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Eva Demski, 1944’te Regensburg’da doðdu. Alman Dili ve
Edebiyatý, Sanat Tarihi ve Felsefe öðrenimi gördü. Frankfurt
am Main Þehir Tiyatrolarý’nda reji asistanlýðý yaptý. 1969-1977
yýllarý arasýnda Hessen Radyosu’nda görev aldý. 1977’den bu
yana deneme, öykü ve roman dallarýnda ürün veren, ayrýca
serbest gazeteci olarak da çalýþan Demski yaþamýný Frankfurt
am Main’da sürdürmektedir.

Özden Saatçi Karadana, 1959 yýlýnda doðdu. Ankara
Üniversitesi’nde Alman Dili ve Edebiyatý öðrenimi gördü.
Aralarýnda Erich Fromm, Wilhelm Reich gibi yazarlarýn da
bulunduðu pek çok yapýtý Türkçe’ye kazandýrdý. Karadana,
1986’dan bu yana Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi’nde Almanca okutmanlýðý yapmaktadýr.
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So what’s the difference
if we don’t come back?
Who’s gonna miss us
in a year or so?
Nobody knows us
all the things, we’ve been thinking.
So what’s the difference if we go?
Scott McKenzie
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BÝRÝNCÝ GÜN
Sahne
Adam öldüðünde, onu uygun bir zamanda topraða
vermeyi ve böylece onu zamanla çevresindekilerin kafa
sýndan çýkarýp atmayý kimse gerekli görmüyor gibiydi.
Kadýnýn onunla ilgili gördüðü son þey, iki gri giysili ada
mýn, içlerinden lanet okuyarak, dar merdiven boþluðunda
çevirmeye çalýþtýklarý küveti andýran çinko bir tabuttu. Ev
dört katlýydý. Kadýn yukarýda durup kalmýþtý ve tabutu
içine sürdükleri arabanýn nasýl bir araba olduðundan
haberi yoktu. Gri mi? Siyah mý? Aþaðýda sokakta dikilip
durmuþ olan insanlarýn ürkmemesi için rahatsýz edici
olmayan herhangi bir renkteydi muhtemelen.
Tabutun nereye götürüldüðü o anda belirsizdi. Kimse
bunu sormuyordu, ne anne-baba ne de kadýn, arkadaþlarý
nýn da buna hakký yoktu zaten. Ancak adamýn ölümü ile
oradan götürülmesinin arasýndaki süre gereksiz yere uza
dýkça, ortaya çiçek süslemeleri ve rahibin hoþgörüsü ile
ilgili birkaç soru atýldý.
Yani adamýn bedeni on bir gün ve gece topraðýn üze
rinde tutulmuþtu, hem de duruma uygun loþ bir ortamda
ve süslenmiþ ölüm yataðýnda deðil, önce teneke bir çek
mecede, sonra oluklu bir masada, sonra yine bir teneke
çekmecede ve son olarak da nihayet bir tabutta. En azýn
dan kadýnýn araþtýrmalarý bunlarý ortaya çýkarmýþtý. Bir
þeyler sezinlemiþ olmasaydý, bunlarý sormazdý.
Muhtemelen göðüs kafesinin üzerine çapraz bir kesik
atýlýr, iç organlardan bir parça alýnýp gerekli görülen ince
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lemelerde kullanýlýr. Geri kalan organlar atýlýr, beden
talaþla doldurulur ve dikilerek kapatýlýr. Bu iþlem pek zor
olmamalý, zira o ana kadar bedende muhtemelen akacak
kan kalmamýþtýr. Mýsýrlýlarda geri kalan organlar küçük
süslü bir kapta saklanýrdý, kalp ise belki de altýn bir kapta.
Kadýnýn bu tür þeyleri düþünmesi için tam on bir huzur
suz gün ve on bir sessiz gece vakti olmuþtu.
Adam nisan ayýnda güneþli, serin bir cumartesi günü
öldüðünde, henüz otuz yaþýndaydý. Baþkalarýnýn ölmek
için ne kadar uzun bir süreye gerek duyduklarý düþünüle
cek olursa, o çýplak ve çok çabuk ölmüþtü. Ölmesi bir çey
rek gün kadar sürmemiþti. En azýndan ölümünün ilk
gününde böyle bir izlenim uyandýrýyordu. Giyinecek vak
ti olmamýþtý, belki bunu yapacak isteði de. Nefes almakta
zorlanan insanlar çýplak olmayý severler, sanki tenleri mil
yonlarca küçük akciðerle nefes almayý kolaylaþtýracakmýþ
gibi.
Büyük daire yarý loþ kalmýþtý, jaluzilerin aralýðýndan
içeriye çok az güneþ sýzýyordu. Onun ölüm haberini alýr
almaz eve geldiðinde, kadýnýn yaptýðý ilk þey, içeriye ýþýk
ve havanýn girmesini saðlamak olmuþtu. Adam tam ola
rak öl
me
miþ
ti, ama ka
dýn onu yok say
ma
ya ve onun
la
alay etmeye baþlamýþtý bile. O ýþýk ve havadan nefret eder
di, topraðýn üzerinde yapýlan gezintiler ve sebzeler onu
dehþete düþürürdü. Vitaminin her türü onu bozguna uðra
týrdý. Ama o gün artýk karþý koyacak durumda deðildi.
Evin koridorunda birtakým beyaz önlüklü insanlar ne
yapacaklarýný bilmeden dikiliyorlardý, kadýn aþaðýda
büyük bir ambulansýn durduðunu görmüþtü. Onunla
kimse konuþmuyordu. Yoðunluk, sýcak, içten ve tutkulu
bir yardým onun görünüþte saðlýklý þahsýna gösterilen ilgi
sizliðin nedeni olsaydý, onu görmezden gelmelerinden
rahatsýz olmazdý. Ama yardýmcýlar yardýmcý olmuyordu,
olsa olsa birbirlerine öðütler mýrýldanýp yatýþtýrýcý sözler
söylüyorlardý, o kadar. Kadýn odaya girmek istediðinde
onu durdurdular, çünkü bunun olanaksýz olduðu konu
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sunda hemfikirdiler. Büroya baktý, koridorun mavisinden
büronun yeþiline kadar; sadece yatak odasýnýn kýrmýzýsý
önünde kapý kapalý duruyordu. O an, onun ölümünün ilk
gününde, merdivenlere oturdu, yardým edenlerin ayakla
rýnýn altýnda dolaþmayayým diye düþündü, ama ayakaltý
nda dolaþmadýðý þey ölümdü.
Ama bunun hiç lafý edilmiyordu, herkes çok meþgul
dü ve kadýn ayakaltýnda dolaþmamaya karar vermiþ oldu
ðundan, ne kadar çok adamýn ayakaltýnda dolaþýp dolaþmadýklarýný düþünmeksizin yanýndan geçip eve girdiðine
þaþýyordu. Bunlar iyi görünümlü, rahat giyimli ve ölen
adamýn yaþýnda erkeklerdi. Bir köþede durup içini çeke
çeke uzun saçlarýnýn arkasýna gizlenen oðlanýn dýþýnda
evdeki herkes neredeyse ayný yaþtaydý. Sanki davet edil
miþ, gelmeleri istenmiþ gibi ona aldýrmaksýzýn yanýndan
geçip eve çýkanlarýn cinayet masasý polisleri olduðunu
kadýn hemen anladý. Gördüðünün ne olduðunu fark etti
ðinde, adamýn öldüðünü anladý. Aksi söz konusu olsa onu
duyardý. Ama þimdi kapalý yatak odasýnýn kapýsý ardýnda
daha öncekinden çok farklý bir sessizlik vardý. Adam sivil
lere karþý koymuyordu, demek ki ölmüþ olmalýydý.
Kadýn ayaða kalktý ve yeniden eve girdi. Bu onun evi
deðildi. Dikkatli hareket ediyordu, jaluzileri açmanýn
dýþýnda, tüm odalara burunlarýný sokan ve sanki bir þey
olmamýþ gibi yatak odasýnýn kapýsýný açan sivillere göre
daha çekingen davranýyordu.
Onu görmek istiyorum, dedi kadýn.
Kesinlikle yapýlabilecek bir þey kalmamýþtý, diye
yanýt verdi doktorlardan biri çekinerek –ya da bu sosyal
hizmet uzmanlarýndan biri miydi? Ya da fahri bir Kýzýl
Haç görevlisi miydi?–, kesinlikle bir þey kalmamýþtý. Uzun
zamandýr mý astým hastasýydý?
Kadýn hiçbir þey söylemedi, sadece: Onu görmek isti
yorum, dedi.
Bu henüz mümkün deðil, dedi baþka bir doktor ya da
sosyal hizmetli ya da fahri görevli. Görüyorsunuz, yanýnda
cinayet masasý polisleri var. Ancak o zaman kadýn adamýn
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Katolik olduðunu anýmsadý ve aslýnda yanýnda cinayet
masasý polisleri deðil papaz var denmeliydi. Her ne kadar
polisler onun için daha uygun olsa da.
Oðlan hâlâ aðlamaklý bir halde hafif iniltiler çýkarý
yordu. Kadýn onu teselli etmedi.
Ýçeri þimdi gireceðim, dedi kadýn. Evde o kadar çok
insan vardý ki, onu kimse engelleyemezdi. Ayrýca, üç yýl
dýr birlikte yaþamadýðý, otuz yaþlarýnda ölü bir avukat
olan kocasýný görmek onun en doðal hakkýydý. Kocasýnýn
erkek arkadaþý ise hâlâ koridorun bir köþesinde, burnunu
çeke çeke aðlayýþýný saçlarýnýn ardýna saklýyordu.
Kadýn çok sayýda ölü görmüþtü, ölmek üzere olanlarý
da, hastanede geceleri nöbete kalýrdý. Bilindiði üzere has
tanelerde insanlar gece yarýsýndan sonraki saatlerde ölür
ler. Ölüler genellikle kurumuþ, aþýrý zayýflamýþ, kendileri
ni sývýlarla besleyen hortumlara baðlý, beyaz sargýlarla
çirkinleþtirilmiþ bir halde olurlardý. Ölmek üzere olan
insanlar bunu nihayet geride býraktýklarýnda, kadýn genel
de mutlu olurdu. Canýn bu zorlu son kalýntýsý onlarý öyle
sine öðütürdü, onlar öylesine büyük bir mücadele vermiþ
olurlardý ve sonunda da bir yabancýnýn eline kalýrlardý.
Kadýn konuþabilmeleri, ses çýkarabilmeleri için boðazla
rýndaki deliði kapatmak zorunda kaldýðý hastalarý anýmsa
dý. Adamýn yatak odasýnýn eþiðinde bir ölüden korkacak
hali yoktu.
Cinayet masasý polislerinden çok rahatsýz oluyordu,
ona kýsýk sesle hiç anlamadýðý þeyler soruyor ve onun
büyük yataðý görmesini engelliyorlardý. Adam bu yataðý
ondan ayrýldýktan sonra almýþtý kendisine. Yatak odasý
güzel, sýcak kýrmýzý tonda bir odaydý, yerde kitaplar ve
þekerlemeler, üzerinde adamýn eþyalarýnýn durduðu bir
sandalye vardý. Büyük ayakkabýlarý bunun altýnda duru
yordu. Kadýn, adamýn “Güç kimsenin olamaz” diye yazdýðý
afiþe baktý. Ona inanmýyordu. O güçten hoþlanýrdý, ama
baþkalarýnýnkinden deðil. Bir pikap onun yataða bakmak
tan alýkoydu, bir raf, bir tomar gazete. Üzerinde küçük
beyaz reçetelerin düzgün, görülebilir bir biçimde durduðu
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küçük bir masa. Kapýsý aralýk duran ve içinde bisküvi
kutularýnýn, çikolata paketlerinin, þeker torbalarýnýn
göründüðü komodin, çabuk bitmeyen, uzun lolipoplar ve
meyan kökü içeren bonbonlar, bisküviler, ilaçlar ve birkaç
porno dergisi.
Onu yataða doðru düzgün yatýrmamýþlardý bile, sanki
sadece üst bedeni cansýz gibiydi, istenmeyen zorunlu bir
dinlenme. Sanki o sýrada kalkmak ya da yatmak üzere
olduðu tam belli olmayan biri gibi yatýyordu, ayaklarý yere
deðmiþ ya da deðmek üzere üst bedeni yatakta ya da tam
yatmak üzere. Adamýn güzel bedenini böyle çaresiz
durumda, –ortalýkta uðraþan insanlara inanacak olursa–
son hareketini yaparken görmek kadýný rahatsýz etmiþti.
Ama onlara inanmak o kadar kolay deðildi. Yýllar içerisin
de adam onlara hiçbir konuda güvenilmeyeceðini ona
öðretmiþ ve sürekli kanýtlamýþtý, ne o beyaz önlüklülere
ne yeþil üniformalýlara ne siyah cüppelilere ne de þu özel
likle boþ zamanlarýnda spor giyinenlere, hele onlara hiç.
Ama o orada yatýyordu, kimseyi görmüyordu ama yine de
bürosu ve evindeki telaþlý kalabalýða bakýyordu. Karþý
koymuyordu ve bu durum o an için onun ölümüne inanýl
masýný saðlayan tek þeydi.
Çýplak ölmüþtü ve üstünü örtmemiþlerdi. Kadýn ada
mýn bedenine baktý, bu beden hiç yýpranmamýþtý. Eðer
giysi hâlâ güzel ve kullanýlabilir durumdaysa neden ölü
nür ki, kar beyaz teni pürüzsüz, kemikleri saðlam ve güç
lü, saçlarý daðýnýk ve koyu renkli, hatta diþleri engel ola
madýðý þeker tüketimine raðmen hâlâ çiðneyebilir durum
daysa? Bunun dýþýnda sadece saçlarý ölmüþ gibiydi. Yaþar
ken de, mutsuz olduðunda ya da yaþamdan yeterince
heyecan duymadýðýnda da saçlarý zaman zaman böyle
görünürdü. Saçlarý þimdi bu durumdaydý, ölmüþlerdi.
Kadýnýn þimdi bu kýrmýzý odada eþiyle tek baþýna kal
maya ihtiyacý olabilirdi. O zaman onun ayaklarýný yataðýn
üzerine kaldýrýr, temiz bir çarþaf bulur ve bununla adamýn
üstünü örterdi. Sonra ellerini göðsünün üstünde kavuþtu
rur, arasýna Ýsa’lý haçýný, yazý masasýndan tespihi ve
Sözde Ölüm
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Bakunin’in fotoðrafýný koyardý. Ama önce gözlerini kapa
týrdý. Aynalarýn üzerini bezle örter, diðer pencereleri açar
ve evden birini mum almaya gönderirdi. Altý tane mum ya
da on iki daha iyi olurdu. Ve eðer biri mumlarý getirirse,
pencereleri yeniden kapatýr –çünkü bu durumda ruhun
özgürlüðe kavuþmasý için gerekli zaman geçmiþ olurdu–,
mumlarý yataðýn etrafýna dizerdi. Ya da sadece baþucuna.
Sonra ellerini yýkar, çalýþma odasýndan bir sandalye geti
rir ve otururdu. Ve yakýþýk aldýðý gibi vedalaþmaya baþla
yabilirdi. Kadýnýn, ölü adama baktýðý sýrada, bütün bunla
rý düþünmek için yaklaþýk altý saniye zamaný oldu. Bunla
rýn çoðu sadece bir düþünce baþlangýcý olarak belirdi
kafasýnda, bazýsý bir aný ve neredeyse tümü birer istek
olarak. Sonra biri onu kollarýndan tutup dýþarý çýkardý.
Karþý koymadý, çünkü hâlâ ilk gündü, yani mazi olan
bir þeyin son günü ve kadýn daha bunun üstesinden gel
meyi öðrenmemiþti. Eskiden bu gibi durumlarda adama
bir vekâletname imzalardý. Bu, adamýn adliye koridorla
rýnda kýyamet koparmasýný, cüppesini Talma1 gibi üzeri
ne atmasýný, savcýlara baðýrmasýný ve orada tanýk olarak
bulunan polisleri sessizce tehdit etmesini saðlardý. Kâðýt
larýn arasýnda bir yerlerde düzinelerce vekâletname
bulunmalýydý, her gösteri için bir tane yazýlýrdý ve adam
dostu kabul ettiði baþka avukatlar için de yazardý bunlar
dan.
Günlük giysileri içindeki memurlar bu arada daha
bilinçli araþtýrýyorlardý. Siyasi dosyalarýn kapaklarý pem
beydi, kadýn bunu biliyordu, ama bunun dýþýnda o çok
renkli odalarda neler olup bittiðinden pek haberi yoktu.
Oralarda nelerin saklandýðýndan da, ama tahmin edebili
yordu ve bunlarý memurlarýn incelemesini istemiyordu.
Adamýn ölümünün üzerinden henüz üç saat geçmiþti,
memurlarýn etrafý incelemeleri, alçak sesle soru sormalarý
ve konuþmalarý terbiyesizleþiyordu. Ama ölünün bulun
duðu odanýn kapýsýnýn kapalý olduðundan sýk sýk emin
olmak istiyorlardý. Ýçeriden izah edilemez bir takýrtý
1 François-Joseph Talma (1763-1826): Ünlü Fransýz aktör. (Ç.N.)
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duyulduðunda hepsi ürktü. Bu, kadýnýn o gün duyduðu
tek mutluluktu, çünkü uyarý niteliðindeki bu sesin sorum
lusunun adam olduðundan hiç kuþkusu yoktu, ama adam
bu sesi biraz gevþekçe, sanki yapmasý gereken baþka þey
ler varmýþ gibi çýkarmýþtý. Buna benzer düþünceler aklýn
dan daha sýk geçmeye baþladý. Kapýnýn arkasýndaki ölüyü
yaþamla baþka bir biçimde iliþkilendiriyordu, çünkü onu
alýþýlmýþ biçimde dahil etmenin baþka yollarý yokmuþ gibi
görünüyordu. Batýl inançlar birbiri ardýna sessizce ona
doðru uçuþuyordu.
Ölünün odasýndan çýkarýldýktan sonra kadýn sýkýntýlý
bir halde koridorda dikildi ve o anda týpký Doðulu dul bir
kadýn gibi patetik ve suçlayýcý bir tavýrla ve ayný gürültülü
biçimde köþede büzüþmüþ oturan oðlana bakmamaya çalýþ
tý. Kadýn onun yüzünden aðlayamýyordu, zaten onu bir
neden olarak görmek iþine de geliyordu. Sivillerden biri
oðlaný yerden kaldýrmayý ve ona sorular sormayý denedi.
Artýk dayanamýyorum, dayanamadýðýmý görmüyor
musunuz? Kapatýn çenenizi, götler, dedi oðlan içini çeke
rek ve memur yabancýsý olmadýðý bu dille karþýlaþýnca,
rahatlayarak onu býraktý. Durum çok alýþýlmadýk ve
uygunsuz olsa da, en azýndan karþý tarafýn sözcüklerine
bir aþinalýk söz konusuydu.
Bana kimliði konusunda bilgi verebilir misiniz, diye
sordu memur kadýna. Kadýn yanýtladý. Sanki bir izin söz
konusuymuþ gibi adamýn elinde bir form vardý. Tüm
tarihleri, sýrasýyla ve hiç duraksamadan bildiði için kadýn
kendiyle gurur duydu. Memura evlilik ve ilk üniversite
bitirme sýnavýnýn tarihini de verebilirdi, tüm günler sýraya
dizildi ve hepsinin belli bir tarihi vardý. Kadýn sorgulama
nýn bu kadar kýsa sürmesine üzüldü. Ne yapmasý ve ne
aramasý gerektiðini bilenlerden oluþan bir grup insanýn
yanýnda kadýn kendini yine gereksiz hissetti. Adamýn onu
sert olma konusunda nasýl eðittiðini anýmsadý. Bunlar
düþman, ona bunu hep kanýtlamýþtý, onlarla akýllý ve
uygun yöntemlerle savaþmak zorundasýn. Susmak bile
etkili bir silahtýr. Buna raðmen etrafý arayan bu adamlara
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ölü adamla ilgili bir þeyler anlatmaktan memnun olacaðý
ný fark etti, sadece onlarý utandýrmak ya da meraklandýr
mak için. Ama ka
pa
lý oda
dan sý
zan uya
rý hâlâ ken
di
ni
hissettiriyordu.
Sen evine gidebilirsin aslýnda, dedi oðlana. Hiç çene
si yok diye düþündü, bakýþlarý da ürkek. Neden gitmiyor
sun peki? Zaten burada yapabileceðin bir þey yok. Ayrýca
dinlenmen daha iyi, diye yalandan ekledi.
Oðlan saçlarýnýn arasýndan baktý ve ondan nefret
etmek istedi. Kadýn, paylaþmak istemediði için onu eve
gönderiyordu. Bir kez olsun paylaþmamak, o hareketsiz
yýrtýcý hayvanýný.
Nereye gideyim, dedi oðlan.
Þimdi sýra miras konularýna mý geldi, diye geçirdi
aklýndan kadýn. Küs olduklarý kýsa süreler dýþýnda, oðla
nýn adamýn evinde yaþadýðýný gerçekten de unutmuþtu.
Kavga düþüncesi sanki silinmiþ gibiydi. Zaten ýþýðý
yakýp yüzlere biraz daha dikkatlice bakmak kimsenin
aklýna gelmezdi, ne kadýnýn ne oðlanýn ne de memurlarýn.
Kadýn kötü bir kokudan rahatsýz oldu. Hayýr, hayýr
ondan gelmiyordu. Banyoda adamýn son yaptýðý þeyin
hâlâ orada olduðunu gördü – týpký adamýn kendisi gibi.
Adamýn onu yok edecek zamaný olmamýþtý. Bu iþi þimdi
onun yerine kadýn yapýyordu, uygun zaman olsa, adamý
da yok edebileceði gibi.
Evde hâlâ düzinelerce insan koþturup duruyordu.
Doktorlar da henüz gitmemiþ, hava atarak sivillere yap
týklarýný anlatýyorlardý. Sanki bir konuda onun onayýný
almak ister gibi zaman zaman oðlana yöneliyorlardý. Ama
o buna katýlmýyordu, zira adam bunun için gerekeni yap
mýþtý. Oðlan hiçbir zaman bir polisle konuþmaz, adamý
böyle nitelendirmezdi de. Kadýn kendini ihmal edilmiþ
hissetti, bir kez olsun kendisini nasýl odak noktasý yapabi
leceði konusunda aklýna bir þey gelmedi, sonuçta dul
kalan, ondan dul kalan kendisiydi. Oydu, oðlan deðil, son
suza kadar. Ölümün ötesinde oðlan diye bir þey yoktu.
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