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Inka Parei, 1967’de Frankfurt am Main’da doðdu. Çocukluðu
Hessen’de geçti. 1987’de Berlin’e taþýndý. Alman Dili ve Ede
biyatý, Sosyoloji, Siyasal Bilimler ve Sinoloji öðrenimi gördü.
Yazarýn ilk romaný olan Gölge Boksörü, 2000 yýlýnda Hans
Erich Nossack Ödülü’ ne deðer görüldü ve yapýt bugüne
kadar dokuz dile çevrildi. Yapýtlarý kimi eleþtirmenlerce “Ber
lin Jenerasyonu” adý verilen bir akýma dahil edilen Parei,
Karanlýkta adlý yapýtýyla 2003 yýlýnda Ingeborg Bachmann
Ödülü’nü de aldý. Halen oðluyla Berlin’de yaþýyor ve yazarlýk
yaþamýný sürdürüyor.

Ýlknur Ýgan, 1959 yýlýnda Ýstanbul’da doðdu. Avusturya 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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Ev, Frankfurt’un batý sýnýrýndaydý; bir nehrin,
Nidda’nýn kýyýsýndaydý. Yaþlý adam evin kendisine
miras kalacaðýný hiç aklýna getirmemiþ; bunu öðren
diðindeyse korkuya kapýlmýþtý. Bir an eski sahibinin
kim olduðunu hatýrlayamadý.
Binanýn cephesi, savaþ sonrasý dönemine özgüy
dü, kirli ve ifadesizdi. Son dýþ cephe bakýmý, ellili yýl
larýn sonunda yapýlmýþ olmalýydý. Ön cephedeki sýva,
içinde onlarca yýl boyunca biriken kirin siyah çizgiler
oluþturduðu solucan biçimli, kaba çentiklerden olu
þuyordu. Bu, giriþ katýnda bir lokanta ve bir kasap
dükkânýnýn bulunduðu bir köþe binaydý ve üzerinde
bulunduðu Alt-Rödelheim Caddesi, dar ve kavisli bir
caddeydi. Gün boyunca on dakikada bir, üzerinde “23
Röderbergweg” yazýlý çok gürültülü bir tramvay evin
önünden geçiyordu. Adam bu gürültüden hoþlanýyor
du, kýsa bir süre sonra buna alýþmýþtý, gecelerin ses
sizliði ona yapay bir þeymiþ gibi geliyordu.
Yeni çevresine, onun yaþýnda baþka bir yere taþý
nan pek çok insanda görüldüðü gibi daha tam ola
rak uyum saðlayamamýþtý, bir parçasý hâlâ Berlin’de
yaþýyordu. Yorgun olduðunda veya fazladan bir-iki
bardak içtiðinde yataðýnýn yerini hemen bulamadýðý
oluyordu ya da kendisini kapýlarý ters taraflarda
ararken yakalýyordu.
Taþýnýrken yanýna fazla bir þey almak isteme
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miþti. Gömme dolabýný býrakmýþ ve kitaplarýný da,
hafta sonlarý Kreuzberg’deki Möckern Köprüsü
yakýnlarýndaki boþ alanda eskiler satan bir komþu
suna vermiþti. Eski kitap satýcýsý ona, ölen insanlar
dan kalan mektuplarýn, aile resimlerinin ve kiþisel
belgelerin satýlmak üzere yerleþtirildiði uzun tahta
kutularý göstermiþti ve yaþlý adam bunun üzerine
elinde kalmýþ olan bütün fotoðraflarý yakmýþtý.
Yeni oturma odasýnda sadece iki koltuk, bir
masa ve eski bir vitrinli dolap vardý. Masa, üzerinde
ki rengi kaçmýþ örtünün ve misafirler için düþünül
müþ, içinde ne zamandan kaldýðý belli olmayan siga
ralarýn bulunduðu, tropik bir aðacýn ahþabýndan
yapýlma kutunun dýþýnda çoðunlukla boþ olurdu.
Altý Eylül akþamý uyandýðýnda, hava kararmýþtý.
Pencerenin yanýnda uyuyup kalmýþ ve kulaðý cama
yapýþmýþtý. Korkarak sýçradý ve yüzünün soðumuþ
yanýný ovuþturdu. Dýþarýda gece olmuþtu, ama o
karanlýðýn bastýðýný fark etmemiþti, yaðmurun baþ
ladýðýný da. Yaðmur neredeyse sessiz yaðýyordu.
Bir an için nerede olduðunu anlayamadý. Kötü
bir rüya görmüþtü. Önündeki cam buðulanmýþtý,
dýþarýdaki her þey bulanýk görünüyordu ve derinlik
ten yoksundu. Gömleðinin koluyla camý sildi. Aþaðý
da, sessizce renk deðiþtiren kavisli, kalýn bir asfalt
vardý; bir hayvanýn sýrtý gibi bükülerek evlerin çev
resinden geçip birkaç metre sonra bir avlu giriþine
baðlanýyordu. Adam, park etmiþ arabalarý gördü,
biraz daha uzakta da kaldýrýmýn þimdiden ýslanmýþ
olan kýsýmlarýnda bulanýk ve kaba ýþýðý pýrýldayan
bir sokak lambasýný. Karþýdaki binanýn cephesi
sadece birkaç adým uzaktaydý, dev bir sürüngenin
pullarý gibi birbirine bitiþik istiflenmiþ arduvaz pla
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kalarla kaplý olan duvar öne doðru eðikti.
Rüyasýnda ne gördüðünü yine unutmuþtu, hatýr
layabildiði sadece soðuk olduðuydu. Kar kokusu
duymuþtu ve kayýn gövdeleri görmüþtü, bunlarý son
zamanlarda sýk sýk görüyordu; gövdelerinde sýyýrýp
geçmiþ kurþun izleri olan, birbirine çok yakýn kayýn
lar.
Birkaç dakika boyunca dikkatini sadece nefesi
ne verdi. Aysýz bir geceydi, daha þimdiden soðuktu.
Lokantacýnýn çocuklarý aðlýyordu. Iþýklarý yanýyor
du daha. Yukarýya çok gürültü geliyordu, artýk gece
gündüz giderek daha sýk baktýðý avlu, seslerin, bir
fýsýltýnýn bile toplandýðý bir kuyu gibiydi.
Kaloriferin arkasýnda duran dürbününü aldý ve
karþý evin duvarýna çevirdi.
Hiçbir zaman büyük bir þeye sahip olmamýþtý,
bir arabaya bile. Elbette þimdi eline eskisinden daha
çok para geçiyordu, ama bu gelirler onun için fazla
bir þey ifade etmiyordu. Geceler boyunca kendisine
verdikleri kâðýtlarýn baþýnda oturmuþtu, özellikle de
bina için yaptýrýlmýþ sigortalarýn belgeleri onu meþ
gul etmiþti, bunlarýn bütün maddelerini tek tek oku
muþtu, ama sonra hiçbir þeyi anlamadýðýný kendi
kendisine itiraf etmek zorunda kalmýþtý. Binanýn
hangi felaketler karþýsýnda gerçekten korunmuþ
olduðunu bilmiyordu, artýk hep tetikteydi.
Park yerlerinin üzerinde, Dörr çiftinin dairesi
vardý, binadaki en eski kiracýlar onlardý. Evleri
yazýn bile aþýrý ýsýtýlýrdý, mutfak camlarýndan buhar
laþmýþ su damlardý. Kadýn masanýn baþýnda otur
muþ, örgü örüyordu, yaþlý adam onun bacaklarýnýn
bir bölümüyle dizlerini ve yün yumaklarýyla dolu bir
plastik kap gördü. Dörrlerin oðlu kadýnýn yanýnda,
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ocaðýn baþýnda duruyordu, sivilceli, býyýklý bir oðlan.
Bir tencerenin içindekileri karýþtýrýyordu ve boþ bir
konserve kutusunu attýðý yere hiç bakmadan çöp
kutusuna fýrlattý.
Çocuklarýn odasý bir üst kattaydý, çoðunlukla
daðýnýk olurdu, adama kendi haline terk edilmiþ
gibi geldi. Dolaplarýn kapýlarý açýktý, sallanan bir
lambadan odaya boðuk ve eliþi iplikleri arasýndan
kýrýlan bir ýþýk düþüyordu.
Çocuklar kýz çocuklarýydý, adam onlarýn niçin
gecelik giymediklerini anlamýyordu. Üstteki yatak
ta oturuyorlardý, havlu kumaþtan pijamalarýnýn için
de bir sýska kollar ve bacaklar yumaðý. Ýlk bakýþta
ikisinin kavga mý ettiklerini, yoksa birbirlerine mi
sokulduklarýný ayrýmlayamadý, ama sonra kavga
ettiklerini anladý. Saçlarý daðýlmýþtý, daha büyük
olaný omuzlarýný, parmaklarýný ensesine geçirmiþ
olan küçüðün karnýna bastýrmýþtý.
Çocuklar birinin geldiðini görünce ayrýldýlar ve
birbirlerine baðýrmaya baþladýlar. Görüntüye bir
erkek eli girdi, iki diþ fýrçasýný kavramýþ yumruk
biçiminde bir el. Fýrçalarýn baþý yukarýdaydý. Lokan
tacý, yapýlý, kara saçlý, ellili yaþlarýnýn ortalarýnda bir
adamdý, gözlerinin altýndan belirgin torbacýklar sar
kýyordu. Odanýn içine daðýlmýþ eþyalarý gösterip
baðýrarak bir þeyler söyledi, sonra çocuklarýn yataðý
na yaklaþtý ve kemerinin tokasýný açtý.
Yaþlý adam dürbünü indirdi, elleri titriyordu.
Kaba ve güçlü ellerinin üzerinde ihtiyarlýk lekeleri
ve yer yer pigmentsiz beyaz bölgeler vardý, damarla
rý derisinin altýndan göze çarpacak biçimde dýþarý
fýrlýyordu. Elleri, bedeniyle çalýþan bir insanýn kýrýþ
mýþ elleriydi, oysa hiçbir zaman gerçekten aðýr bir iþ
yapmamýþtý, postacýydý.
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Neredeyse kemerin derisinin pantolon þeritle
rinden sýyrýlýrken çýkarttýðý hýþýrtýlý sesi duyacaktý.
Ýki kýzdan küçük olaný dýþarýya bir göz atma cesare
tini gösterdi, bakýþlarý sanki adamý görmüþ gibi ani
den duraksayarak oyalandý. Sonra dönüp kapýya
doðru koþtu, birisi ýþýðý söndürdü.
Az sonra nahoþ bir sesle yerinden sýçradý. Kor
kup büzülmüþtü, belli ki tekrar dalmýþtý. Sesten
rahatsýz oldu, üþüyordu.
Uykusuzluktan, diye düþündü. Beni iyice ser
semletiyor. Dalgýn bir þekilde baþýný camdan kaldýr
dý ve çenesini kaþýdý. Az önce kucaðýnda duran öbür
elini huzursuzca bacaklarýnýn üzerinde dolaþtýrdý,
eline buruþuk bir mendil geldi ve elini oradan tekrar
kaydýrarak sol dizine götürdü. Dizini dikkatlice yok
layarak elini duvarla kaloriferin arasýndaki aralýða
sokmaya çalýþtý, biraz soktu ve sonra oradan yukarý
ya doðru, pencerenin pervazýna kaydýrdý.
Bir þey yoktu.
Saatin kaç olduðunu düþündü. Uykudan uyan
manýn sersemliðiyle zaman duygusunu yitirmiþti,
bu aklýný karýþtýrmýþtý, yoksa her zaman saatin kaç
olduðunu tam olarak bilirdi.
Dikkatle arkasýna döndü. Akþam yemeðinin
artýklarý hâlâ masanýn üzerinde duruyordu, bir kýs
mý yenmiþ, ciðer ezmesi sürülmüþ ekmek, bir parça
salatalýk turþusu. Yine o tuhaf gürültüyü duydu, bel
li ki aþaðýda biri otelin kapýsýný sarsýyordu.
Hafifçe öne doðru eðildi ve aþaðýya baktý. Avlu
sessiz ve soðuktu. Karþýda her yer karanlýktý, bina
nýn diðer bölümündeki pencerelerin kahverengi
kepenkleri geceleri kapalý oluyordu, mazgal delikleri
gibi küçük ve kör görünüyorlardý. Evin önünde, yan
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tarafta kasabýn sebze tarhý vardý, bir gün önce biri
üstüne, üzerinde domuz resmi bulunan bir kamyon
tentesi yerleþtirerek tarhý örtmüþtü. Hayvanýn sýrtý
na bir býçak saplýydý, gövdesi bölümlere ayrýlmýþ ve
kesildikten sonraki kullaným alanlarýna göre numa
ralanmýþtý ve bacaklarýyla gövde arasýndaki geniþ
boþluklarýn aralýklarý eksik organlar gibi duruyordu.
Tentenin üst kýsmýnda bir su tabakasý birikmiþti; su,
tarhtan bir çamaþýr asacaðýna uzanan ve oradan da
evin kapýsýna giden, köþeleri ezilmiþ, eðri bir sac olu
ðun girintilerinin içine akýyordu. Destek direðinde
bir zýplama oyunu lastiði sallanýyordu, altýnda bir
teneke kova vardý, içinden deniz kabuðu biçiminde
bir elek, üzerinde diþ izleri görülen küçük toplar,
kürek saplarý görünüyordu.
Otel de lokantaya aitti; bir koridorun üzerinde
beþ veya altý oda, odalarýn çoðu diðer tarafa, komþu
arsaya bakýyordu. Koridor, bir yangýn çýkýþýyla mer
diven boþluðuna baðlanýyordu, ama bu kapý kulla
nýlmýyordu. Yaþlý adam binadaki otel müþterilerinin
seslerini neredeyse hiç duymuyordu, oysa odalar
dan ikisinin kendi duvarlarýna, yatak odasýndaki ve
mutfaktaki duvarlara bitiþik olduðunu tahmin edi
yordu.
Bu arada yaðmur þiddetlenmiþti, þimdi yana
eðik, kalýn sicimler halinde yaðýyordu. Uzun zaman
dýr yaðmur yaðmamýþtý. Yaz boðucu ve sýcak geç
miþti ve gökyüzü neredeyse her zaman puslu ve
kirli görünen açýk mavi renkteydi. Ýncecik bir bulut
tabakasý haftalarca hiç yaðýþ olmadan gökyüzünde
asýlý kalmýþtý; ama þimdi dýþarýda su, dam oluklarý
nýn tahliye borularýndan damlayarak kanallarda
toplanýyordu. Beton oluklar avluyu üçe bölüyor ve
bir çukurluðun ortasýnda, çok eski bir kanalizasyon
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kanalý giriþinde birleþiyorlardý. Üzerleri, kireç ve
salmastra ipleriyle týkanmýþ, çürüme kokularý yayan
bir ýzgarayla örtülüydü; ýzgaranýn kýrýlmýþ ve eðri
bir þekilde tekrar iç içe geçirilmiþ telleri paslý ve çat
laktý. Avlu þiddetli yaðmurlarda su altýnda kaldýðýn
da kanalizasyon kokusu günlerce sürüyordu.
Yaþlý adam kazaðýný kalçasýndan aþaðý doðru
çekti. Aþaðýdan gelen sarsýlma sesi kesilmemiþti,
insaný rahatsýz eden ýsrarcý bir gürültüydü ve þimdi
bir de kapýya vuruluyordu. Adam bacaklarýný incele
di. Yanlýþ yerlerde kalýnlaþýyorlardý, adalelerin olma
sý gereken yerlerde deðil ve bu halleriyle dümdüz ve
gevþek bir tarzda bükülebilir görünüyorlardý, kumaþ
hayvanlarýn uzuvlarý gibi.
Yerinden doðruldu. Uzun süre oturduktan sonra
ayaða kalktýðýnda, her zaman biraz baþý döner ve bir
an için sadece bacaklarýndan ibaret olduðu duygu
suna kapýlýrdý. Baþ dönmesi geçene kadar bekledi,
sonra koltuk deðneklerini aldý; üç küçük kauçuk
ayakla sona eren gri deðnekler. Ýlk adýmlarý atarken
veya kaygan zemin üzerindeyken veya kendini
güvensiz hissettiði zamanlarda hep yaptýðý gibi
önündeki alaný yavaþ yavaþ yokladý. Sað yanýna yas
landý ve ayaðýný biraz öne sürüdü, sonra bacaklar ve
deðnekler birbirine karþýlýklý gelene kadar sol deð
neði kaydýrdý, bu þekilde koridordan geçerek mutfa
ða gitti.
Hol gö
zü
ne ka
ran
lýk ve bir me
zar gi
bi dar
göründü. Duvarlar, baþýndan beri hep ayný olduðu
anlaþýlan bir renge boyanmýþtý, artýk sadece boyanýn
duvarda tuttuðu bir duvar kâðýdýnýn artýklarý üzeri
ne sürülmüþtü, kasvetli bir sarý veya yeþil. Kokusu
nemli ve metalsiydi. Sarsýlma sesi þimdi biraz hafif
lemiþti.
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Adam mutfaðýn giriþinde durdu. Mutfaðý küçük
tü, iki çatý eðimi arasýnda üstten devrilerek açýlan
bir penceresi olan, fayanssýz bir mekân. Ýçeriye gir
diðinde alanýn tümünü dolduruyor ve ancak çok
dikkatli çeyrek dönüþlerle saða sola dönebiliyordu,
ocaða, dolaba ve yemek masasýna doðru. Iþýðý yaktý,
kendini birkaç santimetre daha öne doðru kaydýrdý
ve masanýn çekmecesini çekti. Güdük kurþunka
lemler, kýrýþmýþ indirim kuponlarý, eski tükenmez
kalemler, þiþe mantarlarý, kýrmýzý ve yeþil lastiklerle
karman çorman olmuþ, biraz sert bir makine yaðý
kokusu yayan, kaplama kâðýdýyla kaplanmýþ bir
çekmece ortaya çýktý. Bunlarýn arasýnda Dörrlerin
evinin, kiracýlarýnýn garajýnýn ve kilerinin kapýlarý
nýn anahtar desteleri vardý, üstleri yazýlýydý ve
yapýþtýrýcý banttan yapýlmýþ, ucunda kahverengi bir
deri anahtarlýk sallanan bir halkaya geçirilmiþlerdi,
bunu kýsa bir süre önce lokantacý kendisine teslim
etmiþti, bir diðer destede ise kasabýn ön ve arka
kapýsýnýn anahtarlarý bulunuyordu. Kasap, daha iþin
baþýnda binanýn arka kýsmýný ondan satýn almýþ ve
yýkarak, bodrumuna bir sauna kurdurduðu yassý,
çirkin bir bina yaptýrmýþtý. Yaþlý adamýn sahip oldu
ðu binanýn bütün anahtarlarý, daha hiç kullanmadý
ðý yassý bir pirinç anahtarýn dýþýnda, birbirine geçi
rilmiþ, büyük, þýngýrtýlý bir deste halinde paket ipiy
le topluca baðlanmýþtý. Yaþlý adam pirinç anahtarý
ayýrarak pantolonunun cebine koydu.
Birisi uyansa, diye düþündü. Lokantacýlar artýk
uyansalar iyi olacaktý.
Herhalde çok yorgundular. Sabahlarý hep maki
nelerin sesiyle ve yol iþçilerinin baðrýþlarýyla uyaný
yorlardý. Yatak odalarý ön kanattaydý, hemen altlarýn
daki inþaat yerinde günlerden beri, sabah saat altý
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buçuktan öðleden sonra üçe kadar eski kaldýrýmýn
parçalarý kaldýrýlýyor, tarihî bir iskeletin kemikleri
gibi özenle iþaretlenerek istifleniyordu. Az uyku, ince
veya fazla kýsa bir yorgan gibiydi, insanýn durup din
lenmeden ve tetikte kalarak çekiþtirmesi gereken bir
þey. Böyle bir uykuda, huzursuzluk veren ve bir teh
likeye doðrudan iþaret etmeyen bütün gürültüler,
onlarý rüyanýn içine çeken hareketlerle silkelenip
uzaklaþtýrýlýrlar, bu soðuk bir uykudur, insan ýsýna
maz, soðuktan titreyerek uyanýr. Yaþlý adam onlarý,
lokantacýlarý bu durumda hayal etti; benizleri solgun,
kaslarý tutulmuþ ve susamýþ bir halde yorganlarýný
baþlarýnýn üzerine çekip dýþarýdaki kapý sesini uzak
laþtýrýrken.
Bana da ayný böyle oluyor, diye düþündü, bu
baðlantýyý ilk kez fark ediyordu. Sürekli üþüyorum
ve o hafif, yararsýz uykuyu uyuyorum, askerdeyken
olduðu gibi, sadece artýk hiç yorgun olmuyorum, en
azýndan gözlerimi yummaya çalýþtýðýmda yorgun
olmuyorum. Yani hiçbir zaman.
Mutfak kapýsýnýn arkasýnda, koltuk deðnekleri
nin durduðu girintiye doðru arkasýna döndü. Bir
tanesi devrilip bir eski gazete tomarýnýn üzerine düþ
tü. Onu kaldýrmak için eðildi ve Elvis Presley’le yüz
yüze geldi, ölümünden kýsa süre önce çekilmiþ bir
resimdi bu, bir yakýn plan çekimi. Boynundaki ter
damlacýklarý, gözlerinin altýndaki gölgeler, saçlarýnýn
her bir teli seçiliyordu, sahne ýþýðýnýn arkadan aydýn
lattýðý saçlarý bu pozisyonda tuhaf, solgun bir biçim
de gri görünüyordu.
Merdiven boþluðu karanlýktý. Sahanlýkta sabun
kokusu vardý. Koltuk deðneklerinin kauçuk ayakla
rý zeminin siyah taþlarýna her seferinde sýkýca yapý
þýyordu; insan hareket ederken onlarý yerden çekti
17

ðinde þap þap ses çýkarýyorlardý. Yaþlý adam eliyle
elektrik düðmesine dokundu. Arkasýndan oturma
odasýnýn açýk penceresinden gelen hava akýmýný
hissetti, sonra pencere çarptý, onunla birlikte kapý
da çarptý ve neredeyse ayný anda aþaðýda, binanýn
karnýnda, bodrumdaki kilitlerin birinden gelen çat
diye bir ses duyuldu. Duvara dayandý ve baþýný bir
an duvarýn soðukluðuna dokundurdu. Sonra aklýna
bir þey geldi. Pantolonunun ön cebinde duran kendi
anahtarlarýný yokladý, ama daha bunu yaparken
anahtarlarýný yanýna almýþ olduðunu biliyordu, her
zamanki gibi ocaðýn üzerindeki kancada asýlýydýlar,
mutfaktan çýkmadan önce, alýþýlmýþ bir el hareketiy
le onlarý almýþtý. Son zamanlarda, anahtarlarýný, bel
gelerini, perdelerin çekili ve masa örtülerinin kýrý
þýksýz olmasýný titizlikle kontrol etme alýþkanlýðý
geliþtirmiþti; þu anda böyle soluk soluða ve biraz
þaþkýn, duvara dayanmýþ dururken evinden böyle
aceleyle fýrlayýnca kendisini sanki bir resmin dýþýna
çýkarmýþçasýna bu alýþkanlýðýnýn dýþýna çýkmýþ gibi
hissetmiþti. Gençliðinde hep daðýnýk ve unutkan bir
insan olmuþtu, bunu gayet iyi hatýrlýyordu. Ancak
çok sýk aklýna getirmezdi.
Yangýn kapýsý, merdiven týrabzanýna çok yakýn
dý. Týrabzana kadar birkaç adým attý, koltuk deðnek
lerini buraya dayadý ve anahtarý çýkarttý. Merdiven
sahanlýðýnýn ýþýðý kapýnýn cilasýnda yansýma yapýp
gözlerini kamaþtýrdý. Kapý beyaza boyalýydý, kapý
tokmaðý ve üstünde beyaz bir plastik kapak plakasý
bulunan kilit de. Kolu indirdi ve plastik plakayý
kenara itip anahtarý deliðe sokmak istedi, ama plaka
yerine yapýþmýþtý, boya onu kapýyla bütünleþtirmiþ
ti. Anahtarýn kenarýyla kazýdý, boya sýyrýldý.
Anahtar kilide uydu. Kapýyý açtý ve biraz geri
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çekildi, hoþ olmayan, boðucu bir sýcaklýk yüzüne
çarptý. Öksürük tuttu ve sanki öksürürken bedeni
nin üst kýsmý öne savruldu, ayaðý neredeyse iki kori
doru birbirinden ayýran metal basamaða takýlacaktý.
Alçak sesle söylendi ve kapý pervazýna sýkýca tutun
du, sonra otelin koridoruna geçti.
Dar ve basýk bir mekândý, nikotin kokuyordu.
Koridorun bir yanýnda müþteri odalarýnýn kapýlarý
vardý, karþýlarýnda ise bir radyatör kafesinin pervazý
uzanýyordu, üzerinde elma þarabý testileri, kulplu
bira bardaklarý ve turizm bilgilendirme bürosunun
boþ broþürlükleri duruyordu. Buraya en son ne
zaman gelmiþ olduðunu hatýrlayamadý, epey bir
zaman önce olmalýydý. Koridorun sonundan birkaç
basamakla aþaðýya iniliyordu. Basamaklara vardý
ðýnda durdu. Deðnekleri merdiven inerken kullana
mazdý, bu yüzden onlarý bir tanesinin sapýnda salla
nan kumaþtan bir þeritle birbirine baðlayýp omzuna
asmalýydý ve sonra, diye düþündü, bacaklarýmý aðýr
aðýr ve birbiri ardý sýra basamaklar boyunca aþaðýya
doðru sürükleyebilmek için týrabzanýn parmaklýkla
rýna iki elimle birden sýkýca tutunmalýyým. Fakat o
anda, sarsýlma sesinin artýk duyulmadýðýný ve bina
nýn içinde hiçbir yerden týklatýlan bir kapý sesinin
de gelmediðini fark etti, yaþlý adam bu idrakle uyuþ
muþçasýna ve þimdi nereye gideceðine karar vere
miyormuþçasýna bir an olduðu yerde kaldý. Esnedi
ve içinde biraz da çöküntü hissetti. Tekrar üþümeye
de baþlamýþtý. Binanýn içinde biri sifonu çekti ve
uzaklardan bir araba lastiðinin cayýrtýsý duyuldu.
Gece vakti sendeleyerek buralarda dolaþacaðý
ma yataðýma girmeliydim, diye düþündü yaþlý adam,
inatçý ihtiyar budalanýn biriyim ben, öylesine bitki
nim ki. Belki sonunda derin bir uyku çekebilirdim.
Karanlýkta
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Yabancýyý fark etmesi bir an sürdü. Düþüncelere
dalmýþ ve kendi kendine kýzar bir halde ikinci basa
makta durmuþ, son basamaklarýn küçük bir holün
karanlýðýna karýþtýðý aþaðýlarda bir yere doðru dal
gýnlýkla bakýyordu. Kapýdan içeriye avlu lambalarý
nýn ýþýðýndan birkaç benek düþüyordu. Duvarýn
kenarýnda bir çinko kova duruyordu, yanýnda da bir
tahta fýrçasý. Kovanýn üzerine bir temizlik bezi örtül
müþ ve bir yana sarkýk vaziyette kuruyup katýlaþ
mýþtý, birisi onu çekmiþti ve þimdi anlamsýzca kova
nýn aðzýnýn þeklini koruyarak paspasýn üzerine
kaymýþ duruyordu.
Yaþ
lý adam iki ayak
ka
bý bur
nu ve gri fla
nel
kumaþýn altýndan beliren dizler gördü ve ancak
sonra devamýný, adamýn tümünü seçti, bacaklarýný
gövdesine çekmiþ duvarýn dibinde oturuyordu ve
belli ki ya kendinden geçmiþti ya da uyuyordu.
Avluda park eden bir arabanýn far ýþýklarý kapý
ya vurup giriþi aydýnlatýyordu, bu aklýný karýþtýrdý.
Neler olduðunu anlamaya çalýþtý, ama tam olarak
anlayamadý, olmasý gerektiði kadar çabuk kavraya
madý. Bütün olan bitenin kendi müdahalesi olma
dan da geliþmeye devam edeceðini biliyordu, öylece
ortada kalmýþtý, yabancý bir sahanlýkta, savunmasýz.
Otelin giriþindeki siluetle, parlayan ýþýk arasýnda
hiçbir baðlantý olmadýðýný anlayana kadar içinde
kýsa bir an panik yükseldi. Dýþarýdaki herhalde haf
tada birkaç kez geceleri et haline giden kasaptý. Yeni
binanýn arka duvarýnda avluyu güney yönünde
sýnýrlayan bir pergole olduðunu hatýrladý, üzerine
bir sarmaþýk sarýlýydý. Giriþe ýþýðý vuran farlar kuþ
kusuz kasabýn arabasýnýn farlarýydý, bir tanesinin
ýþýðý parlaktý, yapraklarla engellenen diðerininki ise
silik ve parçalýydý. Iþýk huzmesi aðýr aðýr giriþi tarar
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ken, bir yangýn söndürme tüpünün siluetini ve
parýldayan iki nokta gördü, gözler.
Ýçeride kilitli kaldým, diye baðýrdý yabancý.
Derinden uðuldayan, gür bir sesi vardý. Yabancý
nýn dizleri birbirinden ayrýldý ve yaþlý adam, öteki
nin parmaðýnýn ucunda döndürerek salladýðý bir
zincire baðlý halkanýn ucunda asýlý parýldayan bir
þey gördü. Zincir bir an parladýðýnda kalp atýþlarýnýn
hýzlandýðýný hissetti, dairesel hareketlerin çocukken
üzerinde yapmýþ olduðu büyüleyici etkiyi, aslýnda
sadece kendi gözü hareketi izleyemediðinden ortaya
çýkmasýna raðmen bir nesnenin artan bir hýz saye
sinde yaratýyormuþ gibi göründüðü ivmeyi tekrar
hatýrladý. Sonra nakliye arabasý köþeyi döndü, istif
lenmiþ boþ et küvetleri indirilirken çýkan sürtünme
sesi duyuldu ve gaz verilip bir sonraki vitese geçiri
len motorun ýsrarcý gürültüsü ev dizisinin ötesinde
ki boþ, ýslak sokaklardan birinde uðuldadý. Bu, açýk
layamadýðý bir nedenle onu hep korkutan bir gürül
tüydü.
Giriþ þimdi paspasýn yakýnýndaki aydýnlýk bir
dairenin dýþýnda yine karanlýða gömülmüþtü ve par
maklarýnýn altýnda dik bir yokuþ gibi eðimini hisset
tiði týrabzan birkaç metre aþaðýsýnda karanlýðýn
içinde gözden kayboldu. Þimdi kendi kendisine
yabancýnýn niçin daha en baþýnda seslenmemiþ
olduðunu soruyordu, böyle gür bir ses kendisini
kolaylýkla duyurabilirdi, kilidi kýrmasý gerekmezdi.
Bunda, genç insanlarda sýk sýk fark ettiði tipik bir
yan görür gibi oldu. Bunun ne olduðunu düþündü,
belki nesnelerle iliþkide, insanlara iliþkin durumlar
da beliren belli bir takýntýydý.
Beni duyuyor musunuz, diye seslendi yabancý,
buradan çýkamýyorum.
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Sesinde titreþen bir panik vardý, bu anlýk bir tit
reyiþti, ses tonunun küçük bir dalgalanýþý, ama yaþlý
adam kuþkuya düþmüþtü, bir an için kendi düþünce
lerine fazlasýyla gömülüp adamý duymamýþ olabilir
miydi, emin deðildi.
Yabancý anahtarlarý uzattý, bir tanesi gövdesin
den kýrýlmýþtý. Yerinden fýrlayýp ýþýðý yaktý. Pencere
siz mekânda bir resepsiyon kürsüsü göründü, arka
taraftaki cam rafýn üzerinde bir çan ve el yapýmý boþ
bir anahtar kutusu duruyordu.
Kilit için bir þeyler yapmalýsýnýz, diye devam
etti adam, sýkýþýyor, görüyorsunuz iþte. Yukarý çýktý,
bir adýmda iki basamak birden atladý.
Yaþlý adamýn hemen dibinde durdu ve birbirleri
nin yüzüne baktýlar. Yaþlý adam korktu, ama sebebi
ni bilmiyordu. Yabancýnýn ceketini biraz kýsa göste
ren uzun, saðlam kollarý vardý. Ceketi açýlmýþtý,
içinden ince, beyaz kumaþtan bir gömlek çýkýyordu
ve teniyle kumaþýn arasýndan ileri uzanan küçük
gölgeler gibi göðüs kýllarý görünüyordu.
Kusura bakmayýn, dedi, karþýsýndakinin bir otel
görevlisi olmadýðýný ancak anlamýþ gibiydi. Sizi
uyandýrmýþ olmalýyým, ama avluya geri dönmeliyim,
daha boþaltmam gereken þeyler var.
Ýkinci bir çýkýþ daha var, dedi yaþlý adam alçak
sesle.
Yaþlý adam baþý eðik, ötekinin bedenini inceledi,
büyük bir dikkatle yoðunlaþýp kendini sürükleye
rek sahanlýkta geriye doðru çekildi. Yabancýnýn bir
tür nem yaydýðýný hissetti, bunun ter mi, yoksa yað
murun nemi mi olduðu anlaþýlmýyordu, ama onun
çevresinde havanýn serinleþtiðini ve ýslak yün
kumaþtan yaðlýmsý bir koku geldiðini algýladý. Pan
tolon paçasýnýn yukarý kaymýþ olduðu sað ayak bile
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ðinin üzerinde tuhaf, uzunca bir kabarýklýk hissedi
liyordu.
Bekleyin, dedi yabancý, size kapýyý tutayým.
Yanýndan dikkatle sýyrýlarak geçti ve birkaç
adým ilerledi. Sonra yaþlý adamýn koridorun sonuna
varmasýnýn bir süre daha alacaðýný anladý ve otelde
tutmuþ olduðu oda aklýna gelene kadar bir an karar
sýzlýkla durdu. Bunu gerçekten de o anda hatýrlamýþ
gibiydi. Gözleriyle bir an yan yana dizili kapýlarý
taradý, ortadakilerden birine doðru gitti, kapý kolu
nu çevirip içeride gözden kayboldu. Kapý kilitli
deðildi.
Yaþlý adam olduðu yerde durdu. Binanýn içi çok
sessizdi, bir þehirde bu sessizlik ancak sokaklarýn
boþ olduðu ve insanlarýn çoðunun hâlâ uyumakta
olduðu sabahýn ilk saatlerinde hissedilirdi. Bu, insa
nýn bir þehri oluþturan tüm cansýz nesnelerde sesle
rin eksikliðini hissedebildiði bir sessizlikti, çimen
tonun sessizliði, duvarlarýn, raylarýn ve teneke kutu
larýn sessizliði, ahþabýn ve yontma taþlarýn sessizli
ði. Bu, gecelerin de gündüzlerden daha sessiz geç
mediði kýrsal kesimde olduðundan çok farklýydý ve
yaþlý adam bunu seviyordu. Ýnsan sabahýn erken
saatlerinde, kýpýrtýsýz nesnelerin arasýnda, insansýz
þehri oluþturan bütün o labirentin içinde uyanýrdý
ve rüzgârýn, ýþýðýn ve nemin hiçbir anlam taþýmadan
bunlarýn üstünü örttüðünü bilirdi.
Bir süre dikkatini sadece ayak tabanlarýnýn
çýkardýðý sürüklenme sesine ve deðneklerin, yerle
rinden kaldýrýlýp daha uzaktaki bir noktaya dayan
mak üzere üstlerindeki yaslanma basýncýnýn azaltýl
dýðý zaman çýkarttýklarý gýcýrtýlý sese verdi. Sonra bir
þeyin sürüklendiðini duydu. Sanki aðýr bir bavul
veya koli yataðýn altýndan çekilir ve diklemesine
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kaldýrýlýr gibi bir ses. Koridorun ortasýna vardý.
Yabancý kapýda göründü, yüzünde eðreti bir gülüm
semeyle kapýyý arkasýndan kapadý. Odanýn içi bir an
görünmüþtü, dar dörtgen bir mekân, üzerine saman
saplarý veya hiç deðilse bunlarýn taklitleri nakþedil
miþ açýk kahverengi bir halý, daðýlacakmýþ gibi
duran ince çeperli, daha çok sandýða benzeyen bir
dolap; koli yoktu, kolileri herhalde kendisi hayal
etmiþti. Baþka bir þey konuþmadýlar. Yabancý yanýn
dan sýyrýlarak geçip ona demir kapýyý tuttu. Yaþlý
adam koridordaki eþiðin üzerinden geçerken baþýný
çevirdi. Daire kapýsýna kadar olan birkaç adýmý ikisi
birlikte aðýr aðýr, yan yana yürüdüler ve yaþlý adam
yabancýnýn, onu daha önce koþarken veya bir yerden
atlarken görmediði halde kesik kesik soluduðunu
fark etti. Kapýya vardýklarýnda yabancýya, arkasýnda
çoðunlukla kilitli olmayan baþka bir çýkýþýn bulun
duðu ikinci merdiveni iþaret etti. Vedalaþmadan
ayrýldýlar.
Yaþlý adam, bir-iki saat içinde merdiven sahanlý
ðýnýn penceresinden günün aðardýðýnýn görülebile
ceðini biliyordu. Bazen geceleri sakinleþemeyince,
burada dururdu. Henüz içeriye yansýyabilecek bir
ýþýk yoktu, gece binanýn içinde bir süre daha devam
ederken, dýþarýda baþlayan alacakaranlýðýn tam sor
gulayýcý, ýsrarcý laciverdini havaya savurduðu anda
dýþarýdaki siluetlerin arkasýndan biraz daha fazla
aydýnlýk yansýdýðý göründü sadece. Aniden gündo
ðumunun aydýnlýðýný özledi, tam zamanýnda buraya
dönmeye karar verdi, sanki bir baþka zamaný seyre
dermiþ gibi dýþarýya bakýlabilen bu küçük pencere
den bakacaktý. Geçmiþe veya geleceðe, böyle zaman
larda bunun önemi yoktu.
Daire kapýsýný kilitledi, elini yumruk yapýp anah
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tarý kavradý ve duvara yaslandý. Siyatik siniri çekili
yordu. Böyle dur yeter, diye düþündü, bacaklarýný
halýya sýkýca bastýr. Kýpýrtýsýzlýðý bedenine, insanýn
karþýsýndakini inceden inceye ve titizlikle tarttýðý ve
alýþveriþte baþarýlý olmak için hata yapmamaya çalýþ
týðý bir takas gibi sunduðu duygusuna kapýldý.
Ama hiç kýpýrdamadan kalmak mümkün deðil
di, bir yerlerinde hareket eden bir kas hep vardý.
Esnemesini bastýrdý ve bir acýyla çarpýldý. Sanki çok
büyük bir yer bir anda ateþ almýþ gibi bir duyguydu.
Bir süre önce Atlantik’teki bir petrol platformunda
çýkan yangýný görmüþtü, alevler beþ yüz metrekare
lik bir deniz yüzeyini neredeyse kesintisiz olarak
kaplamýþtý, dalgalarýn üzerinde rüzgârla savrulan,
parýltýlý bir post. Yüzünü yokladý, ter içindeydi.
Yanaklarýndaki ýslaklýðý ovuþturdu ve tuzun dudak
larýndaki ince çatlaklara doluþunu hissetti, sonra
düþtü. Deðneklerden biri sýrtýna devrildi, deðneði
itti ve halýnýn üzerinde ileriye doðru bir parça
süründü.
Ýyi bir hafýzasý vardý. Ýsimleri deðil, ama yüzleri
iyi koruyordu, bir insanýn hatlarýný, bir yazýnýn hat
larý gibi nakþediyordu. Koridordaki adamýn yüzünü
daha önce de bir kez gördüðünü biliyordu, uzun
zaman geçmemiþti, dün olmalýydý. Yoksa önceki
gün mü? Hayýr, dündü. Þimdi ateþ basmýþtý ve heye
canlanmýþtý, dünü hatýrlamaya çalýþtý, sessizliðin ve
zeminin üzerinde toparlayýp duvarýn öte yanýnda,
yatak odasý kapýsýnýn berisinde bir noktada biriktir
diði tozun içine gözlerini dikti, ama bir yararý olma
dý. Adamý görmüþtü, bu kadarýný hatýrlýyordu ve
yakýndan görmüþ olamazdý, öyle olsaydý, gözlerini
mutlaka hatýrlardý. Merdivende karþýlýklý durdukla
rýnda adamýn gözlerinde kahverengi benekler oldu
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ðunu görmüþtü. Mavi gözler ve bu serpintiler, içine
dikkatsizlikle karýþmýþ ve sonra donup kalmýþ bir
sývý etkisi yapýyordu, sanki görüþü engeller gibi,
ama bunun bir yanýlsama olduðunu biliyordu. Aslýn
da böyle gözler tarafýndan engellenen, gözlemci ola
rak insanýn kendisi olurdu, dikkati daðýlýr ve baþka
þeyleri gözden kaçýrýrdý.
Artýk halýnýn üzerinde, bir þiþme yataðýn üzerin
de yatar gibi yüzükoyun dümdüz yatýyordu, yatak
odasýna kadar daha bir buçuk metre vardý. Halýnýn
kenarýna asýlarak kendisini kürek çeker gibi ilerlet
meye karar verdi. Eðer bu þekilde yatak odasýnýn
kapýsýna varabilirsem, diye düþündü, belki oradan
kolumu uzatýp yataðýn köþesine tutunabilirim.
Bedenini gergin tutup sadece elleri ve kollarýnýn üst
kýsmýyla hareket etmeye çalýþtý.
On dakika sonra yatak odasýnýn eþiði önünde
uzanýyordu, baþý ahþap döþemenin üzerindeydi, toz
larýn, eski yeþil boyanýn ve keskin bir þeyin kokusu
nu alýyordu. Birkaç gün önce tuvalete vaktinde yeti
þememiþ olduðunu hatýrladý. Karyolanýn ayaðýný
yakalayýp kendisini çekti, ama pantolon kemerinin
ön kýsmý eþiðe takýlý kaldý ve arka kýsmý bel omuru
na rahatsýzlýk vererek sýkýþtýrdý. Karyolanýn ayaðýný
býraktý, pantolonunun üst düðmesini açtý ve eþiðin
kenarýndan geçirdi. Þimdi daire kapýsýnýn önünden
ayak sesleri geliyordu, arada bir duraklýyorlardý ve
buna bir sürtünme sesi eþlik ediyordu; yabancý, taþý
masý aðýr olan bir þeyi peþinden sürüklüyor gibiydi.
Sesler kesilene kadar bekledi ve bir kez daha bede
nini eþiðin üzerinden aþýrmayý denedi, bu kez baþar
dý, yataðýn kenarýna vardý ve kendisini yukarý çekti.
Ölürken gökyüzüne bakmaya niyet etmiþti.
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