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Özgün adý
Cette aveuglante absence de lumière

TAHAR BEN JELLOUN’UN
CAN YAYINLARI’NDAKÝ
KÝTAPLARI
DUYGULAR LABÝRENTÝ / roman
IÞIÐIN O KÖR EDÝCÝ YOKLUÐU / roman
HATA GECESÝ / roman
KUM ÇOCUK / roman
KUTSAL GECE / roman (1987 Goncourt Ödülü)
TANCA’DA SESSÝZ BÝR GÜN / roman
YOKSULLAR HANI/ roman
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Bu roman, Tazmamart Zindaný’nda
kal
mýþ eski bir mahkûmun tanýk olduðu
gerçek olaylara dayanýlarak yazýlmýþtýr.
Kitap hem Aziz’e, hem de hayatýnýn
son
baharýnýn ýþýðý olan gencecik oðlu
Réda’ya adanmýþtýr.
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Uzun zaman boyunca, ölümün ruhunu arýndý
ran kara taþý aradým. Uzun zaman derken, düþündü
ðüm þey, sadece bir dakika, ama uzun ve sonsuz bir
dakika için bile olsa içinde bir ýþýk pýrýltýsý, gözü
mün derinliklerine yapýþýp kalacak, kasýklarýmýn
bir sýr gibi koruyup saklayacaðý bir kývýlcým görmeyi
inatçý bir umutla beklediðim dipsiz bir kuyu, diþle
rimle, týrnaklarýmla kazdýðým bir dehliz. Taþ orada
duracak, göðsüme yerleþecek ve gecelerimin son
suzluðunu besleyecek ve bu mezarda, insanlýktan
çýkmýþ bir adamýn kürekle vura vura derisini yüzdü
ðünü, gözünün nurunu, sesini ve mantýðýný söndür
düðünü hissedecek.
Zaten mantýk ne iþe yarar ki gömüldüðümüz,
daha doðrusu yerin dibine sokulduðumuz o yerde;
günahýn kefaretini ödeyecek kadar zaman, gerektiði
kadar gece yaþayalým diye bir hava deliði býrakmýþ
lardý; ölümü kurnazca bir yavaþlýða itmiþlerdi böy
lece; hiç acelesi olmayan, artýk içlerinde olmadýðý
mýz bütün insanlarýn, bize bekçilik edenlerin ve bizi
tamamen unutmuþ olanlarýn zamanýný elinde tutan
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bir ölümdü bu. Ah o ya
vaþlýk! Yara bere içindeki
tenimizi kuþatan, yaranýn kabuk tutmaya baþlama
sýndan önce uzun süre açýk kalmasýna fýrsat veren
esas düþmandýr o; sanki sönmeliymiþiz gibi, yüreði
mizi usul usul uykunun sakin ritmiyle çarptýran o
yavaþlýk, bizden uzakta yanan ve mutluluðun yumu
þaklýðýyla eriyen bir mum. Sýk sýk o mum aklýma
geliyordu, balmumundan deðil de hayatta kalýþýmýzý
sim
ge
le
yen, son
suz bir alev yanýlsamasý yaratan
yabancý bir maddeden yapýlmýþtý. Bir de kocaman
bir kum saati geliyordu aklýma, içindeki her kum
taneciði, tenimizden kanýmýzdan bir tanecikti,
zaman bulunduðumuz çukurda ilerledikçe zaman
içinde kaybettiðimiz bir avuç oksijendi.
Ama biz neredeydik? Oraya geldiðimizde bakýþ
larýmýz artýk yoktu. Ge
ce 
miy
di? Çok mümkün.
Gece bizim arkadaþýmýz, vatanýmýz, dünyamýz ve
mezarýmýz olacak. Ýlk edindiðim bilgi bu oldu. Yaþa
maya devam ediþim, yapýlan iþkenceler, ölüp ölüp
dirilmem, hepsi gecenin tülü üzerinde kayýtlýydý.
Bunu hemen öðrendim. Sanki öteden beri de biliyor
gibiydim. Gece! Ah, o benim donmuþ toz yorganým,
buz gibi bir rüzgârýn bacaklarýmý, mitralyöz dipçiði
nin ezdiði parmaklarýmý acýtýncaya dek eðip büktü
ðü kara aðaçlý alaným. Genelde ‘gece oluyor’ denir,
oysa orada gece olmuyordu, daima vardý, hep ora
daydý; týpký iþkenceye maruz kalan kimi insanlarýn,
acýlara dayanabilmek için büyük bir telkin gücüyle
bedenlerinden sýyrýlýþlarý gibi, hiçbir þey hissetme
meyi baþardýðýmýz anda bile, acýlarýmýzýn kraliçesi
ola
rak, on
larýn tümünü du
yarlýðýmýzýn karþýsýna
dikiyordu. O insanlar bedenlerini iþkencecilere tes
lim ediyorlar ve olanlarý unutmak için ya bir duaya
sýðýnýyorlar ya da içlerine kapanýyorlardý.
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Gece bizi giydiriyordu. Baþka bir âlemde olsa,
bize yoðun bir ihtimam gösteriyor derdik. Kesinlik
le ýþýk yok. Asla en ufak bir ýþýk sýzmasý bile yok.
Ama gözle
ri
miz, bakýþtan yok
sun ol
sa
lar da, bu
duruma uyum saðlamýþlardý. Zifiri karanlýðýn içinde
görüyorduk ya da gördüðümüzü sanýyorduk. Görün
tülerimiz karanlýkta kýpýrdayan, birbirini iteleyen,
hatta sürahiyi deviren ya da kimilerinin mide
kramplarýna çare olarak sakladýklarý bayat ekmek
parçalarýný oynatan gölgelerdi.
Gece artýk gece deðildi, çünkü ne gündüzü ne
yýldýzý ne ayý ne de göðü vardý. Biz kendimiz gecey
dik. Her þeyimiz bütünüyle geceye aitti, bedenleri
miz, soluk alýþýmýz, kalp çarpýntýlarýmýz, kendiliðinden bir duvardan ötekine giden ellerimizin dokunu
þu, çünkü uzam canlýya ait bir mezarýn boyutlarýna
indirgenmiþti – canlý sözcüðünü her telaffuz ediþim
de onun yerine canlý kalan demem gerekiyor, ama
aslýnda ben bir canlýydým, en uç yoksunluðun, sonu
ölümden baþka bir þey olamayacak deneyimin için
de yaþama tahammül eden bir canlýydým, ama tüm
bunlar tuhaf bir biçimde yaþama benziyor.
Ýçinde bulunduðumuz herhangi bir gece deðil
di. Bizimki nemli, çok nemliydi, yapýþ yapýþ, kirli,
ýslak, insan ve fare sidiði kokan, bize bir sürü kudur
muþ köpeðin izlediði gri bir at üzerinde gelmiþ olan
bir geceydi. Artýk hiçbir þeyin þaþýrtmadýðý yüzleri
mize aðýr mantosunu atmýþtý, hayýr, o mantonun
üzerinde ufacýk güve delikleri bile yoktu, ýslak kum
dan bir man
toy
du o. San
ki cenazemiz kaldýrýlmýþ
gibi, her türlü hayvan dýþkýsýyla karýþýk bir toprak
tenimizin üzerine yayýldý. Hayýr, mantonun içinde
esen rüzgâr bize hemen ölmememizi saðlayacak
kadar hava veriyordu, bizi yaþamýn uzaðýnda, ölü12

mün tam yaný baþýnda tutmaya ancak yetecek mik
tarda. Bu manto tonlarca aðýrlýktaydý. Gözle görünmez, ama buna karþýn elle tutulabilirdi. Ona dokun
duðumda parmaklarýmdaki deri yok oluyordu.
Geceyle temas etmemek için ellerimi arkama
saklýyordum. Onlarý böyle koruyordum, ama ýslak
çimentonun soðukluðu kaç kez, baþýmý yere yaslayýp yüzüstü yatarak, ellerim yerine alnýmýn acýmasýna razý olarak, beni pozisyon deðiþtirmeye zor
ladý. Ýki acýdan birini seçmek demek oluyordu bu.
Pek de öyle deðil. Tüm beden acý çekmeliydi, istis
nasýz her noktasý. Mezar öyle bir þekilde yerleþtiril
miþti ki (yaþama özgü bir sözcük daha, ama kimi
küçük þeyleri yaþamdan almaya devam etmek
kaçýnýlmaz) beden akla gelebilecek her tür acýyla
karþýlaþabilsin, onlarý olabilecek en büyük yavaþlýkla
göðüslesin ve baþka acýlar çekebilmek için hayatta
kalabilsin.
Neticede mezar üç metre boyunda, bir buçuk
metre geniþliðinde bir hücreydi. Özellikle alçak
yapýlmýþtý, bir elliyle bir altmýþ arasý. Ayakta duramý
yordum. Pislemek ve iþemek için bir delik. On san
timetre çapýnda bir delik. Delik bedenimizin bir
par
çasýydý. Varlýðýný çar
ça
buk unut
mak, bok ve
sidik kokusunu hiç duymamak, hiçbir þey duyma
mak gerekiyordu. Burun týkamak söz konusu deðil
di, hayýr, burnu açýk tutarak hiçbir koku almamak
gerekiyordu. Baþlangýçta zor oldu. Bu bir eðitimdi,
faydalý bir çýlgýnlýktý, mutlaka baþarýlmasý gereken
bir sýnavdý. Orada var olmadan var olmak. Duyu
larýný kapatmak, onlarý deðiþik bir tarafa yönlendir
mek, on
la
ra baþ
ka bir ya
þam ver
mek, san
ki bu
çukura beni beþ duyusuz atmýþlardý. Mesele þuydu:
Sanki onlarý bir gardaki emanete býrakmýþým, küçük
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bir bavula yerleþtirmiþim, hepsini pamuklara ya da
ipeklere iyice sarýp sarmalamýþým ve sonra iþkence
cilerin ulaþamayacaðý, hiç kimsenin ulaþamayacaðý
özel bir yere koymuþum gibi yapacaktým. Gelecek
hakkýnda iddialý bir kumar.
Bu çukura týpký bir kum çuvalý, insan görünü
münde bir paket gibi düþtüm, düþtüm ve hiçbir þey
hissetmiyordum, hiçbir þey hissetmiyordum ve hiç
bir yerim acýmýyordu. Hayýr, ancak yýllarca acý çek
tikten sonra bu duruma ulaþtým. Hatta acýnýn bana
yardýmcý bile olduðuna inanýyorum. Acý çeke çeke,
iþkence göre göre, yavaþ yavaþ bedenimden kopma
yý ve kendimi bu çukurdaki çýyanlarla mücadele
eder
ken görme
yi ba
þarmýþtým. Üste çýkmýþtým.
Gecenin öteki tarafýndaydým. Ama oraya varmadan
önce gecenin uçsuz bucaksýz dehlizinde asýrlarca
yürümek zorunda kaldým.
Yataðýmýz yoktu, hatta þilte yerine geçecek ne
bir parça yosun ne de üzerinde hayvanlarýn uyuduk
larý bir demet saman veya halfa vardý. Her birimize
üzerine 1936 rakamý basýlmýþ ikiþer gri battaniye
daðýttýlar. Bu imalat yýlýný mý gösteriyordu, yoksa
ya
vaþ ölüme mah
kûm edi
len
lere mah
sus özel bir
simge miydi acaba? Hafif ve dayanýklý battaniyeler
hastane kokuyordu. Herhalde dezenfekte edici bir
maddeye batýrýlmýþtýlar. Buna alýþmak gerekiyordu.
Yazýn pek iþe yaramýyorlardý. Buna karþýlýk kýþýn,
yetersiz kalýyorlardý. Birini katlayýp daracýk bir þilte
oluþturdum. Yana dönük yatýyordum. Dönmek iste
diðim zaman kat yerini bozmamak için önce ayaða
kalkýyordum. Her seferinde, özellikle ilk zamanlar,
baþýmý tavana vuruyordum.
Öteki battaniyeye sarýnýyordum ve baþýmý tuhaf
tuhaf döndüren dezenfektan maddeyi kokluyor
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dum. Battaniyeler zehirliydi!
Topraðýn yarýlýp beni yutacaðýna kaç kez kendi
mi inandýrdým! Her þey inceden inceye hesaplan
mýþtý. Do
layýsýyla günde beþ lit
re su
ya hakkýmýz
vardý. Bu miktarý onlara kim önermiþti? Muhteme
len doktorlar. Zaten su da hakiki içme suyu deðildi.
Plas
tik bir süra
him vardý, içi
ne biraz su ko
yup
bütün gün dinlendiriyordum. Sürahinin dibinde toz
ve sümüðümsü pisliklerin karýþýmýndan bir tabaka
oluþuyordu.
Mademki her þeyi önceden düþünmüþlerdi, bel
ki de hücrenin zeminini birkaç ay ya da birkaç yýl
sonra yerinden oynayacak ve bizi tam binanýn altýna
kazýlmýþ toplu mezarýn içine atacak biçimde tasar
lamýþlardý.
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2
10 Temmuz 1971 gecesinden beri yaþým yok. Ne
ihtiyarladým ne de gençleþtim. Yaþýmý yitirdim.
Ar
týk yüzümden okun
mu
yor. Ger
çek þu ki, va
r
olmadýðým için ona bir yüz veremiyorum. Hiçliðin
yaný ba
þýnda dur
dum kaldým, ora
da za
man yok,
rüzgâra kapýlmýþ, hafif bir meltemin dalgalandýrdýðý
beyaz çarþaftan oluþan o uçsuz bucaksýz sahilde
býrakýlmýþ, baðrýna sýðýnan yýldýzlarýn, görüntülerin,
çocukluk düþlerinin boþaltýldýðý gökyüzüne savrul
muþ, za
ma
nýn için
de
ki her þey yok ol
muþ, Tanrý
bile. Unutmayý öðrenmek için bu tarafa yerleþtim,
ama asla tamamen hiçlikte olmayý baþaramadým,
düþüncelerimde bile.
Felaket açýk bir gerçeklik, gökyüzünün masma
vi olduðu bir gündepatlayan bir bora gibi karþýma
çýktý, gökyüzü öylesine maviydi ki kamaþan gözle
rim birkaç saniye görmez oldu, sersemlemiþ kafam
sanki düþecekmiþçesine eðilmiþti. O günün kana
bulanmýþ mavinin günü olacaðýný biliyordum. Bunu
öylesine içten biliyordum ki aptes aldým ve boðucu
bir sessizliðin hüküm sürdüðü odanýn bir köþesinde
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namaz kýldým. Hatta yaþama, ilkbahara, aileye, dost
lara, hayallere, canlýlara veda olarak bir nafile nama
zý da kýldým. Karþý tepede bir eþek bana insanlarýn
acýlarýný paylaþmak isteyen hayvanlardaki o mah
zun ve üzgün tavýrla baktý. Ken
di ken
di
me þöyle
dedim: “En azýndan o gökyüzünün mavi olduðunu
bilmiyor ve akýtacak kaný yok.”
Þirat Sarayý’nýn beyaz duvarlarýný þimdi hatýrla
yan var mýdýr? Örtülerin üzerindeki, yemyeþil
çimenlerin üzerindeki kaný hatýrlayan var mýdýr?
Renkler hoyratça birbirine karýþmýþtý. Ma
vi artýk
gökyüzünde deðildi, kýrmýzý artýk vücudumuzda
deðildi, güneþ kaný alýþýlmadýk bir çabuklukla
yalýyordu; bize gelince, gözlerimizde yaþlar vardý.
Yaþlar kendiliðinden akýyor ve artýk tek bir silah bile
tutamayan ellerimizi ýslatýyordu. Baþka bir yerdey
dik, belki de patlamýþ gözlerin yüzden fýrlayýp ense
ye yerleþtiði yerde, öteki dünyadaydýk. Gözlerimiz
bembeyazdý. Artýk ne gökyüzünü ne de denizi görü
yorduk. Serin bir rüzgâr tenimizi okþuyordu. Silah
sesleri biteviye çýnlýyordu. Uzun zaman yakamýzý
býrakmayacaklardý. Bundan baþka bir þey duymaya
caktýk. Kulaklarýmýz seslerle doluydu. Asileri takip
eden Saray Muhafýz Alayý’na mý teslim olmuþtuk,
yoksa rüzgâr farklý yönden esmeye baþlayýnca taraf
deðiþtiren subaylar mý silahlarýmýzý alýp bizi tutuk
lamýþlardý, artýk bilemiyorum. Söyleyeceðimiz hiç
bir þey yoktu. Karar yetkisine sahip olamayacak
kadar önemsiz emir kullarýydýk, sadece birer asker,
birer piyonduk. O yaz günlerinin sýcaðýnda üþüyen
birer bedendik. Ellerimiz arkamýzda baðlý, ölülerin
ve yaralýlarýn yýðýldýðý kamyonlara atýlmýþtýk. Benim
ba
þým iki ölü as
ke
rin arasýna sýkýþmýþtý. Kan
larý
gözlerime giriyordu. O kan hâlâ sýcaktý. Ýki asker de
Iþýðýn O Kör Edici Yokluðu
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dýþkýlarýný ve sidiklerini salývermiþti. Tiksinmeye
hâlâ hakkým var mýydý acaba? Safra kustum. Baþka
larý
nýn kaný yüzünden akar
ken bir adam ne
yi
düþünür? Bir çiçeði mi, tepedeki eþeði mi, elinde
kýlýç yerine bir sopayla silahþörlük oynayan bir
ço
cu
ðu mu? Bel
ki de artýk hiç
bir þey düþünmez.
Bedeninden ayrýlmaya, orada olmamaya, uyuduðuna ve kötü bir rüya gördüðüne inanmaya çabalar.
Hayýr, bunun rüya olmadýðýný biliyordum. Zih
nim berraktý. Tüm uzuvlarým titriyordu. Burnumu
týkamadým. Kusmuk kokusunu ve ölümü ciðerleri
me çekiyordum. Boðularak ölmek istiyordum.
Cesetlerin yanýna konmuþ bir plastik torbaya kafamý
sokmaya çalýþtým. Ama sadece bir askerin öfkesini
üzerime çekerek enseme bir tekme yediðimle kal
dým. Bilincimi kaybettiðim için cesetlerin kokusunu
duymuyordum. Artýk hiçbir þey duymuyordum.
Kurtulmuþtum. Kaval kemiðime inen bir dipçik dar
besi beni uyandýrdý.
Neredeydik? Etraf soðuktu. Belki de Rabat
askeri hastanesinin morgundaydýk. Canlýlarla ölüler
iç içeydi. Kimileri inliyordu, kimileri kafalarýný du
vara vuruyorlardý, kadere, dine, orduya ve güneþe
küfrediyorlardý. Darbenin güneþ yüzünden baþarýlý
olmadýðýný söylüyorlardý. Güneþ fazla kýzgýn, fazla
parlaktý. Baþkalarý þöyle haykýrýyordu: “Ne darbesi?
Düsturumuz damarlarýmýzdaki kandadýr: ‘Allah,
Vatan, Kral.’” Bu sloganý ihanetlerini baðýþlatacak
bir nakarat gibi tekrar ediyorlardý.
Ben susuyordum. Hiçbir þey düþünmüyordum.
Boþlukta erimeye, hiçbir þey duymamaya, hissetme
meye gayret ediyordum.
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