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Özgün adý
Stupeur et tremblements
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Genç Fransız romancıları arasında önde gelenlerden olan
Amelié Nothomb, 1967 yılında Japonya’da, Kobe’de doğdu.
Babası Belçikalı aristokrat bir aileden gelen bir diplomat ve
yazardı. Nothomb yaşamının ilk beş yılını Japonya’da geçirdi;
bu sonradan onun Japonya’yı akıcı bir biçimde konuşabilmesini ve bu dilde çevirmenlik yapabilmesini sağladı. Beş yaşından sonra ilesiyle birlikte Çin, New York, Bangladeş,
Birmanya ve Laos’ta yaşayan yazar, sonunda Belçika’ya geldiklerinde on yedi yaşındaydı; üniversiteyi de Brüksel’de
okudu; roman dilleri üzerine eğitim gördü. Nothomb on yedi
yaşından beri yazıyor. Şu anda otuz yedi romana imza atmış
durumda; bunların çoğunu, fazla kişisel bularak yayınlatmadı; okurları onu Katilin Temizliği, Merkür, Les Combustibles,
Les Catilinaires, Cosmétique de l’ennemi, Métaphysique, des
tubes gibi roman ve tiyatro oyunlarıyla tanıdılar. Kıran
Kırana ise, Fransa’da gerçek bir patlama yarattı; yazara da
Fransız Akademisi Büyük Roman Ödülü’nü getirdi. Nothomb
şimdi Brüksel’de yaşıyor.
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Benim üstüm olan Bayan Mori’nin üstü Bay
Saito, onun üstü Bay Omochi, onun üstü ise Bay
Haneda’ydý. Ben hiç kimsenin üstü deðildim.
Kýsa
ca, ben, Bay Sa
ito’nun em
rin
de olan
Bayan Mori’nin emrindeydim. Ve emirler, bu katý
hiyerarþik düzen içinde yukarýdan aþaðýya iletili
yordu.
Yani ben Yumimoto Þirketi’nde herkesin
emrindeydim.

8 Ocak 1990’da, asansör beni Yumimoto gök
deleninin en üst katýnda býraktý. Holün sonunda
ki pencere, kýrýk bir uçak camý gibi beni kendine
çekiyordu. Çok çok uzaklardan kent görünüyordu
– o kadar uzaktý ki, sanki daha önce hiç ayak bas
madýðým bir yer gibiydi.
Önce danýþmaya uðrayýp kendimi tanýtmak
aklýmýn ucundan bile geçmemiþti. Doðrusunu
söylemek gerekirse, kafam bomboþtu; tek yapa
bildiðim, dýþarýdaki boþluðu hayran hayran sey
retmekti.
Sonunda arkamda adýmý söyleyen sert bir ses
duy
dum. Döndüm. El
li yaþ
larýnda, kýsa boy
lu,
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zayýf, çirkin bir adam bana bakýyordu.
— Geldiðinizi neden danýþmaya bildirmedi
niz, diye sordu.
Verecek bir yanýt bulamadým ve sustum.
Ba
þýmý öne eð
dim; omuz
larým da çökmüþtü;
Yumimoto Þirketi’ne geliþimin ilk on dakikasýnda,
tek bir söz bile etmeden, karþýmdakinde kötü bir
izlenim býrakmayý baþarmýþtým.
Adam isminin Bay Saito olduðunu söyledi.
Beni sayýsýz, kocaman salonlardan geçirerek,
buradaki sayýsýz insanla tanýþtýrdý; yeni adlar
duydukça daha öncekileri unutuyordum.
Sonra beni, kendi üstü olan Bay Omochi’nin
bürosuna götürdü. Bay Omochi, çok iri ve ürkünç
tü, bu da onun Baþkan Yardýmcýsý olduðunun bir
kanýtýydý.
Daha sonra görkemli bir edayla bir kapý göste
rip, arkasýnda Baþkan Bay Haneda’nýn olduðunu
söyledi. Onunla tanýþmak söz konusu bile deðildi
doðal olarak.
Sonunda beni, içinde yaklaþýk kýrk kiþinin
ça
lýþtýðý, çok büyük bir sa
lo
na götürdü. Üstüm
olan Bayan Mori’nin bürosunun tam karþýsýndaki
yerimi gösterdi. Bayan Mori þu anda toplantýday
dý ve benimle öðleden sonra tanýþacaktý.
Bay Saito beni kýsaca topluluða takdim etti.
Daha sonra bana meydan okumayý sevip sevme
diðimi sordu. Tabii ki olumsuz bir yanýt vermeye
hakkým yoktu.
— Evet, dedim.
Þirkette aðzýmdan çýkan ilk sözcük buydu. O
zamana kadar baþýmý eðmekle yetinmiþtim.
Bay Sa
ito ‘mey
dan oku
ma’ der
ken, Adam
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Johnson diye birinin onu gelecek pazar golf oyna
maya davet ettiðini anlatmak istiyordu. Bu beye
fendiye Ýngilizce bir mektup yazarak Bay Sairo’
nun teklifi kabul ettiðini bildirecektim.
— Adam Johnson kim, diye sormak gibi bir
aptallýk yaptým.
Þefim öfkeyle iç geçirdi ve yanýt vermedi. Bay
Johnson’un kim olduðunu bilmemek bu kadar
mantýkdýþý bir þey miydi, yoksa sorum biraz fazla
mý özeldi? Ne bunu, ne de Adam Johnson’un kim
olduðunu öðrenebildim.
Ýþ kolay gibi görünüyordu. Oturup samimi bir
mek
tup yazdým: Bay Sa
ito ge
le
cek pa
zar günü
Bay Johnson’la golf oynamayý seve seve kabul
eder ve kendilerine sevgilerini gönderir.
Mektubu üstüme götürdüm.
Bay Saito mektubumu okudu, aþaðýlayýcý
küçük bir çýðlýk atarak yýrttý:
— Tekrar yazýn.
Adam Johnson’a karþý fazla samimi ve içten
olduðumu düþünüp, bu kez soðuk ve mesafeli bir
metin yazdým: Bay Saito, Bay Johnson’un teklifi
ni dikkate alýp, isteði üzerine kendisiyle golf
oynamayý kabul eder.
Üstüm mektubu okudu, küçümseyici bir
çýðlýk atarak yýrttý:
— Yeniden yazýn.
Hatamýn nerede olduðunu öðrenmek istiyor
dum ama, þefim, Adam Johnson’u sorduðumda
gösterdiði tepkiye bakýlýrsa, soru sorulmasýndan
pek hoþlanmýyordu. Yani gizemli Adam John
son’a hangi dille hitap edeceðimi kendim bulma
lýydým.
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Geri kalan saatlerimi bu golf oyuncusuna
mektup yazmakla geçirdim. Bay Saito ürünlerimi
yýrtarak hep ayný çýðlýðýn eþliðinde, çalýþmama
tempo katýyordu. Her defasýnda yeni bir biçem
yaratmam gerekiyordu.
Bu çalýþma biraz, ilkokuldaki yazý alýþtýrma
larýna benziyordu. Dilbilgisi kurallarýný þekilden
þekile sokup yeni yeni formüller deniyordum:
“Ya Adam John
son, yüklem; ge
le
cek pa
zar
günü, özne; golf oynamak, tümleç ve Bay Saito da
zarf olur
sa?” Ge
le
cek pa
zar günü, Bay Sa
ito’ca
golf oynamayý memnuniyetle Adam Johnsonlar.
Bu harikaydý!
Tam eðlenmeye baþlamýþtým ki, üstüm iþimi
kesti. X’inci mektubumu da okumadan yýrtýp
attýktan sonra Bayan Mori’nin geldiðini söyledi.
— Bu öðleden sonra onunla çalýþacaksýnýz. Bu
arada bana bir kahve getirin.
Saat öðleden sonra iki olmuþtu bile. Mektup
çeþitlemelerime o kadar dalmýþtým ki, ara vermek
aklýma bile gelmemiþti.
Kahve fincanýný Bay Saito’nun masasýna
býrakýp geri döndüm. Yay gibi ince, uzun bir kýz
bana doðru yürüyordu.

Hâlâ ne za
man Fu
bu
ki’yi düþünsem, gözü
mün önüne erkeklerden daha uzun bir Japon yayý
gelir. Bu yüzden þirkete ‘Yumimoto’ adýný vermiþ
tim, ‘Yay’ýn iþleri’.
Ve ne za
man bir yay görsem, bir er
kek
ten
daha uzun boylu olan Fubuki’yi hatýrlarým.
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— Bayan Mori?
— Bana Fubuki deyin.
Artýk söylediklerini dinlemiyordum. Bayan
Mo
ri en azýndan bir sek
sen
di. Bu, Ja
pon
ya’da
erkeklerin bile nadiren eriþebildiði bir boydu.
Japonlara özgü katý duruþuna raðmen, incecik ve
hayran kalýnacak kadar zarifti. Ama taþ kesilme
me neden olan þey, yüzünün görkemiydi.
Bana bir þeyler söylüyordu, akýllý ve yumu
þacýk sesini duyuyordum. Dosyalar gösterip,
nelerle ilgili olduklarýný anlatýyordu, gülümsüyor
du. Onu dinlemediðimin farkýnda deðildim.
Sonra kendi masasýnýn tam karþýsýndaki
masama, benim için býrakmýþ olduðu belgeleri
okumamý istedi. Oturup çalýþmaya baþladý. Uslu
uslu bana verdiði kâðýtlara göz atmaya koyul
dum. Bunlar, iç tüzükler ve dökümlerdi.
Ýki metre uzaðýmdaki yüzü büyüleyiciydi.
Rakamlarýn üzerine eðilmiþ gözkapaklarý, onu
inc el ed ið im i fark etm es in i eng ell iy ord u.
Dünyanýn en güzel burnuna sahipti; Japon bur
nu, bin tanenin içinden bile kolayca ayýrt edilebi
len o benzersiz, o narin burun delikleri. Tüm
Japonlarýn burunlarý böyle deðildir, ama böyle bir
burnu olan herkes, mutlaka Japon’dur. Kleopat
ra’nýn böyle bir burnu olsaydý, gezegenin coðraf
yasý çok baþka olurdu..

Akþam olduðunda, iþe alýnmamý saðlayan
özelliklerden hiçbirinin iþe yaramadýðýný söyle
mek deðer bilmezlik olur. Sonuçta benim istedi
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ðim bir Japon þirketinde çalýþmaktý; çalýþýyordum
iþte...
Harika bir gün geçirdiðim duygusuna
kapýlmýþtým. Daha sonraki günlerde haklý oldu
ðumu gördüm.
Þirketteki görevimin ne olduðunu hâlâ kavra
yabilmiþ deðildim; ama bunu pek umursamýyor
dum da. Bay Saito benim durumumu içler acýsý
buluyordu; bunu da hiç dert etmiyordum. Ýþ arka
daþým beni büyülemiþti. Sýrf onunla arkadaþlýk
edebilmek için, Yumimoto Þirketi’nde günde on
saatimi geçirmeme deðerdi.
Beyaz ve mat teni, Tanizaki’nin muhteþem
betimlemelerindeki gibiydi. Þaþýrtýcý, istisnai
boyunu saymazsak, Fubuki, Japon güzelliðinin
kusursuz bir temsilcisiydi. Yüzü, Japonya’da eski
den asil kýzlarý simgeleyen ‘eski Japon karanfi
li’ni andýrýyordu.

Yumimoto dünyanýn en büyük þirketlerinden
biriydi. Bay Haneda, þirketin Ýthalat-Ýhracat
Bölümü’nün yöneticisiydi. Gezegende pazarlana
bilecek her þeyi alýp satardý.
Yumimoto’nun ithalat-ihracat kataloðu, Pré
vert’inkinin devleþmiþ haliydi: Finlandiya grav
yerinden Singapur sodyumuna, Kanada elyafýn
dan Fransýz tekerleðine, Togo’nun hintkenevirine
kadar hiçbir þey elinden kurtulamazdý.
Yumimoto’da para, insan anlayýþýnýn sýnýrlarýný aþardý. Sýfýrlarýn iyi
ce ço
ðaldýðý bel
li bir
noktadan sonra, tutar, sayýlar dünyasýný terk edip,
soyut sanatýn kapýlarýný zorlardý. Kendi kendime
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sorar dururdum hep, acaba þirkette yüz milyon
yen kazandýðý için sevinçten havalara uçan ya da
ayný tutarý kaybettiði için dertlenen biri var mý
diye...
Yumimoto çalýþanlarý da, sýfýrlar gibi, yan
larýnda baþka rakamlar olduðunda deðer kazaný
yorlardý. Tabii ki kendimi onlardan saymýyorum,
ben sýfýrýn gücüne bile eriþememiþtim.
Günler ge
çip gi
di
yor ve ben hâlâ bir iþe
ya
ramýyor
dum. Aslýnda bu du
rum be
ni pek
rahatsýz etmiyordu. Kendimi unutulmuþ gibi his
sediyordum, bu da o kadar kötü deðildi. Masamda
oturup Fubuki’nin bana verdiði dosyalarý tekrar
tekrar okuyordum. Hepsi fena halde sýkýcýydý,
ama bir tanesi Yumimoto çalýþanlarýnýn listesiydi:
Çalýþanlarýn adlarý, soyadlarý, doðum yerleri ve
tarihleri, eþlerinin ve çocuklarýnýn adlarý, doðum
yerleri ve tarihleri vardý içinde.
Aslýnda bu bilgilerin çekici bir yaný yoktu.
Ama insan aç olunca, kuru ekmek bile insanýn
aðzýný sulandýrýr. Öyle boþ boþ dururken, bu liste
bana bir paparazzi gazetesi kadar iþtah açýcý gel
miþti. Doðrusunu söylemek gerekirse, anlayabil
diðim tek belge de buydu.
Çalýþýr görünmek için listeyi ezberlemeye
karar verdim. Ýçinde yüz kadar isim vardý. Çoðu
evli ve çocukluydu. Bu da iþimi biraz daha güçleþ
tiriyordu.
Çalýþýyordum: Yüzümü kimi zaman kâðýtlara
gömüyor, kimi zaman okuduklarýmý içimden tek
rarlamak ve ezberlemek için kaldýrýyordum; ve
her seferinde gözlerim karþýmda oturan Fubu
ki’nin yüzüne takýlýyordu.
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Bay Saito, artýk ne Adam Johnson’a ne de baþ
ka birine mektup yazdýrýyordu bana. Zaten ben
den kahve dýþýnda hiçbir þey istemiyordu.
Ama bu gayet normaldi. Bir Japon þirketinde
iþe girmiþseniz, ôþhakumi ‘onurlu Japon çayý
töreni’– ile baþlamaktan daha doðal ne olabilirdi
ki... Bana verilen bu biricik iþe dört elle sarýldým.
Her
ke
sin alýþkanlýklarýný çok ça
buk öðren
miþtim: Bay Saito’ya saat sekiz otuzda sade bir
kahve, Bay Unaji’ye saat onda iki þekerli, sütlü
bir kahve. Bay Mizuno’ya saat baþý bir kola. Bay
Okada’ya saat on yedide az sütlü bir Ýngiliz çayý.
Fubuki’ye saat dokuzda bir yeþil çay, on ikide
sade bir kahve, saat on beþte bir yeþil çay daha ve
sa
at on do
kuz
da son bir kah
ve – her se
fe
rin
de
bana terbiyeli bir edayla teþekkür ederdi.

Bu onurlu görev benim için sonun baþlangýcý
oldu.
Bir sabah Bay Saito bana, o gün Baþkan Yar
dýmcýsý’nýn, önemli bir kardeþ firmanýn temsilci
lerini aðýrlayacaðýný söyledi:
— Yirmi kiþi için kahve.
Elim
de büyük bir tep
siy
le Bay Omoc
hi’nin
ofisine girdim; davranýþlarým dört dörtlüktü; fin
canlarý tek tek verirken vurgulu bir þekilde ken
dimi aþaðýlýyor, en kibar sözcüklerle konuþuyor,
kimseyle göz göze gelmemeye çalýþýyordum.
Ôþhakumi için ödül verilse, kesinlikle rakip
tanýmazdým.
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Aradan epey bir süre geçtikten sonra temsilci
ler gittiler. Bay Omochi gök gürültüsüne benzer
bir sesle baðýrdý:
— Saito-san!
Bay Saito birden yerinden fýrladý, yüzü kireç
gibi oldu ve Baþkan Yardýmcýsý’nýn odasýna doðru
koþtu. Þiþkonun haykýrýþlarý duvarýn ardýndan
duyuluyordu. Ne dediði anlaþýlmýyordu ama pek
kibarca þeyler söylemediði kesindi.
Bay Sa
ito döndüðünde yüzü al
lak bul
laktý.
Saldýrganýn gövdesinin onunkinin üç katý oldu
ðunu düþündüðümde ona karþý aptalca bir acýma
duydum. Tam o sýrada öfkeli bir ses tonuyla beni
çaðýrdý.
Be
ni boþ bir oda
ya götürdü. Ko
nu
þur
ken o
kadar öfkeliydi ki, bazen sinirinden kekelediði
bile oluyordu:
— Kardeþ firmanýn temsilcilerini çok rahatsýz
ettiniz! Kahve servisi yaparken kullandýðýnýz
kibarca sözler, Japoncanýzýn çok iyi olduðunu
gösteriyordu.
— Eh, fena konuþmam, Saito-san.
— Susun! Ne hakla kendinizi savunuyorsu
nuz? Bay Omochi size çok kýzgýn. Bu sabahki top
lantýda kor
kunç bir ha
va ya
rattýnýz: Kar
deþ fir
mamýzdakiler, aramýzda kendi dillerini bilen bir
Beyaz’ýn olduðunu öðrendikten sonra, kendileri
ni nasýl güvende hissetsinler? Þu andan itibaren
Japonca konuþmayacaksýnýz.
Fal
taþý gi
bi açýlmýþ gözle
rim
le ona bakýyor
dum:
— Efendim?
— Japonca bilmiyorsunuz, yeterince açýk mý?
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— Ama dilinizi bildiðim için Yumimoto’da iþe
alýndým!
— Beni ilgilendirmez. Bundan sonra Japon
ca’yý anlamamanýzý emrediyorum.
— Olamaz. Kimse böyle bir emre uyamaz ki.
— Emirleri yerine getirmenin bir yolu her
zaman vardýr. Batýlý beyinlerin anlamalarý gere
ken de bu iþte.
Cevap vermeden önce, “Ýþte þimdi çattýk!”
diye geçirdim içimden:
— Japon beyni mutlaka kendini bir dili unut
maya zorlayabilir. Ama Batý beyninin böyle bir
yeteneði yoktur.
Bu saçmalýk Bay Saito’nun aklýna yattý.
— Yi
ne de de
ne
yin. En azýndan an
lamýyor
muþ gibi yapýn. Sizin hakkýnýzda emirler aldým.
Anlaþýldý mý?
Ses tonu sert ve kýrýcýydý.
Büroma döndüðümde herhalde suratým iyice
asýlmýþtý ki, Fubuki’nin bakýþlarý endiþe ve þefkat
le doldu. Uzunca bir süre kendimi toparlayama
dan, nasýl davranmam gerektiðini düþündüm.
En mantýklý davranýþ istifamý vermekti. Ama
bu fikri bir türlü hazmedemiyordum. Bir Batýlý
için bunun hiç de utanýp sýkýlýnacak bir yönü yok
tu; bir Japon içinse rezilliði kabul etmek demekti.
Þirkete gireli daha bir ay olmamýþtý bile, oysa bir
yýllýk sözleþme imzalamýþtým. Þimdi gidersem
hem onlar için, hem de kendim için bir yüz karasý
olarak kalacaktým.
Ayrýca hiç de ayrýlmak istemiyordum. Bu þir
kete girebilmek için çok uðraþmýþtým; Tokyo’nun
ticari terimlerini öðrenip, testlerden geçmiþtim.
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Tabii ki hiçbir zaman uluslararasý ticaretin amansýz bir savaþçýsý olmayý düþlememiþtim ama
çocukluðumun en saf ve temiz zamanlarýndan
beri, derin bir sevgi duyduðum bu ülkede yaþa
mayý hep arzulamýþtým.
Kalacaktým.
Dolayýsýyla Bay Saito’nun emrine uymanýn
bir yolunu bulmalýydým. Bellek kaybýna yakýn bir
jeolojik katman bulabilmek için beynimi tarýyor
dum: Acaba sinir hücrelerimin kalesinde dipsiz
kuyular olabilir mi? Yapýda doðal olarak güçlü ve
zayýf taraflar vardýr; kuleler, çatlaklar, delikler ve
kanallar; ama sürekli duyduðum bir dili gömebi
leceðim herhangi bir yer bulamýyordum.
Unutamadýðýma göre, acaba onu saklayabilir
miydim? Eðer dil, bir orman olsaydý, ünlü Japon
liz
kriptomerlerini,1 Fransýz kayýnlarýnýn, Ýngi
ýhlamurlarýnýn, Latin meþelerinin ve Yunan zey
tinlerinin ardýna saklayabilir miydim?
Fubuki’nin soyadý, Mori, orman demekti. Aca
ba bu yüzden mi tam o anda þaþkýn bakýþlarýmý
ona dikmiþtim? Onun da sorgularcasýna bana
bakmakta olduðunu fark ettim.
Yerinden kalkýp onu izlememi iþaret etti.
Mutfakta bir sandalyeye yýðýldým.
— Size ne dedi, diye sordu.
Ýçimi döküyordum. Heyecanla anlatýyordum,
neredeyse aðlayacaktým. Tehlikeli sözcükler sarf
etmekten kendimi alamýyordum:
— Bay Saito’dan nefret ediyorum. Aptal peze
venk!
Fubuki gülümsedi:
1 Bir çeþit Japon çamý. (Çev.)
Kýran Kýrana
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