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BÝRÝNCÝ BÖLÜM
1
Sonunda

S

onunda oraya bir kez daha gidebildim.     
v
            Hemþire Beatrix’e haber
vermedim. Speyerer Hof’tan Ehrenfriedhof Mezarlýðý ile
Bierhelder Hof’a kadar olan o kýsacýk, düz yolu gitmeme
izin vermezken, Kohlhof’a olan uzun, dik yola izin ver
mesi düþünülemezdi bile. Ona karýmla birlikte yýllarca
önce Kohlhof’a kayak yapmaya gittiðimizi anlatmam da
boþunaydý. Sabahlarý insanlar, kayaklar, sopalar ve kýzak
larla dolu otobüslerle yukarý çýkýlýr, karanlýk basana dek
köhne, tahta atlama rampasýnýn beyazdan çok kahveren
gi bir renk almýþ yamacýndaki yüzlerin arasýna katýlýr
dýk. Öðlenleri Kohlhof’ta bezelye çorbasý olurdu. Klara’
cýðýn kayaklarý benimkilerden çok daha iyiydi, benden
daha iyi kayardý, ben düþtüðümde de gülerdi. Bense deri
kayýþlarý baðlarken diþlerimi sýkardým. Amundsen
benimkilerden çok daha eski kayaklarla Güney Kutbu’
nu keþfetmiþti. Akþamlarý ise yorgun ve mutlu olurduk.
“Ýzin verin, Kohlhof’a gideyim, Hemþire Beatrix,
yavaþ yavaþ giderim. Orayý yeniden görüp eski günleri
anmak istiyorum.”
“Gitmeden de anýmsýyorsunuz nasýl olsa, Bay Selb.
Yoksa bana bütün bunlarý anlatamazdýnýz.”
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Hemþire Beatrix’in Speyerer Hof Hastanesi’nde
geçirdiðim on dört günden sonra tek izin verdiði asansö
re kadar atýlan birkaç adým, asansörle giriþ katýna iniþ,
terasa ve terasý geçmek için atýlan birkaç adým ve merdi
venlerden aþaðý inip havuzun çevresindeki çayýrlar üze
rinde biraz dolaþmaktý. Hemþire Beatrix’in bütün cömert
liði bakýþlarýndaydý.
“Þu engin, güzel manzaraya doyasýya bakýn!”
Haklýydý. Midesinden hasta olan bir maliye uzma
nýyla paylaþtýðým hastane odamýn penceresinden görü
nen düzlükteki aðaçlar ve uzaklardaki Haardt Daðlarý’
nýn gerçekten güzel ve engin bir manzarasý vardý. Pence
reden dýþarý bakýp savaþta bir rastlantý sonucu sürüklen
diðim bu eyaletin kalbimde yer ettiðini ve memleketim
olup çýktýðýný düþündüm. Peki ama bütün gün bunu mu
düþünecektim?
Böylece öðle yemeðinden sonra maliye uzmanýnýn
uyumasýný bekledim, hýzla ve sessizce dolaptan elbisemi
aldým, giydim ve beni tanýyan ne bir hemþireye ne de
doktora rastlamadan çýkýþ kapýsýnýn yolunu tuttum.
Ka
çak bir has
ta mý yok
sa ge
ri dö
nen bir zi
ya
ret
çi mi
olduðumla hiç ama hiç ilgilenmeyen kapý görevlisine bir
taksi çaðýrmasýný söyledim.
Önce çayýrlar ve meyve aðaçlarý arasýndan aþaðý ova
ya, sonra da yüksek tepelerinin arasýndan güneþin
aydýnlýk lekelerinin yola ve çalýlýklara eriþtiði yoðun
ormanýn arasýndan, tahta bir kulübeye ulaþtýk. Eskiden
burasý þehirden oldukça uzaktý, yürüyüþe çýkanlar evle
rine dönmeden önce mutlaka burada kýsa bir mola verir
di. Þimdi ise yalnýzca iki viraj sonra þehrin binalarý baþ
lýyordu, biraz sonra da solda Bergfriedhof Mezarlýðý.
Daðýn eteðinde, gazete satýlan eski büfenin yaný baþýnda
ki trafik ýþýklarýnda kýsa bir süre durup bekledik. Burayý,
küçük bir terasýn üzerinde, Dor stili iki sütunun üzerine
yerleþtirilen çatýsýyla Yunan tapýnaðýný andýran bu büfe
yi görmek beni hep mutlu etmiþti.
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Schwetzingen’e giden yol düz ve boþtu, hýzla ilerle
dik. Þoför bana arýlarýndan söz etti. Onun sigara içtiðini
anlayarak bana da bir sigara vermesini rica ettim. Ancak
sigara hoþuma gitmedi. Derken vardýk oraya. Þoför beni
indirirken, bir saat sonra tekrar gelerek geri götürmeye
söz verdi.
Sarayýn geniþ meydanýnda duruyordum. Bina yeni
den restore edilmiþti. Henüz çevresinde kurulan iskele
ler duruyordu, ama çerçeveler yenilenmiþ, kaidedeki
kumtaþlarý ile kapý ve pencere pervazlarýndaki taþlar
temizlenmiþti. Eksik olan yalnýzca son boyaydý. O da
tamamlanýnca burasý da saray bahçesinin çevresindeki
iki katlý, bakýmlý, pencerelerinin önünde çiçekler duran
evler gibi süslü ve þýk olacaktý. Binanýn içine kimlerin
yerleþeceðine –restoran ya da kafe, avukatlýk bürosu,
doktor yazýhanesi ya da yazýlým firmalarý– iliþkin herhan
gi bir tabela yoktu, pencerelerden tek görünen kapatýl
mýþ taban döþemeleri, badanacý merdivenleri, kovalar ve
badana rulolarýydý.
Saray meydaný, kestane aðaçlarý ve tanýnmayan bir
kuþkonmaz satýcýsýnýn anýtý sayýlmazsa bomboþtu. Eski
den bu mey
dan
da bir tur ata
rak sa
ra
yýn önün
de son
duraðýna ulaþan tramvayý anýmsadým. Saraya baktým.
Ne bekliyordum? Binanýn kapýsýnýn açýlýp herkesin
dýþarý çýkmasýný, kendilerini tanýtýp reverans yapmalarý
ný ve gülüþerek etrafa koþuþmalarýný mý?
Güneþ, önünden geçen bir bulutla kapandý, soðuk
bir rüzgâr meydaný yalayýp geçti. Üþüyordum. Havada
sonbahar kokusu vardý.
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Çukurda
Her þey þu
bat ayý
nýn bir pa
zar gü
nü baþ
la
dý. Kýz
arkadaþým Brigitte ve oðlu Manuel ile Beerfelden’den
Mannheim’a, eve dönüyordum. Brigitte’nin, evini Viern
heim’dan Beerfelden’e taþýyan arkadaþýna, yeni evine
hayýrlý olsun demek üzere kahve ve pastaya davetliydik.
Çocuklar birbirlerinden çok hoþlandýlar, Brigitte arkada
þýyla konuþtu da konuþtu; oradan ayrýldýðýmýzda akþam
olmuþtu bile.
Tam yola çýkarken yaðýþ baþladý; kar büyük, ýslak
taneler halinde düþmeye baþladý. Yol dar ormanýn için
den geçip tepeye çýkýyordu. Yol boþtu; ne karþýdan ne de
arkamýzdan gelen araba vardý. Yaðýþ giderek yoðunlaþtý,
taneler büyüyüp sýklaþtý; araba virajlarda hafifçe kayýyor,
dik noktalarda tekerlekler hafifçe patinaj yapýyor, görüþ
alaný arabayý yolda tutmama ancak yetiyordu. Neþe için
de gevezeliðini sürdüren Manu bile susmuþtu; Brigitte
ellerini kucaðýnda kenetlemiþ, suskun oturuyordu. Yal
nýzca köpeði Nonni hiçbir þey olmuyormuþçasýna uyu
yordu. Kalorifer fazla ýsýtmamasýna raðmen, alným ter
içindeydi.
“Durup beklesek karýn...”
“Kar saatlerce sürebilir Brigitte. Kardan dolayý mah
sur kalýrsak yola devam etmemiz olanaksýzlaþýr.”
Yolun kenarýnda kalmýþ arabayý fark edebilmemin
tek nedeni, açýk býrakýlmýþ farlarýydý. Farýn ýþýðý yolu týp
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ký bir bariyer gibi kesiyordu. Durdum.
“Ben de geleyim mi?”
“Burada kal.”
Arabadan indim, ceketimin yakasýný kaldýrýp karlar
içinde bata çýka ilerledim. Tam virajdaki kavþakta kayan
Mercedes çukurda kalmýþ, yeniden yola çýkmaya çalýþý
yordu. Müzik sesi duyuluyordu, orkestranýn eþlik ettiði
bir piyanonun naðmeleri. Arabanýn buðulu camlarýndan
aydýnlýk iç kýsmýna baktým; içerde biri sürücü koltuðun
da, biri arkada olmak üzere iki adam vardý. Týpký karaya
oturmuþ bir þilep gibi, diye düþündüm, ya da zorunlu iniþ
yapmýþ bir uçak. Hiçbir þey olmamýþ gibi müzik çalýyor
du, ama yolculuk son bulmuþtu. Þoförün yan penceresini
týklattým. Pencereyi hafifçe araladý.
“Yardým ister misiniz?”
Þoför yanýt vermeye fýrsat bulamadan arkadaki yana
doðru eðilip arka kapýyý açtý. “Tanrý’ya þükür! Gelin,
oturun!” Arkasýna yaslanýp eliyle beni içeri girip oturma
ya davet etti. Arabanýn içinden sýcaklýk yayýlýyor, araba
deri ve duman kokuyordu. Müzik sesi o kadar yüksekti
ki, adam baðýrarak konuþmak zorunda kalýyordu. Þoföre
döndü: “Lütfen müziðin sesini kýs.”
Arabaya bindim. Þoför iþi aðýrdan alýyordu. Kolunu
yavaþça radyoya uzattý, düðmeyi tuttu, aðýr aðýr çevirdi
ve müzik sesi azaldý. Patron, müzik sesi tamamen kaybo
lana dek alnýný kýrýþtýrýp ciddiyetle bekledi.
“Ýlerleyemiyoruz, telefon da çalýþmýyor. Burada
yolun sonuna gelmiþ olmaktan korkuyorum.” Acý acý gül
dü, yalnýzca teknik beceriksizlikten deðil, kiþisel bir
eksiklikten dolayý da sýkýntý duyuyor gibiydi.
“Sizi yanýmýza alalým mý?”
“Arabayý itmemize yardýmcý olabilir misiniz? Eðer
çukurdan çýkmayý baþarabilirsek, yola devam edebiliriz,
araba arýzalý deðil.”
Þoföre bakýp bir þeyler söylemesini bekledim. Bu
kötü durumun sorumlusu aslýnda o olmalýydý. Ama bir
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þey söylemedi. Dikiz aynasýndan gözlerini bana dikmiþ
olduðunu görebiliyordum.
Patron benim sorgulayan bakýþlarýmý fark etmiþti.
“En iyisi benim direksiyona geçmem, Gregor ile siz de
arabayý itersiniz. Eðer ihtiyacýmýz olursa…”
“Hayýr.”Þoför arkaya döndü.Yaþlý bir yüz ve kýsýk,
boðuk bir ses. “Direksiyonda ben kalacaðým, siz itersi
niz.” Konuþmasýnda hissettiðim deðiþik aksanýn ne oldu
ðunu çýkaramýyordum.
Patron þoförden çok daha gençti. Onun bakýmlý, zarif
ellerine, ince yapýsýna baktým. Þoförün önerisine karþýn
herhangi bir yorum yapamýyordum. Patron de itiraz
etmedi. Arabadan indik. Þoför arabayý çalýþtýrdý, arabaya
abandýk, boþ dönen tekerlekler karý, çam dikenlerini,
yapraklarý ve topraðý etrafa savurdu. Ýtmeye devam
ettik, yaðýþ sürüyordu; saçlarým ýslanmýþ, ellerim ve
kulaklarým kaskatý kesilmiþti. O sýrada Brigitte ile Manu
geldiler. Onlara bagajýn üstüne oturmalarýný söyledim,
ama ancak benim de bagajýn üstüne oturmamla birlikte
tekerlekler zemini kavradý ve araba sert bir sýçramayla
çukurdan çýktý.
“Ýyi yolculuklar!” Onlarý selamlayýp ayrýldýk.
“Durun!” Patron arkamýzdan seslendi. “Kurtulmamý
kime borçluyum?”
Ceketimin cebinde kartvizit bularak uzattým.
“Gerhard Selb!” Karta düþen kar tanelerini üfleye
rek yüksek sesle okudu. “Özel Soruþturmalar. Siz... siz
özel dedektifsiniz, deðil mi? Öyleyse tam size göre bir
iþim var, bana uðrar mýydýnýz?” Ceplerini bana kartýný
verebilmek için boþu boþuna karýþtýrdý. “Adým Welker,
Schwetzingen’de saray meydanýndaki bankadayým. Aklý
nýzda tutabilecek misiniz?”
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Meslek Meslektir
Schwetzingen’e ne ertesi gün ne de daha ertesi gün
gittim. Aslýnda gitmeye hiç niyetim yoktu. Hirschhorner
Tepesi’nde karlý bir gecede karþýlaþýp yapýlan teklife kar
þýlýk vermek – bu bana yolculukta ya da tatilde karþýlaþý
lanlara verilen muhakkak görüþme sözlerini anýmsatý
yordu. Tekrar görüþmek genellikle çok uzak bir tarihe
kalýrdý.
Ancak meslek meslektir, iþ de iþ. Sonbaharda Ten
gelmann marketlerinde çalýþanlarýn saðlýk raporlarýyla
ilgilenmiþ, birkaç yanlýþ beyaný ortaya çýkarmýþtým. Bu
benim açýmdan ancak tramvay kontrolörlerinin kaçak
yolcu yakalayýp cezalandýrmalarý kadar tatmin edici bir
þeydi. Kýþ süresince baþka iþ gelmedi. Yetmiþini deviren
bir özel dedektifin koruma olarak göreve alýnmamasý ya
da birçok ülkede çalýntý mücevherat peþinde koþmakla
görevlendirilmemesi çok doðaldý. Hatta yalan yere hasta
lýk beyanýnda bulunan satýþ elemanlarýnýn peþinde koþ
mak üzere birini görevlendirmek isteyen maðazalar zin
ciri bile aslýnda polislikten özel güvenlik hizmetine geç
miþ, çaðrý cihazlý BMW’li genç bir delikanlýyý eski Opel
Kadett’li yaþlý bir adama yeðlemekteydi.
Aslýnda yeni bir iþ almamýþ olmama raðmen kýþý boþ
geçirmiþ de sayýlmazdým. Augusta Meydaný’ndaki büro
mu temizlemiþ, tahta zemini sistire etmiþ, cilalamýþ,
camlarýmý yýkamýþtým. Camlarým çok büyüktü; ben kira
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lamadan önce burasý tütün dükkâný, bu camlar ise vitrin
di. Bunun dýþýnda Richard Wagner Caddesi’nin köþesin
deki evimi düzenleyip fazla kilo alan kedim Turbo’yu
diyete baþlatmýþtým. Manu’ya Sanat Müzesi’nde Ýmpara
tor Maximilian’ýn Meksika’da öldürülmesini, Reiss
Müzesi’ nde Suebenheimer Kaya Mezarlarý’ný ve Eyalet
Teknik Müzesi’nde 19. yüzyýlda insanlarýn karýnlarýnda
ki kurtlarýn dýþarý dökülmesinde kullanýlmýþ elektrikli
sandalye ve yataklarý göstermiþtim. Birlikte Sultan Selim
Camii’ ne ve sinagoga gitmiþtik. Televizyonda Bill
Clinton’un yeniden seçilmesini ve yemin ederek göreve
baþlamasýný seyretmiþtik. Luise Parký’nda o kýþ Afrika’ya
gitmeyip parkta kalan leylekleri ziyaret etmiþ, Ren Neh
ri boyunca, kapalý restoraný bir Ýngiliz sahil þehrinin
gazinosunun kýþýn olduðu kadar beyaz, saygýn ve eriþil
mez görünen þehir havuzuna kadar koþmuþtuk. Her
zaman yapmak isteyip de zaman bulamadýðým için yapa
madýðým bütün her þeyi yapmanýn zevkini çýkardýðýma
kendimi inandýrýyordum.
Ta ki günün birinde Brigitte bana sorana dek: “Niçin
bu kadar sýk alýþveriþe çýkýyorsun? Ayrýca niçin dükkân
larýn boþ olduðu gündüz saatlerinde deðil de herkesin
doluþtuðu akþam vakitlerinde? Yoksa sen de baþka ihti
yarlar gibi bir þeyler yaþama sevdasýnda mýsýn?” Ve yine
sormuþtu: “Yoksa öðle yemeklerinde Nordsee ya da
Kaufhof’a gitmenin nedeni de bu mu? Eskiden zamanýn
olunca yemek yapardýn.”
Noel’den birkaç gün önce evimin merdivenlerini çýk
makta zorlandým. Sanki göðsümün üzerine bir demir
parçasý konmuþ gibiydi, sol kolum çok aðrýyordu ve
bilincim tamamen açýk olmasýna raðmen, kafamda tuhaf
bir uyuþma hissediyordum. Merdivenin ilk basamaðýna
oturdum, sonra da Bay ve Bayan Weiland gelip evlerimi
zin karþýlýklý olduðu çatý katýna çýkmama yardým edene
dek orada kaldým. Hemen yataðýma uzanýp uyudum, o
günü, ertesi günü ve hatta Noel arifesini bile yatakta
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uyuyarak geçirdim. Brigitte Noel’in ilk gününde gelip
önce kýzgýnlýkla, sonra da endiþeyle benimle ilgilenince
yataktan kalktým, piþirdiði ekþili domuz kýzartmasýndan
yedim ve biraz kýrmýzý þarap içtim. Ama yine de yorgun
luðum haftalarca sürdü, ter içinde ve nefes nefese kal
madan hiçbir iþi yapamýyordum.
“Bu kalp krizi, Gerd, hem de hafif bir kriz deðil, orta
þiddette bir kriz. Yoðun bakýmda kalmalýydýn,” dedi
belediye hastanesinde cerrah olan yakýn dostum Philipp
ona bu durumu anlattýðýmda baþýný sallayarak. “Kalp
spazmý þakaya gelmez. Kalbini kýzdýrýrsan, tökezlersin.”
Beni kasýðýmdan içeriye, kalbime bir hortum sok
mak isteyen iç hastalýklarý uzmaný bir meslektaþýna gön
derdi. Kasýðýmdan içeriye, kalbime bir hortum – teþek
kür ederek reddettim.

17

18

Selb’in Ölümü

19/2

