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UWE TIMM’ÝN
CAN YAYINLARI’NDAKÝ
ÖTEKÝ KÝTABI
SICAK YAZ / roman
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Uwe Timm, 1940’ta Hamburg’da doðdu. Münih ve Paris’te
Felsefe ve Alman Dili ve Edebiyatý öðrenimi gördü. 1967-1968
yýllarýnda Alman Sosyalist Öðrenci Birliði’nde faal olarak yer
aldý. 1971’de “Wortgruppe München”ý kurdu ve edebiyat der
gisi Literarische Hefte’nin editörleri arasýna katýldý. 68 kuþa
ðýnýn en önemli temsilcilerinden biri sayýlan Uwe Timm,
kendisinin de bizzat yer aldýðý Alman öðrenci hareketini
anlattýðý ilk romaný Sýcak Yaz’la 1974’te bütün dikkatleri üze
ri
ne top
ladý ve ro
man 68 olay
larýnýn yazýn alanýnda
ki en
önemli tanýklýðý olarak deðerlendirildi. Timm, çaðdaþ Alman
edebiyatýnda postkolonyal akýmýn da temsilcisi oldu. 1978’de
yayýnladýðý ve Namibya topraklarýndaki Alman sömürge
savaþlarýný anlattýðý Morenga yine büyük ilgiyle karþýlandý.
1981’de Ýngiltere’deki Warwick Üniversitesi’nde konuk yazar
olarak bulundu. 1991-1992’de Paderborn Üniversitesi’nde
konuk öðretim üyesi olarak ders verdi. Yazdýðý ödüllü çocuk
kitaplarýyla da tanýnan Uwe Timm, Darmstadt Alman Dil ve
Edebiyat Akademisi, Federal Almanya Cumhuriyeti PEN
Yazarlar Birliði, Bavyera Güzel Sanatlar Akademisi ve
2006’dan bu yana Berlin Sanatlar Akademisi asli üyesidir.
Son olarak 2001 Bavyera Güzel Sanatlar Akademisi Büyük
Edebiyat Ödülü, 2001 Tukan Ödülü, 2003 Schubart Edebiyat
Ödülü ile 2006 Premio Napoli ve Premio Mondello ödüllerini
alan Timm, ailesiyle birlikte Münih ve Berlin’de yaþýyor.

Ýlknur Ýgan, 1959 yýlýnda Ýstan
bul’da doð
du. Avus
tur
ya Kýz
Lisesi, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Uygulamalý Endüstri
Sanatlarý Okulu, Ýstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatý
Bölümü ve Köln Üniversitesi Germanistik Bölümü’nde öðre
nim gördü. 1986-1991 arasýnda Köln’de, Almanya’nýn Sesi Rad
yosu’nda yapýmcý ve çevirmen olarak görev aldý. Anja Meulen
belt, Arno Gruen, Christa Wolf, Connie Palmen, Imre Kertész,
Ingo Schulze, Peter Schneider, Tessa Korber, Alex Capus gibi
yazarlarýn yapýtlarýný dilimize kazandýrdý.
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GRAVE-DIGGER (sings):
But age with his stealing steps
Hath claw’d me in his clutch,
And hath shipp’d me intil the land,
As if I had never been such.
He throws up a skull
		

William Shakespeare, Hamlet

BÝRÝNCÝ MEZARCI (türkü söyler)
Yýllar geçti sinsice sezdirmeden
Yaþým büktü belimi
Attý beni karaya denizlerden
Bir var bir yokmuþ gibi
Bir kafatasý çýkartýp atar
		
		

Çev.: Sabahattin Eyuboðlu,
Remzi Kitabevi, 1974
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HAVADA SÜZÜLÜYORUM. Burada, yukarýdan iyi bir
görüþ açým var; bütün kavþaðý, caddeyi, kaldýrýmlarý göre
biliyorum. Aþaðýda yerde yatýyorum. Trafik duruyor. Sürü
cülerin çoðu arabalarýndan çýkmýþlar. Meraklýlar toplan
mýþ, birkaçý etrafýmda duruyor. Birisi büyük bir özenle
baþýmý tutuyor, bir kadýn, yanýmda diz çökmüþ. Bir araba
bir saatçi dükkânýnýn vitrinine girmiþ, markasýný buradan
seçemiyorum, zaten araba markalarýný pek tanýmam.
Pýrýltýlý bir bulut gibi daðýlan büyük bir vitrin camý þimdi
yere saçýlmýþ duruyor, evler, aðaçlar, bulutlar, insanlar,
gökyüzü bölük pörçük yansýyor, yukarýdan büyük bir yap
boz gibi görünüyor, ama her þey siyah-beyaz. Tuhaf bir
biçimde renk yok, aþaðýda yatanýn hiç acý hissetmemesi
de tuhaf. Gözlerini açýk tutuyor.
Bir ambulans çaðýran sesler duyuyorum, meraklýlar
olayýn öncesini soruyorlar, birisi, kýrmýzýda yola çýktý,
diyor. Bir diðeri, sürücü kurtarmaya çalýþtý, diyor.
Sürücü kaldýrým taþýnýn üzerinde oturuyor, ben ora
da sakin, acýsýz yatarken o baþýný iki elinin arasýna almýþ,
titriyor, bütün bedeniyle titriyor, acý yok, garip, ama
düþünceler oradan oraya süratle kayýyor ve düþündüðüm
her þeyi, bir iç ses netlikle ifade ediyor. Bu iyi, çünkü
hitap etmek mesleðimin bir parçasý. Çantam üç-dört met
re uzaðýmda yerde duruyor ve elbette açýlmýþ, eski bir
deri çanta. Ýçinde patlayýcý maddenin bulunduðu küçük
pa
ket dý
þarý fýrlamýþ, kâðýtlar, di
zin kart
larý, not
larýn
bulunduðu yapraklar da; bunlarla kimsenin ilgilendiði
yok, yolun üzerinde uçuþuyorlar. Ve ben, inþallah dikkatli
davranýrlar, diye düþünüyorum. Dikkat, bu patlayýcý mad
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dedir, demek istiyorum. Ama bunu baþaramýyorum.
Konuþmak beni zorluyor, çok zorluyor, özellikle de bu
sözcük, onu kolaylýkla düþünebilmem ve iþitebilmem
garip. O halde bir þey söylememeli. Susmalý. Hayatýnýz
altüst olmuþ. Ýnsanýn aklýndan neler geçiyor böyle. Giri
þimlerinizi özel dersle disiplin altýna alacaðýz. Þimdi
gözlerimi bir kapatabilsem huzura kavuþurdum, diye
düþünüyorum. Ve bir þey daha, Charlie Parker çaldýðýný
duyuyorum, çok net olarak, Confirmation’daki solosunun
giriþi.
Ondan dönüyordum ve müþterime gitmek üzere yol
daydým, belki bu daha sonra sigorta açýsýndan önemli olur.
Beni kafedeyken aramýþtý. Güneþ evlerin damlarýna ancak
ulaþýyordu ve masalar hâlâ aðaçlarýn gölgesindeydi. Hava
ýsýnmýþtý bile, hatta sýcaktý. Gece de serinlememiþti nere
deyse. Sigara tüttürdüm, kahve içtim ve yarýn yapacaðým
ko
nuþ
ma için en azýndan bir gi
riþ hazýrla
mak is
te
dim.
Þimdiye kadar bir konuþma metni yazmayý hiç bu kadar
ertelediðim olmamýþtý. Zaman zorluyor. Diðer her þeyi
peþinden çeken bir cümle olur çoðunlukla, her þeyi
taþýyan bir baþlangýç. Birkaç kýlavuz sözcüðü not etmiþ
tim. Hikâyenin meleði. Çiçeklerin beyazlýðý ortasýnda siv
rilerek meyvenin habercisi olan kýrmýzý. Ýsim deðiþimi.
Balinanýn içindeki Yunus. Zafer Sütunu. Ýtiraf yazýlarý.
Sonra çaðrý geldi. Cep telefonunun melodisi duyuldu.
Sesi elektronik cýzýrtýlarýn içinden zor duyuluyordu:
Gelmelisin.
Yazýnýn baþýndayým. Biliyorsun.
Evet. Ama gelmelisin, lütfen.
Nereye?
Bana. Hemen.
Sigaramý sonuna kadar içtim, hesabý ödedim, kâðýtlarý ve nam salmýþ son sözleri barýndýran dizin kartlarýný
toplayýp çantama yerleþtirdim ve otobüs duraðýna gittim.
Ne istiyordu? Bu acelenin sebebi neydi? Beni tedirgin
eden, hatta korkutan þuydu: Ben, her þeyi öðrenmiþ olabi
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lirdi. Belki de onun için katlanýlmaz hale gelen, bu sýr
oyunu, saklanma, suskunluk, gizlemeydi tam da. Sonucu
belli olmayan itiraflarý tetikleyen, çoðunlukla tümüyle
önemsiz vesileler deðil midir? Ama belki de Ben’in kulaðýna bir þeyler gitmiþtir, çocuklu tanýdýklarýndan biri bizi
hayvanat bahçesinde görmüþtür, evet, hayvanat bahçesin
de sýk sýk buluþmuþtuk. Ya da Ben, evlerindeki karþýlaþ
mamýzdan sonradan kuþku duymuþtur.
Tanýþtýktan kýsa bir süre sonra, sadece bir kez evle
rinde seviþmiþtik ve bu az kalsýn her þeyin ortaya çýkma
sýna sebep olacaktý. Daha sonra ona sadece yanýmýzda
baþkalarý da varken gittim, pazar brunchlarýna, akþam
üstü kokteyllerine, ayda bir kez verdiði akþam yemeði
davetlerinden birine ve elbette son sergisinin açýlýþýna.
Oturduklarý apartmanýn Versailles’dakiler gibi bir giriþi
var, duvarlarda aynalar, çiçekler savuran periler, alçýdan
kelebekler, lotus çiçeði biçimli bronz lambalar; zambak
motifli demir kapýyý ardýnýzdan kapattýðýnýzda maun
aðacýndan asansör hafif bir iniltiyle sizi ikinci kata
çýkartýyor, daire kapýsý bir samanlýk giriþi kadar büyük,
konuklarý ahþaptan melek baþlarý karþýlýyor, bir koridor,
dörtlü bir kapý dizisi, kanatlý kapýlar, artlarýnda dile geti
rilmez þeyler, serin sessizlikten ve katý beyaz boþluktan
eser yok. Makart’ýn atölyesine girdiðimi düþündüm. Altýn
simle iþlenmiþ þeritlerle süslü, püsküllü erguvan rengi bir
kanepe; kaplan desenli kumaþla kaplanmýþ iki koltuk;
yerde, açlýkla yukarý dikilmiþ camdan gözleri, dikleþtiril
miþ yuvarlak kulaklarý, beyaz diþleri ve cilalý siyah aðzýyla, kafasý doldurulmuþ, kürkünün üzerinde yürüyen kadýn
bacaklarýnýn ardýndan þehvetle gülümseyen bir kutup
ayýsý postu. Aþaðýdan yukarýya doðru þehvetle bakan bu
kutup ayýsý, doðabilimleri için model hazýrlayan birinin
elin
den çýkma us
ta iþi bir eser. Ýki kon
so
lun üze
rin
de
Ýkinci Wilhelm’i mutlu edecek cinsten gösteriþli vazolar
duruyor, mavi zemin üzerinde iri göðüslü pembe periler;
bu bölümün aksine yeni tarz bir servis masasý, hayýr, bir
büfe, hayýr, televizyon ve müzik setini barýndýran, çelik,
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cam, plastik ve gül aðacýndan yapýlma bir enstalasyon;
duvar tropik yeþil tonda bir duvar kâðýdýyla kaplanmýþ;
altýn yaldýz kabartmalý çerçevelerin içinde iki ayna; birin
de otlayan koyunlarýn, diðerinde huþuyla gökyüzüne
bakan genç bir azizin resmedilmiþ olduðu iki dev yaðlýbo
ya tablo, üstelik hepsi de noktasal ýþýk kaynaklarýyla dra
matik biçimde aydýnlatýlmýþ; çimen yeþili kumaþla kap
lanmýþ, normalin üstünde büyüklükteki spor salonu
kanepesi; kýrmýzý ýþýk altýndaki kadife divanýyla kütüpha
ne odasý; bir Ýkinci Ludwig maðarasýna benzeyen banyo.
Son yýllarda pek çok eve girip çýktým, ama benzer bir þeyi
en son bir büyükhalanýn evinde görmüþtüm. Hayranlýktan
deðil, evindeki bu abartýlmýþ tumturaklýlýðýn ondan bek
leyeceðim en son þey olmasýndan kaynaklanan ahlar,
ohlarla ortalýkta görgüsüzün biri gibi þaþkýnlýkla dolaþma
mak için büyük çaba göstermem gerekti. O, zamanýn öte
sine geçmiþti.
Ben, onun hemen belirttiði gibi, biraz eski moda, faz
lalýðý olmayan, beyaz boþ mekânlarda yaþýyorum. Bir çatý
katýnda iki boþ oda, her þey beyaz. Bunun dýþýnda epey gri
ve siyah, iþe giderken giydiðim kýyafet, giyilmekten eski
miþ, ama kaliteli mal, tirfillenmiþ ve delinmiþ halde bile
giyebileceðiniz cinsten þeyler: kaþmir, pamuklu, ipek. Pal
to, takým, þapka, Borsalino, deðerli bir meslektaþýmýn
armaðaný, Ýskenderiye’den bir parça. Kutsal Kitap’ýn dýþýnda evde kitap yok. Rekabet insana öðretiyor. Her zaman tek
bir kitap satýn alýrým, okurum, sonra birine veririm ya da
postanede bankonun üzerine býrakýrým. Ev eþyam, portatif
daktilom gibi –bir Adler Viktoria– kolayca taþýnabilir nite
liktedir. Mekanik bir aletin baþýnda uðraþan son örnekler
den biriyim. Ama ben de roman yazmýyorum zaten. Par
maklarýmýn tuþlarýn altýndaki çelik uzantýlarýný karþýmda
görüyorum ve doygun vuruþlarýn mekanik sesini iþitiyo
rum. Yazarken harf kollarýnýn indiðini görmek hoþuma gidi
yor. Notlarýmý dolmakalemle alýyorum, bazen içimde ruhun
parmak uçlarýndan aktýðý duygusuyla. Bütün kartlar el
yazýsýyla doldurulmuþtur, önemli cümleler, son sözler. Bu
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eski tarz yazma biçiminde ýsrar etmemin nedeninin, kendi
mi yokladýðýmda, inat veya bilgisayar korkusu olmadýðýný
görüyorum, mekanik iþleyiþin sesini iþitmekten veya dol
makalemle not alýrken düþünmek için duraksadýðýmda
ýslak parýltýlý koyu siyahýn kururken mat bir kurþuni siyaha
dönüþmesini izlemekten zevk alýyorum sadece.
Bir bavul ve bir çanta. Bütün eþyam bu kadar. Her an
baþka bir yere taþýnabilirim.
Buna inanmak istemedi ve sýrf bu yüzden, yapmak
tan kesinlikle kaçýndýðý bir þeyi yaptý, bir keresinde
benimle birlikte eve geldi, bu çatý katýna, iki oda, bir ban
yo, mutfak, bir masa, kapý önünden alýnmýþ iki eski mut
fak sandalyesi, yerde bir Japon minderi, örtü olarak bir
kilim, kýrmýzý deseninin rengi atmýþ, geçen yüzyýldan bir
parça, aðlamamasýný saðladýðým bir müþterimin arma
ðaný, bunun ötesinde bir de koltuk: deri, çelik borulu,
Ýsviçre yapýmý. Duvarda bir Japon elyazmasý, bej bir
pirinç kâðýdý üzerine siyah mürekkeple yapýlmýþ birkaç
iþaret, bir Japon dili uzmanýnýn bana çevirmiþ olduðu bir
kaligrafi: Sözcükler sözcükleri düþünür.
Ani bir kaçýþ yüzünden eþyalarýmý toplamam gerek
se, geride býraksam yasýný tutacaðým üç þey var: koltuk,
karmen kýrmýzýsýndan ateþ kýrmýzýsýna kadar geçen ton
larda dokunmuþ kilim ve elyazmasý. Kilimi ve koltuðu
genç yazara emanet etmeyi denerdim. Ýki ay önce kar
þýmda
ki çatý katýna taþýndý. Ba
zen onun mo
bil
ya
larýyla
konuþtuðunu duyuyorum. Bir ikili sohbet. Onlara hitap
ediþi ve susuþu. Benim ne yazýk ki anlayamadýðým cevap
larýna kulak veriþini açýkça iþitiyorum. Hadi, sen beni
gýdýklayamazsýn ki, diyor ve bunu herhalde sandalyeye
söylüyor, sen þimdi sakin sakin duruyorsun lanet olasý,
diyor, sanýrým bunu masaya söylüyor.
Bana geldiði gün konuþmalarý o da duymuþtu, ama
bunun sýradan bir kendi kendine konuþma olduðunu
iddia etmiþti.
Hayýr. Sadece duvarýn ötesini duyabilmek gerek.
Ama bunu kim yapabilir ki?
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Ben yapabilirim.
O za
man güldü, Iris güldüðünde Ber
lin’in üze
rin
de
gökyüzü parýldar. San
ki bi
ri onu ha
fif
çe gýdýklamýþ gi
bi
yavaþ yavaþ baþlar, dudaklarýný aralar, bu aralanmayý daha
da vurgulayan, çevreleyen dolgun dudaklarýný; koyu kýrmýzý dudak boyasý kullanýr; diþleri, sýrayý bozan ve biraz
eðik duran bir ön diþi dýþýnda düzgün, beyaz diþleri; sert
olduðunu bildiðim, pembe pembe pýrýldayan diþetleri;
boðazýnýn açýk kýrmýzý iç kývrýmlarý – o güler, rimelleri akar,
o baþkalarýnýn aðladýðý gibi güler. Çevresinde konuþanlar
susar, insanlar baþlarýný kaldýrýp bakar, önce þaþkýn, sonra
sýrýtarak; sonunda, niçin güldükleri hakkýnda en ufak bir
fikirleri olmadan onlar da gülmeye baþlarlar. Onda en sev
diðim yan çoðunlukla bu gülüþü. Her türlü kederi silip
atýyor ve baþarýsýnýn en dipteki nedeni de sanýrým bu. Baþ
ka þeylerin de bunda rolü var elbette: bacaklarý, saçlarý,
öncelikle gözleri, özellikle de ýþýða duyarlýlýklarý. Bu yüzden ço
ðun
luk
la Aud
rey Hep
burn güneþ gözlüðünü kul
lanýr. Sa
de
ce gölge
yi, yarý gölge
yi, eðik gölge
yi, daðýnýk
gölgeyi, koyu gölgeyi tam olarak algýlamak istediðinde
gözlüðünü çýkartýr. O zaman, burada beyaz çok fazla, biraz,
sadece bir tutam pembe katýlmalý, diyebilir, benim çatý
katýmda söyledi bunu. Mekâný çok boþ, çok beyaz, çok so
ðuk bulmuþtu. En son bir þairin evini görmüþtü, ürpertici,
insaný sýkacak kadar boþ. Steril. Elbette adam yazarken de
böyle yazýyordu. Etrafýmýzdaki ortamýn, mekânýn, özellikle
de aydýnlatmanýn bilinçaltýmýzý, yani dolayýsýyla düþünce
mizi ve davranýþýmýzý, –hatta– düþ gücümüzü derinden
etkilediðine inanýyor. Bir þeyin, ancak doðru ýþýkta belirdi
ðinde, onu böyle gördüðümüzde olaðanüstü olacaðýný
söylüyor. Masamýn üzerinde duran þu balina diþi gibi, bir
fildiþi oyma iþi. Elinize aldýðýnýzda fildiþi þaþýrtýcý aðýrlýkta
ve iyice cilalanmýþ yüzey, oluþumun daha derin tabaka
larýný hissettiriyor. Bir yelkenli gemi ve bir kadýn portresi
kazýnmýþ fildiþine, stilize bir halatla çerçevelenmiþ, altýnda
baþýna buyruk bir yazýyla isim yazýlý: Rebekah. 1851. Belki
uzaklardaki bir gemi kastedilmiþ, belki bir kadýn.
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Balinalarýn diþleri olduðunu hiç bilmiyordum.
Amber balinalarý tamam.
Mutfaðýmda asýlý olan resim de hoþuna gitti, evdeki
tek resim.
Güzeldir, bir Horch. Bir servete mal oldu.
Hayýr. Res
mî bir ko
nuþ
mamýn karþýlýðýnda aldým.
Benim mesleðimde hâlâ takas ekonomisinin artýklarý
görülür.
Horch, alýþýlmýþ anlamda bir resim deðil. Burada çer
çevelenmiþ ve camýn altýnda biraz kabarýk olarak görünen
þey, daktiloda yazýlmýþ sayfalardýr, bir kýsmý özenle kat
lanmýþ, bir kýsmý buruþturulmuþ, beynin kývrýmlarý ben
zeri, sonra sabitlenmiþ; ve bu kâðýt coðrafyasýnýn ortasýn
da, bir inþaat iþçisine ait, ayak izleriyle kirlenmiþ, damgalý
bir mesai saati kayýt kartý var, hepsi þans eseri bulunmuþ,
ama özellikle aranmýþ, zaten ilginç olan da bu. Buruþuk
kenarlarýnda sözcüklerin ancak bölük pörçük okunabildi
ði sayfalarýn, baðlantýsýz olarak, rastlantýsal olarak bir
araya getirilmiþ sayfalarýn çekiciliðini yaratan, Horch’un,
Berlinli yazarlarýn temizlikçi kadýnlarýný bir dedektif has
sasiyetiyle saptayýp onlardan rica ederek veya bahþiþ
vererek, çöpe atýlmýþ metin sayfalarýný kendisine getirme
lerini istemiþ olmasý. Bu tarz yedi resim oluþturduktan
sonra Berlin’deki kaynak tükenmiþti. Berlin’deki diðer
yazarlarý, yazýlarýný resim malzemesi olarak kullanacak
kadar bile ilginç bulmuyordu.
Muhteþem, resim düpedüz muhteþem.
Senin olmasýný ister misin?
Memnuniyetle. Çok sevinirim. Elbette. Ama bunu
Ben’e nasýl açýkla
ya
caðým, Horch’la tanýþýyor
lar za
ten,
Horch’un resimlerini aslýnda satmadýðýný, satarsa da çýlgýnca bir fiyattan sattýðýný biliyor. Hayýr. Olanaksýz.
Pe
ki ya Ben, onun hiç
bir þey fark et
me
di
ði
ni mi
düþünüyorsun?
Hiçbir þeyin farkýnda deðil.
Demek isteðim, yani kuþku bile duymuyor mu?
Hayýr.
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Benim için bu da þaþýrtýcý bir durum, çünkü mesleði
denetimcilik, hem de bir otomobil firmasýnda. Böyle insan
larýn sürekli bir hassas güvensizlik haliyle donanmýþ
olduklarýný düþünürdüm. Ama Ben þimdiye kadar hiçbir
þey fark etmedi, beklenmedik bir zamanda eve döndüðü ve
Iris’in onu yüzü kýpkýrmýzý, ete
ði
ni di
kiþ çiz
gi
si açýkça
görülecek biçimde ters giymiþ bir halde karþýladýðý o öðle
sonrasýnda bile. Belki de, böyle dikiþleri dýþta kalan etekle
rin moda yeniliklerinden biri olduðunu düþünmüþtü. Ya
yüzünün kýrmýzýlýðý? Iris’in yanaklarý yanýyordu. Bunu
görmüþ olmalýydý, þakaklarýndaki saçlar, sanki onu karþýla
mak için on kat mer

di
ven çýkmýþ gi
bi ter
le yüzüne
yapýþmýþtý, avucunda sýktýðý siyah dantel mendil – külotu.
Ben hiçbir þey görmedi, siyah mokasenlerimin içinde ayak
larýmýn çýplak olduðunu da. Konuk tuvaletinden çýkmýþ
tým, yüzümü serinletip ellerimi yýkamýþ, giysilerimi üzeri
me geçirmiþtim, ama tuvalete kaçarken çoraplarýmý unut
muþtum, hâlâ çimen yeþili çift kiþilik yataðýn önünde
duruyorlardý.
Iris, benim ortaya çýkýþýmý Ben’e, ýþýk felsefesiyle ilgi
li kaynak kitaplarý býrakmak için geldiðimi söyleyerek
açýklamýþtý. Bir an bana vurabileceðinden korktum. Geniþ
holde tam da golf sopalarýnýn yanýnda duruyorduk. Ama o
sadece, merhaba, dedi, sizi gördüðüme sevindim ve elini
uzattý. Konuþmanýz çok iyiydi ve özellikle etkileyici bul
duðum yaný neydi biliyor musunuz – metnin müzikalitesi,
sarkan hiçbir þey yoktu, ayrýca gözyaþlarýyla ilgili yeri de
çok hoþuma gitti. Þarký söylediðinizi düþündüm, siz þarký
söylüyor olmalýsýnýz.
Hayýr, dedim, þarký söyleyemem, ama piyano çalarým,
ba
zen caz. Dik
ka
ti ayak
larýmýn çýplaklýðýndan uzak
laþtýrmak için, her pazar sabahý birlikte çaldýðýmýz grup
tan söz ettim, bir yaþlý erkekler grubu. Oysa bu, izleyici
karþýsýnda çalmamýza raðmen kimseye sözünü etmediðim
bir þeydi, tanýdýklarýma bile. Bazý þeyler vardýr ki, sayýn
cenaze evi yakýnlarý, insan bunlarý yapmalý ama sözünü
etmemelidir, ki bizim için saflýklarýný korusunlar, övülme
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hýrsý veya hesapçý dostluk gösterileriyle bozulmasýnlar.
Iris uðruna bu ilkemi çiðnemiþtim.
Ertesi sabah, çoraplarýmý kimin kaldýrdýðýný ona sor
mak istemedim, kendisi mi yoksa Ben mi, denetimcinin
de kesinlikle tercih edeceði antrasit rengi kaliteli çoraplar.
Iris bunun hatýrlatýlmasýný istemiyordu, bütün olayý utanç
verici, itici, hatta tiksinç buluyordu, benim yaptýðým gibi
üzerine gülemiyordu.
Korkunç. Yerin dibine girmeyi tercih ederdim, dedi.
Dile getirilir gibi deðil. Ben’in onurunu zedeler.
Evet, budalaca ve gülünç – bizim için, ama onun için
deðil, hayýr, masumiyet evresinde onur zedelenebilir
deðildir.
Saçmalýk.
Iris neredeyse aðlayacaktý. Sonunda baþýný kaldýrýp
bana baktýðýnda, bakýþlarý bana deðip geçti, her þeyi silkip
atmak istermiþ gibi bir baþ hareketi yaptý. O an niçin bitir
mediðini bilmiyorum. Basit ve yerinde bir davranýþ olurdu
bu.
Onu bir cenazede tanýmýþtým. Tam önümde, ilk sýrada
oturuyordu, iþ hayatýnýn içinden genç bir insan öldüðün
de hep olduðu gibi salon tamamen doluydu.
Thomson’la törenin akýþý hakkýnda konuþmuþtum. Ta
but ihtiþamlý armaðanlarýn ve çelenklerin altýnda nere
deyse görünmüyordu, bahçe kokusu vardý, taze kesilmiþ
çiçeklerin, þimþir aðacýnýn kokusu, ayrýca parfüm kokula
rý. Bu cenaze topluluðunda genç insanlar dikkat çekecek
kadar çoktu. Ölen kadýn bir film þirketinde çalýþýyordu. 32
yaþýndaydý. Bana ondan söz etmeyi kýz kardeþi üstlenmiþ
ti. Annesi bunu yapamayacaktý. Erkek arkadaþý yapmak
istememiþti, niçin bilmiyorum.
Ölümü hýzlý oldu, akýl almayacak kadar hýzlý, demiþti
kýz kardeþi. Kanser teþhisi konmasýndan ölümüne kadar
sadece üç hafta geçti.
Tekrar dýþarýya, yazýn ilk sýcaðýný taþýyan o ilkbahar
gününe çýktým. Aðaçlarýn tomurcuklarý açýk yeþil renkte
Kýrmýzý
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patlamýþtý. Ýnsanlar katafalk salonunda küçük gruplar
halinde toplanmýþtý, þýk siyah giysiler ve takýmlar içindey
diler, birkaçý sigara içiyordu.
Onu ilk kez ora
da gördüm, genç bir kadýn, omuz
boyunda kesilmiþ, dikkat çekecek kadar gür, sarý saçlarý
vardý, bele oturan, dekoltesi ilk bakýþta yas için olduðunu
düþündürtmeyecek kadar derin, dar kesimli siyah bir
pantolon takým giymiþti. Baþkalarýyla birlikte, sanki soh
bet ediyorlarmýþ gibi bir çember oluþturmuþlardý, ama
hepsi susuyor ve kendi önüne bakýyordu. En sevdiklerim
böyleleridir. Ses tonlarý ve týnýlarýyla bile, hayat devam
ediyor, arkadaþlar, mesajýný veren coþkululardan çok daha
iyidirler. En kötüleri bunlardýr, melodram havasýnda olan
lardan, alkollülerden veya dudaklarýnýn kýyýsýndan fýsýlda
yarak konuþan çekingenlerden de beterdirler.
Ben’i cenazede görmüþ olduðumu hatýrlamýyorum,
ama oradaydý.
Defin þirketinin sahibi Thomson geldi ve bekleyenle
rin arasýndan süzüldü, adýmlarý öylesine hafifti ki, yere
topuklarýyla deðil, ayak ayalarýyla temas ediyordu. Yürü
yüþü benzersizdir ve onu gören herkes, ayný þekilde hafif
ve özenle yürümeye çalýþýr. Ýzin verir misiniz! Ýnsanlar
sohbetlerini kesip salona girdiler, yerlerine oturdular.
Bir kuartet, ölenin erkek arkadaþýnýn seçtiði, Luigi No
no’nun Fragmanlar – Sessizlik’inin ilk cümlesini çalýyordu.
Ölenin kýz kardeþiyle ve iþ arkadaþlarýyla konuþmuþ
tum, fotoðraflarýna bakmýþ, onun yapýmýna katýldýðý film
leri izlemiþtim, bir filmde dekor tasarýmcýsýnýn rolünün
ne olduðunu öðrenmiþtim. Her zamanki gibi iyi hazýrlan
mýþtým, çünkü sadece ilgimi çeken iþleri kabul ederim.
Böylece ölüyle tanýþtým: bebekken annesinin kucaðýnda,
çocukken kaykayýnýn üzerinde, bisiklete binerken, bir
atýn üzerinde, siyah saçlarý atkuyruðu yapýlmýþ, sýnýf arka
daþlarýyla kayak tatilinde, denize girerken, erkek arkadaþ
larýyla, çeþitli genç erkeklerle kol kola. Fotoðraflar iliþkile
ri hakkýnda bir ipucu vermiyor, sadece genel bir neþe,
görünürde bir rahatlýk.

20

21

22

