým
etmesi için yakaracak duruma geldiðinde, uzun zamandýr plan
ladýðý intiharýnýn bir akþam önce, kaos araþtýrmacýsý Halldor
Rose bir kongreden dönerken havadaki uçaðýnýn içinde orta
dan kayboldu. Üç gün sonra onu bir köprüde dururken gördü
ler. Uzun bir kama biçiminde uzanýp giden bulutlarýn arkasýn
dan bakýyordu. Arkalarýndan el sallarken, caddenin karþý tara
fýnda bulunan psikiyatr Adil K. durdu, biraz tereddüt ettikten
sonra karþýya geçti ve fizikçiye laf attý. Halldor R. üç gün önce
canlý canlý göðe yükseldiðini ve az önce aþaðýya, bu köprüye
indirildiðini anlattý.
Niçin göðe çýktýðýný düþündüðü sorusuna bunu düþünme
diði, bildiði yanýtýný verdi.
Hangi gök olduðu sorusuna verdiði yanýt: Hangi gök ile
neyi kastediyorsunuz?
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Oranýn nasýl olduðu sorusuna ise bunu ne yazýk ki söyle
yemeyeceði yanýtýný verdi.
Niçin göðe çýktýðýný bilip bilmediði sorusuna verdiði yanýt:
Elbette barýþçýl olduðundan. Dünyadaki en barýþçýl insan oldu
ðu için.
Niçin geri döndüðü sorusuna verdiði yanýt: Ayný nedenle.
Barýþçýl sevginin Tanrý tarafýndan bize bahþedilen en yüce
deðer ve buna aykýrý her davranýþýn yaratýlýþý aþaðýlama ve
bunun da Tanrý’ya yapýlmýþ bir suikast olmasýnýn canlý kanýtý
olarak geri döndüm.
Rahip Y.R.’nin, Tanrý’nýn baþka bir þey söyleyip söylemedi
ði yönündeki sorusuna verdiði yanýt: Tanrý’nýn bir þey söyleme
diði yönündeydi, Tanrý dile gerek duymazmýþ. Tanrý bu kanýyý
onun bilincine yerleþtirmiþ yalnýzca.
Tüm bunlarýn gerçekten olup olmadýðýna verdiði yanýt:
Evet. Yani, þu kadarýný da eklemeliymiþ, bütün o süre boyunca
bilinci tastamam yerindeymiþ, hatta çok berrakmýþ, düþüncele
rinde ve duygularýnda baþka zamanki kaotik bulanýklýklar yok
muþ. (Düþünüyor.) Doðumdan önceki ya da ölümden sonraki
gibi. Aþaðý yukarý. Sorulara yanýt verilmemiþ, aslýnda hiç soru
sorulmamýþ. Yarým yamalak bir þey olan zaman da yokmuþ. Bu
arada üç günün geçmiþ olduðunu duymak þaþýrtýcýymýþ. Bu,
yani zamanýn bir önem taþýmamasý, bir doða bilimcisi olarak
kendisi için çok özel bir deneyim olmuþ. Muhtemelen çok þeyi
yeniden gözden geçirmesi gerekecekmiþ. Bu nedenle olabildi
ðince kýsa sürede iþinin baþýna dönmek istiyormuþ, beylerin
buna bir itirazý yoksa tabii
Barýþçýllýk tebliðinin ne mi olacaðý?
Bunu da bilmiyormuþ. Þu iki þeyi duymuþ: barýþçýllýk ve
zaman meselesi. Tanrý insana yaþamýnda hangi meseleyle meþ
gul olacaðýný seçme özgürlüðü býrakýyormuþ. Bilimci olarak az
önce zamanýn peþine düþmeyi kararlaþtýrmýþ. Barýþçýllýðý belki
Bay Rahip...
Bunun üzerine Rahip Y.R. þöyle yanýt verdi --Panik, bir insanýn içinde bulunduðu durum deðil. Panik
bu dünyanýn içinde bulunduðu durum. Her þey çarpý bilinme
yen büyüklük P.
Aslýnda sondan kýsa bir süre öncesine kadar her þey nor
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maldi. Boþanmasýndan önceki hafta sonunu Abel çoðu zaman
olduðu gibi geçirdi: büyük bölümünü evde. Sabah dörde doðru
baþladý, internete girdi, bildik kaynaklarda bildik haberleri
taradý, kopyaladý ve dolaysýz baþlýklar ekledi. Öðleden sonra
birkaç saat uyudu, güneþ batarken uyandý, günbatýmýný izle
mek için balkona çýktý.
Abel Nema’nýn evinde çatýdaki dar kapýdan ayak geniþli
ðindeki metal kafese çýkýldýðýnda, rüzgârlý günlerde rüzgâr
insaný evin duvarýna kadar geri itiyor. Yolda gidiliyormuþ, bir
evle birlikte gidiliyormuþ gibi sanki, böyle bir rüzgâr duygusu
bu, ama tabii ki her þey yerli yerinde kalýyor ya da birlikte gidi
yor, ancak bir süre sonra þakaklara itilen gözyaþlarýndan dolayý
belki artýk bunlar görülemiyor. Dar ve girintili çýkýntýlý eski
sanayi bölgesinin kenarýnda, tren yolunun doðu tarafýnda bir
çýkmaz sokak. Abel’in sokaðýnda yalnýzca tek bir tarafta evler
var. Öbür tarafýnda tuðla bir duvar, arkasýnda da on yedi çift ray
ve onun da arkasýnda: Þehir, sonsuza kadar dümdüz bir arazide
sonsuza kadar uzanýyor ve göðe dokunmadan genel pusun için
de kaybolup gidiyor. Gelen her þeye açýk bir ülke: insan, hay
van, hava durumu. Tren hattý bu noktada en geniþ halini alýyor,
þehrin içinden farklý biçimlerde geçiyor, ama büyük ölçüde þeh
ri ikiye ayýrýyor: zarif, daha zengin, düzenli batý tarafý ve tren
istasyonunun doðu çýkýþýndan ulaþýlabilen “Cesurlar Adasý”:
Eski bir küçük sanayi bölgesi, buradaki her þey, mezbaha, bira
fabrikasý, deðirmen battýktan sonra, buraya önce ruh hastalarý,
zor eðitilebilir yetimler ve yaþlýlar yerleþtirildi, sonra, altýn çað
diye adlandýrýlan kýsa dönemde burasý genç züppeler için sýra
dýþý bir semte dönüþtürülmeye çalýþýldý, sonunda ise bölge kýyý
ya vurmuþ olanlara býrakýldý artýk, onlar da buraya durmadan
akýn ediyor, biri onlara, doðu çýkýþýný kullanýn, demiþ sanki.
Ýþte cumartesi akþamý, günlük iþlerini bitirdikten sonra,
Abel balkonunda dikiliyordu. Altýnda, tuðla duvarýn ardýnda,
tren vagonlarý bir abaküsün bilyeleri gibi gidip geliyordu. Daha
sonra, hava kararmýþtý artýk, çýkmaz sokaða gittikçe daha çok
araba girmeye baþladý, duvarýn iyice kenarýna dizildiler, ta ki
yer kalmayýncaya kadar. Daha geç gelenler zar zor dönebiliyor
du: arnavutkaldýrýmýnda dönen sert lastiðin sesi, bunun arasýn
da, korkuyla parlayan farlarýn hemen önünden sokaðýn karþýsý
na geçen topuklarýn takýrtýsý. Çýkmaz sokaðýn kapalý ucundaki
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mekânýn adý Týmarhane, haftanýn beþ günü orada, göründüðü
kadarýyla hiç azalmayan bir yoðunlukta, kutlamalar yapýyorlar,
iþ ve kutlamalar, günbegün, kapý açýlýp kapandýðýnda davulla
rýn ses dalgalarý sokaðý çýnlatýyor. Sonra yine, birden: sessizlik.
Bir süre karanlýk balkonda durduktan sonra Abel tek bir
odaya, sonradan ve muhtemelen kaçak olarak dönüþtürülmüþ
olmasýna raðmen biraz bölük pörçük kaçmýþ ve acayip diye
adlandýrýlabilecek çatý katý dairesine girdi. Biri, gökyüzünün
altýnda var olan bütün mekâný kazanmaya çalýþmýþtý, ama yal
nýzca ölü mekân fazlalaþmýþtý: sivri köþeler, karanlýðýn ve tozun
biriktiði iþe yaramayan koylar, artýk kullanýlmayan þeyler,
ayakla bir kenara itilmiþ, ya da cereyan onlarý oraya itiyor, ora
da kalýyorlar. Abel birkaç giysi parçasýný köþelerden topladý,
bunlarý grileþmiþ yatak takýmýyla birlikte bir sýrt çantasýna dol
durdu, beþ kat inerek sokaða çýktý, sokakta bara doðru gitme
yen, oradan uzaklaþan tek kiþiydi, süslenip püslenmiþ yarý
çýplak yabancýlarýn arasýndan kýsa bir slalom yaptýktan sonra
saða saptý, sonra bir daha saða: yirmi dört saat açýk bir çamaþýr
haneye. Orada birkaç saat oturdu ve gözlerini bir çamaþýr maki
nesinin kapaðýna dikti. Ýçeride her þey simsiyahtý. Bohçanýn
içindeki açýk gri iþlemeli bir çorap hep ayný yere düþüyordu.
Abel salonun en arka tarafýnda oturuyordu, yýkama suyu bura
da, köþedeki bir beton havuza akýyordu. Dönmekte olan siyah
lýðýn içine bakmadýðýnda, dönüp duran beyaz köpüðe bakýyor
du. Daha sonra hava aydýnlanmaya baþladý ve Abel eve gitti.
Çýkmaz sokakta yeniden akýntýya karþý yüzdü, bu kez bardan
uzaklaþmayan, ona doðru ilerleyen tek kiþiydi. Daha sonra
dýþarýdaki gürültü azaldý, Abel bilgisayarýn baþýna oturdu. Son
ra yakýndaki iki kilisenin çanlarý çaldý, ýþýk ekrana yansýmasýn
diye pencerelerdeki storlarý indirdi. Sonra –ekranýn sað alt
köþesinde görünen dört rakam öðleden sonranýn yarýlandýðýna
iþaret ediyordu, (sözümona) dönen küçük bir yerkürenin
yanýnda þöyle yazýyordu: bilinmeyen bölge– telefon çaldý.
Selam anne.
Adý Mira. Birbirlerini son olarak on üç yýl önce, annesi
onun askere alýnmaktan kaçmasýný saðlamadan kýsa süre önce
gördüler. O zamandan beri ayda bir kez telefonlaþýyorlar, genel
likle pazar günü öðleden sonra.
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