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Özgün adý
The Master of Petersburg
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J. M. Coetzee, 9 Şubat 1940’ta Cape Town, Güney Afrika’da
doğdu. Babası avukat, annesi öğretmendi. Akrabalarıyla
Güney Afrika dilinde konuşmasına rağmen İngilizce konuşulan bir evde büyüdü ve İngilizce eğitim veren bir okula gitti.
1961’de edebiyat ve matematik dallarında derece alarak Cape
Town Üniversitesi’nden mezun oldu. 1962 yılında Güney
Afrika’dan ayrılarak İngiltere’ye gitti ve bilgisayar programcısı olarak çalıştı. 1965’te Amerika’ya geçerek Teksas
Üniversitesi’nde yardımcı rofesör olarak çalışmaya başladı.
1971’de Güney Afrika4ya geri döndü. 1972’de Cape Town
Üniversitesi’nde ders vermeye başladı, 1980’de yardımcı profesörlüğe, 1984’te edebiyat profesörlüğüne yükseldi. Güney
Afrika’ya dönünce daha önce yazmaya başlamış olduğu iki
uzun öyküsünü tamamladı ve 1974’de Dusklands adıyla yayınlattı. Dusklands’i In the Heart of the Country izledi (1977).
1980’de yazdığı Barbarları Beklerken, 1980’de Güney
Afrika4nın edebiyat dalında en büyük ödülü olan The Central
News Agency Edebiyat Ödülü’nü kazandı. aynı ödülü 1983
yılında alan Michael K. Nasıl Yaşadı, Coetzee’ye Booker
Ödülü’nü de kazandırdı. Coetzee, 1999 yılında Booker Ödü
lü’nü ikinci kez Utanç adlı romanıyla alarak, bu ödülü iki kez
alan ilk yazar oldu. Bu kitaplarının dışındda Foe (1986), Age of
Iron (1990) ve Petersburg’lu Usta (1994) adlı romanları, pek çok
deneme kitabı vardır. Coetzee aynı azanda Hollandaca,
Almanca, Fransızca ve Güney Afrika dilinden çevriler de yapmıştır. Coetzee, 2003 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü almıştır.
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1
Petersburg
Ekim, 1869. St. Pe
ters
burg’un Saman Pazarý
semtinde, bir atlý araba aðýr aðýr bir sokaktan geçi
yor. Yüksek bir binanýn önünde sürücü atýn dizgin
lerini çekiyor.
Arabadaki yolcu binayý kuþkulu gözlerle süzü
yor. “Burasý olduðundan emin misin?” diye soruyor
sürücüye.
“Sveçnoy Sokaðý, 63 numara, dediðiniz yer
burasý.”
Yolcu arabadan iniyor. Orta yaþýn sonlarýnda bir
adam, sakallý, hafif kambur, yüksek bir alný, kalýn
kaþlarý var, bu da görünümüne ciddi, bencil bir hava
katýyor. Modasý geçmeye yüz tutmuþ koyu renk bir
takým elbise var üzerinde.
“Bekle beni,” diyor sürücüye.
Pek çoðu artýk memurlara, öðrencilere ve iþçile
re oda oda kiraya veriliyor olsa da Saman Pazarý’n
daki eskice evler, geçmiþteki zarafetlerini bir ölçüde
9

hâlâ koruyorlar. Aralarýndaki boþluklara, kimi
zaman onlarýn duvarlarýný paylaþan, iki, hatta üç
katlý, sallantýlý ahþap yapýlar dikilmiþ: en yoksul
larýn oturduðu, bir odalar ve bölmeler kalabalýðý.
En eski evlerden biri olan 63 numaranýn her iki
yanýnda da bu türden birer yapý var. Gerçekten de,
kiriþlerden ve direklerden oluþan bir að binanýn
önyüzünü kucaklýyor, ona kuþatýlmýþ bir görüntü
veriyor. Payandalarýn girintilerine kuþlar yuva yapmýþ, pislikleri binanýn önyüzünü kirletiyor.
Direklere týrmanýp sokaktaki su birikintilerine
taþ fýrlatan, sonra inip onlarý alan bir çocuk güruhu
yabancýyý incelemek üzere oyununa ara veriyor. En
küçük üç tanesi, oðlan; liderleri olduðu anlaþýlan
dördüncüsü sarýþýn bir kýz, delici koyu renk gözleri
var.
“Ýyi günler,” diye sesleniyor yabancý. “Anna Ser
geyevna Kolenkina’nýn nerede oturduðunu bilen
var mý aranýzda?”
Oðlanlar yanýt vermiyor yabancýya, gözlerini
kýrpmadan bakýyorlar ona. Ama kýz, bir an düþünüp
elindeki taþlarý yere býrakýyor. “Gelin,” diyor.
63 numaranýn üçüncü katý, merdiven baþýndaki
sahanlýktan baþlayarak birbirine geçmeli bir sürü
odadan oluþuyor. Yabancý, kýzýn peþinden kabak ve
haþlanmýþ sýðýr eti kokan karanlýk, kanca gibi kývrýk
bir koridora adým atýyor, kapýsý açýk duran bir ban
yonun önünden geçiyor, kurþuni boyalý bir kapýya
ulaþýyor. Kýz kapýyý açýyor.
Baþ yüksekliðindeki tek bir pencereden giren
ýþýðýn aydýnlattýðý uzun, alçak tavanlý bir odadalar.
En uzun du
varý süsle
yen aðýr bir iþ
le
me
li ku
maþ
odanýn loþluðunu yoðunlaþtýrýyor. Siyahlar giyinmiþ
bir kadýn, yabancýyý karþýlamak üzere ayaða kalký
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yor. Otuzlu yaþlarýnýn ortasýnda; yabancýyý getiren
kýzýnki gibi koyu renk gözleri ve kavisli kaþlarý var,
ancak saçlarý siyah.
“Habersiz geldiðim için baðýþlayýn,” diyor adam.
“Adým...” Duraksýyor. “Oðlum sizin kiracýlarýnýzdan
biriydi sanýrým.”
Ba
vu
lun
dan bir þey çýkartýp üzerindeki be
yaz
örtüyü açýyor. Bir erkek çocuðun resmi bu, gümüþ
bir çerçeve içinde eski bir fotoðraf. “Belki onu hatýr
larsýnýz,” diyor. Resmi kadýna vermiyor.
“Bu, Pavel Aleksandroviç, anne,” diye fýsýldýyor
küçük kýz.
“Evet, evimizde kaldý,” diyor kadýn. “Çok üzgü
nüm.” Sýkýntýlý bir sessizlik oluyor. “Nisandan beri
kiracýmýzdý,” diye devam ediyor kadýn. “Odasý býrak
týðý gibi duruyor, polisin el koyduðu birkaç þey
dýþýnda eþyalarý da. Görmek ister misiniz?”
“Evet,” diyor yabancý, boðuk bir sesle. “Size kira
borcu kaldýysa onu da öderim.”
Aslýnda, evin bir parçasý olan oðlunun odasýnýn
kapýsý ayrý, penceresi de sokaða bakýyor. Yatak derli
toplu, odada ayrýca bir þifoniyer, üzerinde lamba
duran bir sehpa ve bir iskemle var. Yataðýn ayaku
cunda, üzerinde P.A.I. harfleri okunan bir bavul du
ruyor. Yabancý hemen tanýyor bavulu: Pavel’e ken
disi hediye etmiþti.
Pencereye gidip sokaða bakýyor. Atlý araba
so
kak
ta hâlâ bek
li
yor. “Be
nim için bir þey ya
par
mýsýn?” diye soruyor küçük kýza. “Arabacýya artýk
gidebileceðini söyleyip parasýný da öder misin?”
Çocuk, adamýn verdiði parayý alýp odadan çýký
yor.
“Ýzin verirseniz bir süre yalnýz kalmak istiyo
rum,” diyor kadýna, yabancý.
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Kadýn oda
dan çýkar çýkmaz ilk yaptýðý þey,
yataðýn örtüsünü açmak oluyor. Çarþaflar temiz.
Çömelip yüzünü yastýða gömüyor; ancak burnuna
sabun ve güneþ kokusundan baþka koku gelmiyor.
Çekmeceleri çekiyor. Boþaltýlmýþlar.
Bavulu kaldýrýp yataðýn üzerine koyuyor. En
üstte özenle katlanmýþ beyaz bir keten gömlek duru
yor. Alnýný gömleðe bastýrýyor. Oðlunun kokusunu
belli belirsiz duyuyor. Derin derin soluyor onu, tek
rar tekrar soluyor ve oðlumun hayaleti içime giriyor,
diye düþünüyor.
Ýskemleyi pencerenin yanýna çekip oturuyor,
gözlerini dýþarý dikiyor. Akþam karanlýðý çöküyor,
yoðunlaþýyor. Sokak boþ. Dakikalar ilerliyor, düþün
celeri kýpýrdamýyor. Derin derin düþünmek, diyor,
iþte dünya bu. Baþým aðýrlaþýyor, göz kapaklarým da:
Ruhum kurþun gibi.
Anna Sergeyevna ile kýzý akþam yemeði yiyor
lar, ma
sanýn iki baþýna otur
muþ
lar, ara
larýnda bir
lamba duruyor. Yabancý odaya girince konuþmalarý
ný kesiyorlar.
“Kim olduðumu biliyor musunuz?” diyor
yabancý.
Kadýn gözlerini ona dikip bekliyor.
“Ýsaev olmadýðýmý biliyor musunuz?”
“Evet, biliyoruz. Pavel’in hikâyesini biliyoruz.”
“Yemeðinizi bölmeyeyim. Bavulu bir süre bura
da býrakabilir miyim? Ay sonuna kadar olan kirayý
ödeyeceðim. Aslýnda kasým ayýnýn kirasýný da öde
mek isterim. Bir baþkasýna söz vermediyseniz odayý
tutmak istiyorum.”
Kadýna parayý uzatýyor, yirmi ruble.
“Öðle sonralarý ara sýra gelmemin bir sakýncasý
var mý? Gündüzleri evde kimse oluyor mu?”
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Kadýn duraksýyor. Çocukla bakýþýyorlar. Kuþku
lanmaya baþladý bile, diye düþünüyor yabancý. En
iyisi bavulu alýp gideyim buradan, böylece ölmüþ
kiracýnýn hikâyesi kapanýr ve oda boþalýr. Bu kadýn
çevresine karanlýk saçan bu kederli adamý evinde
is
te
mi
yor. Ama artýk çok geç, pa
ra öne
ril
miþ ve
kabul edilmiþ.
“Öðleden sonralarý Matriyoþa evde olur,” diyor
kadýn sakince. “Size anahtar vereyim. Kendi giriþ
kapýnýzý kullanmanýzý rica edebilir miyim? Kiracý
mýzla bu odanýn arasýndaki kapý kilitlenmiyor ama
biz normal olarak kullanmayýz onu.”
“Özür dilerim, farkýna varmamýþtým.”
Matriyona.
Saman Pazarý Mahallesi’nin tanýdýk sokaklarýn
da dolaþýyor bir saat. Sonra Kokuþkin Köprüsü’nden
geçip o sabah Ýsaev adý altýnda bir oda tuttuðu hana
gidiyor.
Karný aç deðil. Elbiselerini çýkarmadan yataða
uzanýyor, kollarýný kavuþturup uyumaya çalýþýyor.
Ama aklý oðlunun 63 numaradaki odasýna gidiyor:
Perdeler açýk. Ay ýþýðý yataðýn üzerine vuruyor.
Yabancý orada, kapýnýn yanýnda, neredeyse soluk
almadan duruyor, gözleri köþede duran iskemleye
dikili, karanlýðýn iyice çökmesini, baþka türden bir
karanlýða dönüþmesini bekliyor, mevcudiyetin
karanlýðýna. Sessizce dudaklarýný kýpýrdatýp oðlu
nun adýný söylüyor, üç kez, dört kez.
Büyü yapmaya çalýþýyor. Ama kime: Bir hayale
te mi, kendine mi? Ölmüþ kadýnýn adýný fýsýldaya
rak, onu kandýrýp cehennemin derinliklerinden
çýkarmaya çalýþarak adým adým geri giden Orphe
us’u düþünüyor. Uyurgezer gibi, mecalsiz ellerini
öne uzatarak, görmeyen, ölü gözleriyle kendisini
13

izleyen, kefene sarýlý kadýný düþünüyor. Ne flüt, ne
lir, yalnýzca sözcük, üst üste o bir tek sözcük. Ölüm
bütün baðlantýlarý kesse de geriye ad kalýr. Vaftiz:
Bir ruhun bir adla birleþmesi, sonsuza kadar taþýya
caðý bir adla. Neredeyse soluk almadan, o iki heceyi
yeniden söylüyor: Pavel.
Baþý dönmeye baþlýyor. “Artýk gitmeliyim,” diye
fýsýldýyor ya da fýsýldadýðýný sanýyor; “ge
ri ge
le
ce
ðim.”
Geri geleceðim: Oðlu birinci sýnýfa baþladýðý gün
onu okula götürdüðünde de ayný sözü vermiþti. Terk
edilmeyeceksin. Ama terk etmiþti onu.
Uykusu geliyor. Yüksek bir çaðlayandan bir
havuza atladýðýný hayal ediyor ve kendini bu dalýþa
býrakýyor.
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2
Mezarlýk
Feribotta buluþuyorlar. Matriyona’nýn elindeki
çi
çek
le
ri görünce kýzýyor. Küçük, be
yaz ve ba
sit
çiçekler. Pavel’in sevdiði bir çiçek olup olmadýðýný
bil
mi
yor, ama en azýndan gülle
ri hak edi
yor, kan
kýrmýzý gülle
ri, ekim ayýnda fi
yat
larý ne olur
sa
olsun.
“Topraða dikebiliriz, diye düþündüm,” diyor
kadýn, onun düþüncelerini okuyarak. “Mala da getir
dim. Týrfýl bu: Geç çiçek açar.” O zaman görüyor:
Çiçeðin kökleri gerçekten de nemli bir beze sarýlý.
Yýllardýr gitmediði Yelagin Adasý’na kalkan
küçük feribota biniyorlar. Karalar giyinmiþ iki yaþlý
kadýn ve onlarýn dýþýnda feribotta baþka yolcu yok.
Soðuk, puslu bir gün. Adaya yaklaþýrlarken, sýska,
kül rengi bir köpek, kesik kesik havlayarak iskele
nin üzerinde bir aþaðý bir yukarý dolaþmaya baþlýyor.
Feribotçu köpeðe bir kanca fýrlatýnca köpek güven
cede olacaðý bir mesafeye geriliyor. Köpekler adasý,
15

diye düþünüyor yabancý; topraðý kazmaya baþlamak
için aðaçlarýn arasýna sinip cenazeye gelenlerin ada
dan ayrýlmasýný bek
le
yen köpek sürüle
ri var mý
burada?
Hâlâ pansiyoncu kadýn olarak gördüðü Anna
Sergeyevna giriþ kapýsýndaki bekçi kulübesine gidip
yolu sorarken, kendisi dýþarýda bekliyor. Sonra ölü
lerin sokaklarýnda yürüyorlar. Adam aðlamaya baþ
lýyor. Neden þimdi, diye düþünüyor, kendine kýzarak.
Yi
ne de bu gözyaþ
larýný hoþ karþýlýyor, ken
di
siy
le
dünya arasýna incecik bir körlük perdesi çekiyorlar.
“Burasý, anne!” diye sesleniyor Matriyona.
Ýçlerine haç biçiminde kazýklar saplanmýþ pek
çok toprak yýðýnýndan birinin önünde duruyorlar,
haçlarýn üzerinde renkli boyayla yazýlmýþ rakamlar
taþýyan küçük levhalar var. Bir numaraya, o’nun
numarasýna zihnini kapamaya çalýþýyor, ama kapa
madan önce 7’leri ve 4’leri görüyor; bir daha 7 numa
ra üzerine bahis oynayamayacaðým, diye düþünüyor.
Mezarýn üzerine kapanmasý gereken an bu. Ama
her þey çok ani, bu toprak yýðýný çok yabancý ona,
yüreðinde o yýðýna karþý hiçbir duygu kabarmýyor.
Kendisi henüz Dresden’de, dünyadan habersizken,
oðlunun bedeninin her parçasýný ellemiþ olmasý
gereken bir dizi kayýtsýz ele de hiç güvenmiyor. Bel
leðinde hâlâ yaþayan oðlandan ölüm belgesinin üze
rindeki ada ve tahta haçta yazýlý numaraya kadar bu
felaket zincirini kabullenmeye henüz hazýr deðil.
Geçici, di
ye düþünüyor: Ke
sin ra
kam yok, hep
si
geçici, yoksa oyun sona ererdi. Az sonra tekerlek
dönecek, rakamlar harekete geçecek ve her þey
düzelecek.
Toprak yýðýný hacim olarak da biçim olarak da
yere uzanmýþ bir bedeni andýrýyor. Aslýnda gördüðü
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þey, içinde uzun boylu genç bir adamýn yattýðý tahta
bir kutunun gömülebileceði taze toprak kadar
ancak. Üzerinde düþünmeye katlanamadýðý, ken
dinden hemen uzaklaþtýrdýðý bir þey var bunda. Bu
düþüncenin yerini, burada Petersburg’da depolama,
numaralama, örtme, taþýma, gömme iþleri rutin
yolunu izlerken, kendisinin Dresden’de onca zaman
ne
ler yaptýðýnýn ra
hatsýz edi
ci anýsý alýyor. Dres
den’in havasýnda bunlarý sezdiren en ufak bir þey
neden yoktu? Semanýn tepki vermesi için kitlelerin
mi yok olmasý gerekiyor?
Aklýna gelen imgelerden biri, Lärchenstrasse’
deki evin banyosunda sakalýný kýrparken olaný.
Lavabonun pirinç musluklarý parlýyor; yaptýðý iþe
dalmýþ aynadaki yüz, geçmiþte kalmýþ bir yabancýnýn
yüzü. Çoktan yaþlanmýþtým, diye düþünüyor. Hüküm
verilmiþti; hükmü bildiren ve bana hitaben yazýlmýþ
mektup yoldaydý, elden ele geçiyordu, ancak ben
bunu bilmiyordum. Hayatýnýn neþesi söndü;
hükümde böyle yazýyordu.
Pansiyoncu kadýn, toprak yýðýnýnýn alt ucunda
küçük bir çukur kazýyor. “Lütfen,” diyor adam, eliy
le iþaret edince kadýn yana çekiliyor.
Adam, paltosunun düðmelerini açýyor, ceketinin
de, sonra yere diz çöküyor, yavaþ yavaþ öne eðilip
tümseðin üzerinde dümdüz yatýyor, kollarý baþýnýn
üzerinden yukarý uzatýlmýþ. Hýçkýra hýçkýra aðlýyor,
burnu akýyor. Yüzünü nemli topraða sürtüyor, yüzü
nü topraða gömüyor.
Ayaða kalktýðýnda sakalý toprak içinde, saçlarý
ve kaþlarý da. O âna kadar dikkat etmediði çocuk
ona hay
ret do
lu gözler
le bakýyor. Yüzünü si
li
yor
adam, burnunu temizliyor, düðmelerini ilikliyor.
Yahudiler gibiydim, diye düþünüyor. Ama görsün
17

bakalým! Görsün, insanlarýn taþtan olmadýðýný! Gör
sün sýnýr filan olmadýðýný!
Adamýn gözlerinden kýzýn gözlerine þimþek gibi
bir þey çakýyor; kýz þaþkýnlýk içinde arkasýný dönü
yor, annesine sarýlýyor. Yuvaya dönüþ! Adamdan
canlýlara, özellikle de canlý çocuklara doðru korkunç
bir kötülük akýyor. Eðer orada o saniyede yeni doð
muþ bir bebek olsaydý adam onu annesinin kolla
rýndan çekip alýr, bir kayaya fýrlatýrdý.
ye düþünüyor, þim
di anlýyo
rum
Herodes,1 di
Herodes’i! Þu çoðalmanýn sonu gelsin!
O iki kiþiye sýrtýný dönüyor ve yürüyüp gidiyor.
Mezarlýðýn görece yeni açýlmýþ olan bölümü çok geç
me
den ar
kasýnda kalýyor, adam es
ki taþ
larýn, bu
dünyadan çoktan ayrýlmýþlarýn arasýnda dolaþýyor.
Geri döndüðünde týrfýl topraða dikilmiþ.
“Kim ilgilenecek bu çiçekle?” diye soruyor, huy
suz huysuz.
Kadýn omuzlarýný silkiyor. Bu sorunun yanýtýný
verecek kiþi o deðil. Her gün gelip çiçeðe bakarým,
ya da Allah baksýn ona, ya da kimse bakmaz ona,
kuruyup gider, býrakalým kurusun, demek sýrasý,
demek görevi artýk adamýn.
Küçük beyaz çiçekler tatlý tatlý esen rüzgârda
keyifle saða sola savruluyorlar.
Adam, Anna’nýn kolunu yakalýyor. “Burada
deðil o,” diyor, “ölmedi o.” Sesi çatal çatal.
“Yo, elbette ölmedi, Fyodor Mihayloviç.” Kadý
nýn se
si he
ye
cansýz, yatýþtýrýcý. Da
ha da öte
si: Þu
an
da o, bir an
ne gi
bi, yalnýzca kýzýna karþý de
ðil,
Pavel’e karþý da öyle.
Kadýnýn elleri küçük, parmaklarý ince, hatta
1 Herodes: Ýsrail Kralý. Ýsa doðduðunda müneccimler krala Ýsa’nýn Yahudilerin
kralý olduðunu söylerler. O da Beytlehem’de iki yaþýn altýndaki erkek çocuklarýn
tümünü öldürtür. (Matta, 2:1-18.)
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çocuksu, ama bedeni dolgun. Tuhaf ama adam,
baþýný onun göðsüne koy
mak, o par
mak
larýn saç
larýný okþadýðýný hissetmek istiyor.
Ellerin masumiyeti, hep yenilenir. Bir aný düþü
yor zihnine: bir elin dokunuþu, karanlýkta, mahrem
bir biçimde. Ama kimin eli? Hayvanlar gibi, utan
madan, belleksiz, gün ýþýðýna çýkan eller.
“Þu rakamý bir yere yazmalýyým,” diyor yabancý,
gözlerini kadýnýn gözlerinden kaçýrarak.
“Rakam bende var.”
Erkeðin arzusu nereden kaynaklanýyor? Keskin
ve alev alev bir arzu: Kadýný kolundan yakalamak,
bekçi kulübesinin arkasýna sürüklemek, elbisesini
sýyýrýp ona sahip olmak istiyor.
Ölünün baþýnda bekleyenlerin sofradaki yiye
ceklerle içeceklere saldýrýþýný düþünüyor. Bunda bir
tür þenlik havasý var, ölüme karþý bir meydan oku
ma: Bizi ele geçiremeyeceksin!
Yeniden iskeledeler. Kül rengi köpek ihtiyatla
yaklaþýyor onlara. Matriyona köpeði okþamak isti
yor ama annesi izin vermiyor. Köpekte bir tuhaflýk
var: Kuyruðunun baþladýðý yerden çýkan açýk, ilti
haplý bir ya
ra sýrtýna uzanýyor. Köpek dur
ma
dan
alçak sesle uluyor ya da arka bacaklarýnýn üzerine
oturup yaraya diþleriyle saldýrýyor.
Yarýn gene gelirim, diye söz veriyor adam. Yal
nýz geleceðim, seninle ben konuþacaðýz. Geri dön
me, ýrmaðý geçme, oðlunun yataðýna ulaþma, pusun
içinde onunla birlikte olma düþüncesinde gizli bir
serüven vaadi var.

Petersburg’lu Usta
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