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François Weyergans
ANNEMDE
ÜÇ GÜN

ROMAN

Fransýzca aslýndan çeviren

IÞIK ERGÜDEN
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François Weyergans, 1941 yýlýnda Brüksel’de doðdu. I.D.E.C'de
sinema eðitimi aldý. Önemli sinema dergilerinden bi
ri olan
Cahier du Cinéma’da yazýlar yazdý. 1961 yýlýnda Marice Béjart
üzerine bir film çekti. Hiç gösterime girmeyen iki film daha
çekti. 1973 yýlýndan itibaren tamamen edebiyata yöneldi. Çok
fazla eser vermeyen Weyergans, Fransa’nýn en önemli yazarla
rýndan biri olarak kabul ediliyor.

Iþýk Ergüden, 1960’ta Ýstanbul’da doðdu. Orta öðrenimini
Galatasaray Lisesi’nde, yüksek öðrenimini Boðaziçi Üniver
sitesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Bölümü’nde tamamladý. Çeviri
ve yazýyla uðraþýyor. Türkçe’ye kazandýrdýðý elliden fazla
ki
tap arasýnda Ju
les Verne’in Kaptan Grant’ýn Çocuklarý,
Muñoz Molina’nýn Savaþma Arzusu, Jorge Semprun’un Fede
rico Sanchez’in Özyaþamöyküsü ve René Gi
rard’ýn Günah
Keçisi adlý yapýtlarý da bulunuyor.
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Kasvetli kýrlarda rüzgâr inilderken atla yol
cu
luk edi
yo
rum, tek bir gü
neþ ýþý
ðý yok be
ni
aydýnlatan, paltoma bürünmüþüm.
Ludwig Uhland
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“Herkesi korkutuyorsun sen,” dedi bana Delphine dün akþam. Ýyice kýzýþma ihtimali taþýyan bir
diyaloða son noktayý koymuþ oldu böylece. Kimi
zaman onu zývanadan çýkardýðým oluyor. Bu türden
ifadeleri sýk kullanýyor, insaný gerçekten mahkûm
eden hükümlerde bulunuyor. Bir yetmiþ sekizlik
boyuna raðmen “Küçük Delphine’im” dediðim
insandan en kötü þeyleri iþittim hep, hatta yakýn geç
miþte bile. Otuz yýldan fazladýr birlikte yaþýyoruz.
Günün birinde uçak kazasýnda deðil de hastanede
öleceksem, yanýmda, baþucumda olmasýný hayal etti
ðim kadýndýr Delphine. Aslýnda, uçak kazasýnda da o
olur yanýmda elbette. Dün akþam, bir hüküm daha
giydim, ölüm cezasý kadar katý deðildi kuþkusuz,
ama beraat etmeyeceðim da kesindi: Ben, François
Weyergraf, beþ film çekmiþ, on roman yayýnlamýþ
olan ben, herkesi korkutuyorum.
Kendime ajandalar aldýðým ve onlarý kullanma
zahmetine katlandýðým dönemde olsaydý, böyle bir
cümleyi kaydederdim, ama artýk ne randevulaþýyo
rum ne de not alýyorum. Bu cümleyi niçin not ede
yim ki? Zaten kolay kolay unutulacak türden deðil.
Delphine kendisini korkuttuðumu deðil, herke
11

si korkuttuðumu söylüyor. Nereden çýktý þimdi bu
“herkes”? Ýki kýzýmýzý mý kastediyor acaba? Artýk
iki yetiþkin kadýn olmuþ, babalarýnýn güç durumda
olduðunu anlayabilecek iki kýzýmýzdan... Onlarý kastettiði kesin. Annemi ve kýz kardeþlerimi de. Aslýn
da Delphine ailemi pek az görür. Týpký benim gibi.
Annemi yeterince görmediðim için kendimi suçlu
hissederim ben. Kendi kendime neredeyse her gün,
annemin tek baþýna yaþadýðý Alpes-de-Haute-Proven
ce’ daki o eve ziyaretine gitmem gerektiðini söyleyip
duruyorum ama bir türlü karar veremiyorum. Sekiz
Buçuk’taki mezarlýk sahnesinde, senarist rolündeki
Mastroianni karþýsýnda babasýný görünce, birbirleriy
le pek az konuþtuklarýný üzüntüyle fark eder: “Papa,
si siamo parlati così poco!”1 Bir gün ben de annemle
çok az görüþtüðüm için piþmanlýk duyabilirim ama
onunla az konuþtuðum için deðil, –çünkü neredeyse
her akþam telefon ediyorum– özellikle son birkaç
yýldýr onu az gördüðüm için olur bu piþmanlýðým.
Seksenlik sevgili annem benden daha keskindir.
Telefonda durumu özetledi: “Velhasýl, ömrüm
boyunca seni çok gördüðümü söyleyemem.”
Taþý tam gediðine oturtan bir cümleydi! Kendisi
farkýnda mýydý bilmiyorum ama, ben sustuðum için,
hançeri daha da derine soktu: “Yalan deðil! Evden
çok erken ayrýldýn, on yedisinde miydin, on sekizin
de mi?” “On dokuz anne!” “Ýyi ya, bugün bile genç
lerin kaç yaþýna kadar anne babalarýyla oturduklarý
na bakýlýrsa seninki çok erken oldu.” Doksanlý yýlla
rýn sonuna dek, yýlda birkaç kez Paris’e geliyordu ve
bir
kaç gün ben
de, bir
kaç gün de kýz kar
de
þim
Madeleine’de kalýyordu. Bir anlamda, beni görmeye
gelen oydu. Artýk neredeyse hiç kýmýldayamýyor.
1 (Ýt.) “Baba, o kadar az konuþabildik ki!” (Y.N.)
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Paris’e gelmek için bir uzmana görünmesi gerek,
olsun, Marsilya’da daha iyileri var. Marsilya bile,
oturduðu yerle arasýndaki mesafe yüz kilometreden
az olmasýna raðmen ona uzak geliyordu.
Bazý dostlarýmýz da Delphine’e kaygýlarýný ilet
miþ olmalý. Bahse girerim ben uyurken telefonlar
almýþtýr (genellikle akþamüzerine doðru, kimi
zaman da daha geç uyanýrým): “François’nýn nesi
var? Artýk ondan haber alamýyoruz. Son görüþme
mizde formda görünmüyordu. Kaygýlandýk da.”
Bana herkesi korkuttuðumu söylediðinde, Delphi
ne’in sesi Beethoven’in Fýrtýna’sýndaki piyano gibi
ya da Vivaldi’nin La Tempesta di mare’sindeki fagot
gibi pesleþmiþti. Kýsacasý havada fýrtýna kokusu var
dý ve bu, bir bardak su kopan fýrtýnaya hiç benzemi
yordu. Ortak yaþamýmýzýn bir bardak suyla alakasý
yoktur. Kimi zaman kasýrga kopar. Ters rüzgârlarýn
hortum yarattýðý cevabýný verdim, Fýrtýna Bur
nu’nun daha ziyade Ümit Burnu adýyla bilindiðini
ve nefret ile aþk arasýndaki ezeli çatýþmanýn, umut
ile fýrtýna arasýndaki baðdan daha bilindik olduðunu
ekledim. Latince’de hem iyi hem de kötü hava anla
mýna gelen Tempestas’tan söz ettim ona. Elimden
geldiðince iþin içinden sýyrýlmaya çalýþtým, ama
Delphine tam on ikiden vurmuþtu. Yalnýzca herkesi
korkutmakla kalmýyor, kendimi de korkutuyordum.
Purcell’in Fýrtýna’sýnda, rüzgârlarý toplanmaya
çaðýran tenordan söz ederek inat etmek yerine söyle
diðini kabul etmeliydim. Fýrtýna’yý pek hatýrlayamý
yordum; Shakespeare’in oyunu için bestelenmiþ bir
sahne müziðiydi. Onu okurken, benim gibi kütüpha
nesini her þeyin üzerinde tutan yaþlý büyücü Prospe
ro sanýyorum kendimi. Purcell’in müziðini dinleme
yeli ne kadar zaman oldu? Kýzlarýmýz, sabah kahval
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týsýnda baþka müziklerin yaný sýra Purcell’i de dinle
yerek büyüdüler, Klaus Nomi ya da Alfred Deller
söylüyordu. Çocukluklarýnda dinledikleri bütün 33
devirli plaklar hâlâ burada, raflara yerleþtirilmiþ
duruyorlar, zaman zaman onlarý tekrar dinlemek
istedikleri oluyor. Bana, “Eskisi kadar müzik dinle
miyorsun,” diyorlar, bunu kötüye yorduklarý belli.
Yalnýzca giriþ bölümünü kaleme alabildiðim
kitaplar yazmak için para aldým. Artýk yayýnlamýyo
rum. Ýsteðim yok. “Tanrým, bir kitabý gün ýþýðýna
çýkarmak ne tuhaf sýkýntýdýr!” diye yazmýþtý Molière.
Racine üzerine bir kitapta, XIV. Louis’nin hikâyesi
ni yazmasý için kendisine cömert ödemeler yapýldý
ðýný ancak tek satýr bile yazmadýðý için sitem edildi
ðini öðrendim. Bu bölümü iþaretledim. Aslýnda
Racine çok çalýþýyordu. Ben de. Artýk ortak hayatý
mýz olmaya baþlamýþ bu deli saçmasý hayata Delphi
ne’i niçin sürüklüyorum, o kendini niçin sürükleti
yor? Geçen gün bunu gayet iyi ifade etti:
“Deli saçmasý bir hayat sürüyoruz, daha doðru
su bizler yaþayan delileriz.”
Üstelik her þeyi de bilmiyor. Adýma gelen evraký
ondan saklýyorum. Üç aydýr evden çýkmaya cesaret
edemiyorum. Ben yokken mahkeme görevlileri gelir
de kapýyý onlara Delphine açar diye korku içinde
yim. Þaþakalýr zavallý.
Tek baþýma yaþýyor olsaydým, yarýný düþünme
den yaþayan iflah olmaz biri olma hakkým vardý.
Aslýnda böyle biri olduðumu da sanmýyorum ya ney
se. Zoé ve Woglinde’nin gözünde ne tür bir babayým
ben? Babanýn rolü üzerine psikanalistlerin öne sür
düðü korkunç þeyleri okuyup altýný çizdiðimde, ken
di rolümü düþünüp onlarla hemfikir oluyorum. Hat
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ta, az çok gerçek tek babanýn spermatozoid olduðu
nu söylemeye kadar iþi vardýrdýklarýnda bile sesim
çýkmýyor, ama kendi kendime “Dilerim kýzlarým asla
okumaz bunu!” diyorum. O kitaplarý gizliyorum.
Adý, Yunanca yaþamak, yaratýcý demek olan Zoepoie
tiki’den gelen sevgili Zoé! Ya sen Woglinde, Rhin
kýzlarýndan birinin, altýn bekçisinin adýný taþýyan
sen!... Küçükken, adlarýnýzýn nereden geldiðini
anlatmamý isterdiniz hep benden.
Kitap yayýnlamayý baþarabilseydim annemi
daha sýk görürdüm. Vicdan azabý bana göre deðil.
Piþmanlýklarým var elbette, ama bunun vicdan aza
býyla alakasý yok. Her vicdan azabýnýn benim hisset
mediðim “yürek sýzlatan acý” bir tarafý vardýr. Piþ
manlýklar daha az düþmancadýr. Geçmiþini yargýla
madan yadsýr insan. Vicdan azabý ise ileriye gitmeyi
engeller, bir tenis oyuncusu gibi yumruklarýmý sýka
rak her gün defalarca kendime þöyle söylüyorum:
“Haydi François! Bundan kurtulmak istiyorsan atýl
ileriye!” Hint dilinin, Pali dilinin ve Sanskrit dilinin
edebiyatlarý, yaþamýn yasasýnýn ileriye gitmek oldu
ðunu doðrulamak için yüzyýllardýr beni bekliyor
deðil ya! Teker dönüyor. Kim durdurabilir ki? Delp
hine’nin, dingin göründüðü bir anda belli belirsiz
gülümseyerek, “Geleceðimiz, hangi açýdan bakýlýrsa
bakýlsýn, yeterince dehþet verici,” saptamasýný yap
mak için bir brahmanýn yardýmýna ihtiyacý yok.
Yakýnda altmýþýma basacaðým. Delphine de. Bir
akþam Viyana’da Freud’un evinde yemek yeseydik,
biz kalktýktan sonra ne derdi? “Her ikisinde de güç
lü sadist eðilimler var” mý derdi? Yoksa, “Erkek açýk
bir biçimde mazoþist arzular gösteriyor” mu derdi?
Büyük Çað’da1 yaþasaydýk hakkýmýzda ne düþünür
1 Fransa’da, XIV. Louis’nin hüküm sürdüðü XVIII. yüzyýlýn ikinci yarýsý. (Y.N.)
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lerdi? Versailles bahçelerinde gezindiðimizi gören
saray dalkavuklarý, “Yaþý hayli geçkin þu prensese
bakýn, eþi de çoktan ýskartaya çýkmýþ,” derlerdi. Bu
cümleyi ilk okuduðumda lise öðrencisiydim ve
anne-babama uyarlamýþtým. Kimin cümlesi olduðu
nu hatýrlamýyorum.
Babam öldüðünde, annem bugün benim geçici
olarak bulunduðum yaþtaydý. Sofu ya da yobaz,
Katolik bir sürü kadýn arkadaþý, annemin Aziz Pav
lus’un dul imgesine bürüneceðine emindiler. Kýz
kardeþlerim ve ben de emindik. Benim torunlarým
için Aziz Pavlus, Paris metrosundaki istasyonlardan
birinin adý ya da Francis Scott Fitzgerald’ýn doðum
yeri olan ve gitmelerini tavsiye etmediðim Minneso
ta’nýn merkezinin adý olacak yalnýzca. Minnesota,
Côte d’Azur’den daha az cazip, Fitzgerald bile bunu
bana yalanlayamaz. Côte d’Azur onun için taþýdýðý
anlamý, bir cennet olmayý çoktan yitirmiþ olsa da,
Cassis’teki Roches Blanches Oteli’nin terasýndan
Canaille Burnu’na baktýðýmda ya da Antibes surla
rýnda gezindiðimde Côte d’Azur’ü hâlâ bir cennet
olarak görmekte inat etsem de bu böyle. Ölümün
den sonra torunlarým kütüphanemde Fitzgerald’ýn
kitaplarýný bulduklarýnda, nasýl olup da fazlasýyla
duygusal bu hikâyelerle ilgilendiðimi bir türlü anla
yamayacaklar; neyse biz, Ýsa’nýn üç gün boyunca
kör ederek bizzat görünme zahmetine katlandýðý
ender kiþilerden biri olan Aziz Pavlus’a geri döne
lim. Aziz Pavlus evlilik ve evliliðin ufak ayrýntýlarý
üzerine akla gelebilecek en göçertici öðütleri yazdý.
Dul kadýný kiminle isterse onunla evlenmekte ser
best býrakýyor, tek koþulu “Tanrý’nýn evinde” olmak,
ama dul kadýn tekrar evlenmezse daha mutlu olur
diye de eklemeyi ihmal etmiyor. Aziz Pavlus saçlarýn
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ne ka
dar uzun ol
ma
sý, ya da etin na
sýl yen
me
si
gerektiði gibi, her konuda fikri olan insanlardan.
Kölelere, “Bu dünyadaki efendilerinize itaat edin,”
diyordu. Halka açýk toplantýlarda da kadýnlarýn sus
masýný istiyordu.
Birkaç yýl süren Aziz Pavlus tarzý dulluktan son
ra, annem kendisinden biraz genç bir adama tutul
du.
Durumu önce tek tek beþ kýzýna, sonra da bana,
haberi kýz kardeþlerinden zaten almýþ olan tek oðlu
na duyurdu. Ablam Claire, “Annem hayatýný tekrar
kurmalý,” demiþtir daima. Onun yeniden evlendiði
ni hayal edebiliyor muydu? Ben evlilik karþýsýnda
dehþete kapýlýrým. Neyse, þansým yaver gitti de o
adam evli çýktý, Aziz Pavlus’u öfkeden kudurtacak
bir durum. Dört büyük çocuðu vardý, hepsi de hayat
larýný kurmuþtu, kendisi de karýsýyla birlikte yaþý
yordu, kadýn o kadar hastaydý ki durumdan haber
dar etmek söz konusu olamazdý. Akþamlarý bir baha
ne uydurup bir telefon kabinine kapanmasý ve
annemi gizlice aramasý gerekiyordu. Annem, ondan
beklediði telefonun gelmediði bir gün bana içini
döktü: “Anlýyorsun deðil mi, karýsýnýn kötülüðünü
istemiyorum, zaten böyle yeterince ýstýrap çekiyor,
ölmesini dilemem ama yine de ýstýraplarýndan kur
tulur.”
Adý Frédéric Trubert’di. Kendisinin yönettiði bir
mukavva fabrikasýnýn sahibiydi. Kâh Güney
Kore’ye, kâh Finlandiya’ya yaptýðý inceleme gezileri
uyduruyordu kendine, aslýnda annemi Annecy Gölü
kýyýsýnda ya da Paris civarýnda sevimli otellere götü
rüyordu. Saint-Germain-en-Laye’dan telefon ederek
Helsinki’de olduðuna karýsýný nasýl inandýrýyordu
acaba? Otellerin telefon numaralarýyla nasýl baþa
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çýkýyordu? O zamanlar cep telefonu yoktu. Annemin
yaþamýndaki rolünden haberdar olmadan önce onun
bir fotoðrafýný görmüþtüm: Büyük bir otelin havuzu
nun kenarýnda, yirmi-yirmi beþ yaþlarýnda, çok
güzel bir genç kadýnýn yanýnda poz vermiþti. Renkli
fotoðrafta yalnýzca mayolu bu kýzý fark etmiþtim.
Kimdi o? Annem geveleyerek, yeðenlerimden biri
nin en yakýn kýz arkadaþý olduðunu söylemiþti. Bu
superisine seve seve kur yapardým, tramplenin
yanýnda dururken babasýnýn annemin âþýðý olacaðý
ný aklýndan bile geçirmediði belliydi. Ýnsanýn anne
sinin âþýðýnýn kýzýyla yatmasý, ensestin Richter ölçe
ðinde kaça denk gelir?
Frédéric yalnýzca annemden birkaç yaþ küçük
olmakla kalmýyor, annemin kendisinden genç oldu
ðunu da sanýyordu. Bu durum annemi eðlendiriyor
du: “Ona gerçeði söylemiyorum.. Kimliðimi hiç
görmedi. Neyse ki, otellerde bana asla kimlik sor
muyorlar! Ben yalancý deðilim, kendisinden beþ yaþ
küçük olduðuma inanmasý benim hatam deðil.”
Herkes ayný fikirdeydi. Annem yaþýný göstermiyor
du.
“Hayatýnda tanýdýðý ikinci erkek,” diyordu, ken
dileri daha fazlasýný tanýmýþ olan kýz kardeþlerim.
“Kompozisyon”unu tamamlamasýna yardým etmem
için beni telefonla arayan yeðenlerimden biri geli
yor aklýma. Konuþmamýza aniden ara vererek, yeni
bir mikrodalga fýrýn alýndýðýný haber verir gibi ilgisiz
bir sesle, “Annem yeni sevgilisiyle geldi, onlarý yal
nýz býrakacaðým, kapatmam gerek,” demiþti. Babasý
nýn nerede olduðunu soracak vakit bile bulamamýþ
tým.
Kýz kardeþlerim annelerinin duygusal yaþamýn
dan, genç bir balerine öðütler veren yýldýz balerinle
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rin ilgi ve özeniyle söz ediyorlardý. Annemizin bize
Frédéric Trubert’i tanýþtýrdýðý gün, onun için Ýskan
dinav kâðýt hamurunun pazarlýðýný yapmaktan ya
da yönetim kurulunun karþýsýna çýkmaktan farklýy
dý, kýz kardeþlerimle benim oluþturduðumuz çatýk
kaþlý yargýçlar kurulunun huzuruna çýkacaktý. Önce
ki günlerde birbirimize telefonlar etmiþtik: “Adamý
sempatik bulmalýyýz. Baþka yolu yok.” Diðer hepsi
gibi biz de tehlikeli bir aileyiz. Beklenmedik bir arý
zanýn ne zaman ortaya çýkacaðý asla kestirilemez.
Birlikte büyümemiþ olsaydýk, birbirimize ne sevgi
miz olurdu ne sempatimiz. Tanýþmazdýk bile. Ama
üzerimize yapýþan ortak bir çocukluðumuz var, anla
týlamaz olmaktan çok silinmez olan ve hâlâ kimi
zaman iyi, kimi zaman kötü olarak yaþamaya devam
ettiðimiz deneyim var. Hayatýmýn ilk aþký ablam
Claire miydi diye hâlâ kendi kendime sorarým.
Karýmla birlikte hazzýn doruðundayken kimi zaman
karýmýnki yerine aðzýmdan onun adýnýn çýktýðýný
söyleseydim sanýrým pek þaþýrmazdý. Yalnýzca gidip
Delphine’e sorardý. Velhasýl, adlarla aram bir hoþ.
Seviþtiðim kadýnýn adýný mýrýldanýrken, daha önce
yatmýþ olduðum baþka kadýnlarýn adlarýnýn aklým
dan geçtiði çok olur, doðru adýn yerine onlardan
birinin, hatta birçoðunun adýný fýsýldamamak için
ciddi çaba sarf etmem gerekir. Böylesi anlarda, sarýl
dýðým kiþinin tüm diðerlerinin yerine geçtiðine,
onlarý özetlediðine ya da ortadan kaldýrdýðýna ken
dimi ikna ederek sakinleþirim, oysa bu da bir fikir
olarak yatýþtýrýcý olmaktan çok bunaltýcý gelir. Algý
lanan iki nesnenin daima bir ortak yaný vardýr. Ben
zerlik yasasýdýr bu. Bir hece, kimi zaman basit bir
sesli harf, ayný sesli harfi ya da ayný heceyi içeren
baþka bir adý ortaya çýkarmaya yeter. Claire ve Delp
Annemde Üç Gün
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hine örneðinde, küçükken Claire’e “Délice”1 adýný
taktýðýmý hatýrlamam zaman aldý. Genellikle bilme
diðimiz yasalar yönetir bizi, bu yasalar dilbilgisinde
ki gibi bir sözcüðün cümle içindeki bir diðer sözcü
ðe baðlý olduðu kadar deðiþmez, sarsýlmaz yasalar
dýr. Baðlaçlar dilek kipi aldýðýnda, canýmýz istedi
diye haber kipi kullanamayýz. Ben de, bir adý diðer
lerinden ayýrmakta özgür deðilim.
Frédéric Trubert’le buluþma, yazýn, aðustos ayý
nýn ortasýnda babamýn ölümünden beþ buçuk yýl
sonra, sayýsýz tatili geçirdiðimiz ve þu an annemizin
tek baþýna yaþadýðý taþra evinin, babamýn 1954 ya da
1955’te Digne piskoposundan bir dilim ekmek karþý
lýðý satýn aldýðý eski papaz evinin terasýnda gerçek
leþti. O sýrada ev bir harabeydi. Toprak yollardan
ulaþýlabiliyordu. Ýçme suyu yoktu. Tek taþý bile kal
mamýþ olan yakýndaki eski bir manastýrýn kuyusun
dan su çekmek gerekiyordu. Kýz kardeþlerim ve
ben, en güzel günlerimizin geçtiði o evde bir yatak
haneyi örümceklerle ve birkaç akreple paylaþýyor
duk. Bölgeyi tanýyanlar için, burasý, Carniol ile
Revest-des-Brousses arasýndadýr. O evde, 5 Þubat
1974’te, bir kýþ gü
nü, bir ma
ka
le
yi bi
tir
mek için
bütün gece çalýþmasý gereken babam, annemden
kendisini öðleden önce kesinlikle uyandýrmasýný
istemiþti. Annem, kalkmasýný söylemek için en az
yirmi kez yukarý çýkmýþ, sonunda babamý sarsmýþ
ve ölmüþ olduðunu anlamýþ.
Ölünün baþýnda beklediðimiz gece babamý,
sabahleyin annemle birlikte iþli beyaz keten örtüler
yaydýðýmýz yataða yatýrmýþtýk. Çarþafý alta nasýl ser
dik bilmiyorum, üzerinde bir ölü varken yatak yap
mak, hasta varken bu iþi yapmaktan daha zor. Cena
1 Tat, zevk anlamýnda. (Ç.N.)
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ze iþlerinden iki memurun, kocasýnýn bedenini gri
renkli büyük bir çöp torbasýna rasgele yerleþtirip,
sonra da bu paketi tabutun içine koyduklarý sýrada,
annem olduðu yere yýðýlýverecekmiþ gibi geldi bana.
Ýkindi vakti mezarlýktan dönmüþtük, mezarlýk
Michelin rehberinde tek yýldýzý hak edecek türden
di. Tagliana kardeþlerden þarküteri ürünleri satýn
almak için Forcalquier’de durmuþtuk; “Babanýz
bizim dostumuzdu,” diyerek ödeme yapmamýzý iste
mediler. Babam onlarýn kekikli siyah zeytinlerine
bayýlýrdý. Siyah tayyörleri içinde çok zarif görünen
beþ kýz kardeþim soðuk büfe hazýrlamýþlardý ve
çoðunluðu uzaklardan baþsaðlýðý dilemek için gel
miþ olan herkese içki sunuyorlardý. Babalarý görse
onlarla gurur duyardý. Neden hayat, baþarýnýn garan
ti olduðu ender fýrsatlarýndan biri olan cenazeden
önce dururdu ki? Kendi cenazemi hayal ettiðim çok
oldu. Tabutumu, genç bir desinatör hanýma sipariþ
veriyorum, elbette onunla da kýsa bir maceram
olmuþtu. Tören bir havaalanýnda ya da bir tiyatroda
yapýlýr, kimi zaman da Yukarý Bavyera’daki Barok
bir kilisede. “Kirsch fantezi” denen (ve içinde kirsch
bulunmayan) bu tür cenaze fantezilerinin önemi,
sessiz film gibi olsa da baþrol oyuncusu olmaktýr.
Ýnsanýn kendi ölümü üzerine hayaller kurabilmesi,
yaþadýðýný kanýtlar.
Frédéric’in onuruna, annem, babalarýnýn ölü
mün
den bu ya
na, ilk kez al
tý ço
cu
ðu
nu bir ara
ya
getirme baþarýsýný göstermiþti. Kristal kadehlerini
çýkarmýþtý, terasta, ýhlamur aðacýnýn gölgesinde, kýz
kardeþlerimin babamýn gömülmesinden sonra mey
ve suyu ikram ediþlerini hatýrlarken, Frédéric Tru
bert’in getirdiði yýllanmýþ þampanya þiþelerinin ilki
nin mantarýný çýkartýyordum. Frédéric iyice rahatla
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mýþtý, herkese tek tek gülümsüyordu. Bize Afrika
seyahatlerinden söz etti. Kenya’yý gayet iyi biliyor
du. Hint Okyanusu plajlarýný, Mombasa yakýnlarýn
daki plajlarý anneme de göstermek istiyordu. Annem
Venedik’e tekrar gitmeyi tercih edeceðini söyledi.
Frédéric Klimanjaro’nun yamaçlarýný anlattý. Annem
ona Klimanjaro’nun Karlarý’ný görüp görmediðini
sordu, gözde aktörlerinden biri olan Gregory Peck
oynuyordu. Ben Frédéric’e annemin büyük bir sine
ma âþýðý olduðunu anlattým. Henüz bu konuya gire
cek zamanlarý olmamýþtý. Psikoloji diplomasý olma
sýna raðmen Güney Afrika’da muhasebeci olarak
çalýþmýþ olan kýz kardeþim Bénédicte, Mau-Mau
isyanýnýn Kenya’da býraktýðý izleri sordu. Frédéric’in
siyasal iktidara yakýn bir iþadamý olduðunu hisset
tik. Baþkan Jomo Kenyatta’yla sýkça görüþmüþtü.
Lakaplardan konuþmaya önce kimin baþladýðýný
hatýrlamýyorum, Frédéric’in bizden kendisine Fred,
Freddy ya da Fredo dememizi istemesinden kork
muþtum, neyse ki böyle bir hata yapmadý. Zaten hiç
falso vermedi. Þampanyadan sonra, bizi L’Auberge
du Lubéron’a davet etti. Daha önce annemle gittikle
ri, açýlalý kýsa süre olmuþ, rýhtýma bakan bu Apt res
toranýnda, tesadüfen sekiz kiþilik yer ayýrtmýþtý.
Birkaç araba gittik. Annem Frédéric’in arabasýnday
dý. Bütün kýz kardeþlerim araba kullanýr. Ben de
kullanýrdým, ama artýk vazgeçmiþtim. Direksiyona
geçince fazla sinirli oluyorum, solladýðýmda da kar
þýdan gelen arabanýn hýzýný tahmin etmemi engelle
yen bir görme sorunum var. Mesafenin azaldýðýný
göremiyorum. Altmýþlý yýllarýn baþýnda, HamburgNapoli arasýnda neredeyse hiç durmadan gidip gel
dim, Almanya’yý katediyordum ve bunu otoyolun
kenarýna çekip arabanýn içerisinde iki-üç kez uyuya
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rak yapýyordum. O zamanlar yirmi beþindeydim.
Restorandan ayrýldýðýmýzda, Frédéric Volvo’su
na tek baþýna bindi. Uzès yakýnýnda büyük oðulla
rýyla birlikte tatilde olan karýsýnýn yanýna gidecekti.
Bir saatlik yolu vardý. Annem yatmaya çýkýnca, gece,
mutfakta kýz kardeþlerimden biri söze þöyle baþladý:
“Babamý hatýrlatmasý ne tuhaf, onun gibi iriyarý,
sesi de ayný.” Annem, mükemmel bir konuþmacý
olan kocasýnýnki gibi bas, sert sesleri, boðuk ve
sýcak sesleri tercih ettiðini hiç gizlememiþti. Ayrýca
yalnýzca çok uzun boylu erkeklerden hoþlanýrdý.
Babam bir doksan boyundaydý, annemse ufak tefek
tir, bir altmýþ kadardýr sanýrým. Tüm yaþamý boyun
ca topuklu ayakkabý giymek zorunda kaldý hep, öyle
ki skolyozun ya da sifo-skolyozun acýsýna katlan
mak zorunda artýk.
Annemin Frédéric’e, alkolün rahatlatýcý rolünü
oynadýðý bir akþam rastladýðýný biliyorduk. Anne
min hayatýndaki iki erkeðin (biriyle otuz beþ yýllýk
ortak yaþam, ötekiyle aralýklý birkaç buluþma) kimi
ortak noktalarý, âþýk olmasý için ille de gerekli bazý
koþullar olduðunu akla getiriyor, zorunlu ama neyse
ki yeterli olmayan koþullar. “Senin âþýk olman için
ne gerekiyor?” diye bana sormuþtu Bénédicte. Aklý
ma daha ziyade, bir kadýný sevmemi engelleyen
nedenler geliyordu. Kýz kardeþlerimden birinin adý
ný taþýmamasý ya da annem gibi siyah gözlü, ufak
tefek olmamalarý gerekiyordu:
“Çok az kadýný sevdim, gerçekten sevmek neyse
iþte... Yeþil ya da mavi gözlüydüler. Bütün mavi göz
lü sarýþýnlarý sevecek deðilim ya...”
“Kýsacasý, Güneyliler sana göre deðil! Delphine
yeþil gözlü, doðru!”
Paris’ten tek baþýma gelmiþtim. Delphine Ýsviç
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re’de iki kýzýmýzla kalmýþtý. Kýz kardeþlerim de tek
baþlarýna gelmiþlerdi. Kocalarý (yanýlmýyorsam hep
si de o yýl evlenmiþti, ya da tekrar evlenmiþti) kim
bilir neredeydi! Uzès çýkýþýnda bir telefon kabinin
den annemizi arayýp çocuklarýyla tanýþmaktan ne
kadar mutlu olduðunu söyleyen Frédéric’le (annem
koþtura koþtura gelip yetiþtirmiþti bunu bize) ilgi
lenmekten çabucak vazgeçmiþtik. Bir þiþe Porto
þarabýný mideye indirirken, baba tarafýndan
büyükbabamýzý hatýrladýk, oðlu üniversite öðreni
mini tamamlayýp avukat olsun diye nesi var nesi
yok elinden çýkarmýþ bir demirciydi. Oðlu avukatlý
ðý býrakýp kitap yazacaðýný söylediðinde ne düþün
müþtü acaba? “Senin yazmaktan vazgeçip avukat
olmaný tercih ederdi babamýz,” dedi küçük kýz kar
deþim. Babamýzýn tavrýný, çoðu zaman onu tersleyen
büyükbabanýn tavrýyla sertçe yargýlýyorduk. Por
to’muzu içerken, bu büyük babaya karþý daha nazik
olmadýðýmýz için piþmanlýk duyuyorduk. Ardýndan,
her bir araya geldiðimizde yaptýðýmýz gibi, annean
nemizin yaþamýndan konuþtuktuk, küçük kýz kar
deþinin ihanetine uðramýþ, tam bir depresifti o. Kar
deþi gelip evine yerleþmiþ ve kocasýyla yatmýþtý.
Babasýnýn yediði haltlarý örtbas etmek için yalan
söylemek zorunda kalan ve annesiyle teyzesi arasýn
da tampon görevi gören sekiz yaþýndaki o küçük
kýzýn –annemizin– kaderine bir kez daha içimiz sýz
lamadan da yapamadýk. Bu alýþtýrmalar sayesinde,
sevimli küçük kýz okulun verdiði nezaket ödülünü
tek bir yýl bile kimseye kaptýrmamýþtý. Bu arada,
altýmýzý da dünyaya getirmiþ olan söz konusu küçük
kýz, sabahýn üçüne doðru, odasýnýn kapýsýný aralayýp
daha kýsýk sesle konuþmamýzý istedi.
Claire, bütün kýz kardeþlerimi, aileye ait papaz
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evinin yirmi kilometre uzaðýnda, Sigonce orman
arazisinin yakýnýnda, kocasýyla birlikte oturduklarý
kendi evine götürmek niyetindeydi. Ertesi sabah
kahvaltýdan sonra, onlarý Avignon Garý’na götürme
si gerekiyordu. Günün doðmakta olduðunu fark
ettiðimizde papaz evinde uyumaya karar verdiler.
Rezervasyonlarý boþ verip baþka trenlerle gidecek
lerdi. “Hepimiz bir gün daha kalabiliriz,” dedim
koridorun ýþýðýný söndürmeden önce. Kahkahalarýný
güçlükle bastýran beþ kýz kardeþim, plaj havlularý,
uzun yastýklar, örtüler, elerine ne geçtiyse serdiler
yere ve küçükken olduðu gibi ayný odada uyudular.
Annem, benim yataðýmý eski odama hazýrlamýþ
tý. Bir tek benim, annemde kalacaðým düþünülmüþ
tü. Konsolun üzerine bir sürahi su ile bardak koy
muþtu. Yataktan kalkýp ertesi sabah tekrar yerine
asmayý unutmayacaðýmý umarak babamýn duvarda
asýlý fotoðrafýný gömme dolaba koydum. Ben uyur
ken nöbet tutmasýna ihtiyacým olmadýðý gibi, onun
gözetimi altýnda uyanmaya da ihtiyacým yoktu.
Serin çarþaflara uzanmak hoþuma gitmiþti. Beþ
yýl önce, babamýn üzerinde yattýðý iþlemeli keten
çarþaflarý tanýdým. Babamýn gömüldüðü akþam bu
çarþaflarla sorunlarým olmuþtu. Delphine o gün gece
treniyle Paris’ten gelmiþti (henüz hýzlý trenler yok
tu) ve Avignon’dan taksiyle dinî törenin yapýldýðý
Forcalquier Katedrali’ne ulaþmýþtý. Dua iskemlesi
nin yanýnda duran valizi hâlâ gözümün önünde.
Bütün gün bir kenarda durmuþtu, aile dostlarýmýzýn
hiçbirini tanýmýyordu, çocukluðunda hiç ailesi olma
mýþ Delphine’i bu aile yýldýrýyordu. Annem, bir uyku
ilacý yuttuktan sonra bizim eski çocuk odalarýmýz
dan birine gidip yatmýþtý, muhtemelen üç gün önce
kocasýný ölü bulduðu yataða yatmak istememiþ ve
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büyük yatak odasýný bize, Delphine ile bana býrak
mýþtý. Ben de o yatakta yatmaya ondan daha gönüllü
deðildim. Odanýn bir köþesinde duran þilte ile üzeri
ne konulmuþ bir çift örtü gözüme iliþmiþti. Büyük
yataðýn çarþaflarýný kaldýrdýk ve þilteyi odanýn orta
sýna taþýdýk. Delphine’le yalnýz kalmaktan mutluy
dum, babamý pek az tanýdýðýndan bana ondan baþka
þeylerden söz edecek biriyle birlikteydim nihayet.
Kýþýn, Yukarý Provence turizmden çok buzulbi
limle ilgilenir. “Küçük þiltenin üzerinde ýsýnýrýz,”
dedi Delphine yataðý yaparken. “Gel hemen seni ýsý
tayým,” diye ekledi donmuþ örtülerin arasýna çýrýl
çýplak süzülerek. Erotik Çin kitaplarýmýn tavsiye
ettiði pozisyonla alakasýz bir sýçrayýþ yapýp her yaný
ný öpüp okþamaya baþladým. Babamýn ölüm döþe
ðindeyken üzerine yattýðý çarþaflar içinde seviþmek
te olduðumuzu fark etmiþtim: “Bu çarþafý tanýyo
rum! Ölüm döþeði çarþafý bu. Bu sabah babamýn
altýna sermesi için anneme yardým etmiþtim.”
Delphine bir sýçrayýþta ayaða kalktý ve mahzen
den aldýðým iki þiþme yatak üzerinde, çarþafsýz,
örtüsüz birbirimizi sakinleþtirdik. Oynaþmaya yeni
den baþlamýþ mýydýk? Hiç hatýrlamýyorum. Artýk
çeyrek yüzyýl geride kalmýþ bu eski hikâyeyi Delp
hine hatýrlar mýydý acaba? “Cenaze Gecesi Orgazmý”
iyi bir bölüm baþlýðý olurdu. “Orgazmsýz” da öyle.
Geçenlerde Ýlyada’nýn çeþitli tercümelerini inceli
yordum. Helen, Paris’i aramaya gider. Bir numaralý
tercüme: “Paris yataða uzanýr ve bir süre sonra her
ikisi de kendini uykuya býrakýr.” Ýki numaralý tercü
me: “Paris, Helen’i yataðýna götürdü, her ikisi de
orada zevkten sarhoþ oldular.”
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