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Marlen Haushofer, 1920’de Yukarý Avusturya’ya baðlý MollnFrauenstein’da doðdu. Asýl adý Marie Helene Haushofer’dir.
Viyana ve Graz’da Alman Dili ve Edebiyatý öðrenimi gördü.
Dergilerde yayýnlanan öyküleriyle baþlayan yazarlýk hayatý,
1952’de yayýnladýðý Das Fünfte Jahr adlý yapýtýyla hýz kazandý.
Bu yapýtý Eine Handvoll Leben, Die Vergißmeinnichtquelle,
Die Tapetentür ve nihayet Haushofer’in belki de bütün dün
yada en çok okunan Duvar adlý romaný izledi. Wir Töten Stella
adlý öyküsüyle 1963’te Arthur Schnitzler Ödülü’nü aldý. Haus
hofer, 1970’te Viyana’da öldü. Yazdýðý çocuk kitaplarý dýþýnda,
saðlýðýnda pek ses getirmeyen yapýtlarý, 70’li yýllarda kadýn
hareketinin ve kadýn edebiyatý araþtýrmalarýnýn etkisiyle
ancak ölümünden sonra ilgi gördü, sonrasýnda ise bilimkurgu
ve fantastik edebiyat gibi farklý okuma biçimleri çerçevesinde
deðerlendirildi. Bugün Haushofer adýna iki yýlda bir verilen
bir edebiyat ödülü bulunmaktadýr.

Ersel Kayaoðlu, 1969’da Bur
sa’da doð
du. Ýlk ve or
tao
kul
öðrenimini Almanya’da tamamladý. Daha sonra Ýstanbul Üni
versitesi Alman Dili ve Edebiyatý Anabilim Dalý’ndan mezun
oldu ve ayný bölümde doktora çalýþmasý da yaptý. Mermer
Yalýyar (Ernst Jünger), Tuhaf Bir Öykü (Michael Krüger),
Soðuktur Akþam Rüzgârý (Ingrid Noll), Fiyasko (Imre Kertész),
Her Gün (Terézia Mora) adlý çevirileri Can Yayýnlarý’ndan çýk
tý. Diðer çevirileri arasýnda Tanrý Taþta Uyur (Rudolf Kaiser),
Ýç Savaþ Manzaralarý (Hans Magnus Enzensberger), Bahçele
rin ve Parklarýn Tarihi (Hans Sarkowicz) ile Mýsýr ve Antik
Yakýndoðu’nun Kültür Tarihi (Egon Friedell) sayýlabilir.
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ÖNSÖZ
Gisela Ullrich*
Duvar romanýnýn kurmaca mekâný için Marlen
Haushofer her þeyi deðiþtiren bir baþlangýç durumu
tasarlamýþtýr. Neden belli deðildir, ama ansýzýn patlak
veren felakete gizli bir silahýn, insanlarý ve hayvanlarý
yok eden, dünyaya ise zarar vermeyen bir zehrin yol
aç
týðýna iliþkin bir tahmin yürütülür: “Kur
ban
larýn
sa
kin görünüþlerine bakýlacak olursa, acý çek
me
miþlerdi; bütün bunlar bana bir insan beyninin þim
diye kadar düþünebildiði en insancýl þeytanlýk olarak
görünüyordu.” (s. 47) Nesneler, binalar, taþýtlar, savaþ
araçlarý zarar görmezken, ýþýnlarý canlý organizmalarýn
hücre yapýlarýný tahrip eden böyle bir silah gerçekten
de var
dýr. Ama Marlen Haushofer, romanýný yazdýðý
sýrada nötron bombasýndan haberdar deðildir. Kamu
oyunun, geliþtirildiðinden ilk kez 1977 yazýnda haberdar olduðu bu silahý Egon Bahr, “düþünce sapkýnlýðý
nýn bir simgesi” olarak adlandýracaktýr. “Burada bütün
bir deðerler skalasý alaþaðý edilmektedir. Maddeden
ko
runmak asýl amaç halini almýþtýr; insan ikincil
önemdedir.” (Vorwärts, Sayý 29, 21.7.1977)
* Edebiyat bilimci. Marlen Haushofer, Max Frisch, Martin Walser ve daha birçok
yazar hakkýndaki çalýþmalarýyla tanýnmaktadýr. (Y.N.)
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Yok edici felaketler, bilimkurgu edebiyatýnýn mal
zemelerindendir. Romanýn görünen yönlerinden olan
hayatta kalma mücadelesi, radikal baþlangýç, o güne
deðin geçerli olan deðerlerin sorunsallaþtýrýlmasý, bir
dereceye kadar bilimkurgu edebiyatýyla baðdaþmakta
dýr. Kaldý ki Marlen Haushofer’in “Nachruf zu Leb
zeiten”ýna bakacak olursak, kendisi “ucuz ütopik der
gileri büyük bir zevkle” okumaktadýr. Bununla birlikte
roman, bilimkurgudan önemli bir noktada ayrýlmakta
dýr. Duvar, felaketi sansasyon olarak betimlemekten ve
gele
ce
ðe yönelik fantastik imge tasarýmýný bununla
iliþkilendirmekten kaçýnýr. Felaket, hayatta kalan
birkaç kiþi için durumu inanýlýr kýlmaya hizmet etmektedir yalnýzca, bundan böyle sürdürecekleri yaþam –
indirgenmiþ, arkaik ve büsbütün yalnýz da olsa– son
derece gerçek olan bir dünyanýn içinde betimlenmektedir. Marlen Haushofer’in bunun için bir imha silahýný
seçmesi, günümüz açýsýndan önemsiz deðildir.
Romanda hayatta kalan kadýný yalýtan, ama ayný
zamanda koruyan duvar, ayný anda hem dýþarýda býra
kan hem de içine alan sürgünün çift anlamlýlýðýna iliþ
kin bir metafordur. Alýþýlmýþ olana geri dönüþ mümkün
deðildir, yine de bir kurtuluþ ve þanstýr bu: “Eskiyi kay
betmiþ, yeniyi ise kazanamamýþtým, kapýlarýný bana
kapatýyordu, ama ben var olduðunu biliyordum.” (s.
130-131) Marlen Haushofer’in yapýtýnda, muh
te
melen
kendisinin de derinden hissettiði yalnýzlýðýn çift anlam
lý
lý
ðý
na iliþkin (“ada”, “tuzak”, “daðlar” gibi) bir
çok
metafor vardýr. Duvar romanýnda baþlangýçta ümidini
kaybetmeyen, sonralarýysa insanlarýn kendisini bulma
sýn
dan ve geri götürülmekten korkan kadýn, ya
lý
týlmýþlýðý karþýsýnda çift deðerlikli bir durumda bulun
maktadýr.
Toplumdan uzak, doðaya yakýn bir baþlangýcý
betimleyen sürgün motifi, Robinsonad ile bir yakýnlýða
da iþaret eder. Robinsonad’da olduðu gibi burada da,
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deðiþen yaþam koþullarý, insaný ilk önce akla gelen ve
zorunlu olan þeyle yetinmeye zorlar. Söz konusu olan,
so
mut gereklilikler ve yitirilmiþ becerilerin yeniden
ha
ya
ta geçirmeyi baþarmaktýr. Romandaki kadýnýn
toplumdan uzaklaþmasýyla kazandýðý özgürlüðün yerini doðal bir baðýmlýlýk almaktadýr. “Kafam özgür, istediðini yapabilir, akýl onu terk etmesin yeter, kendimi ve
hayvanlarý hayatta tutabilmek için gerekli olan akýl.” (s.
68) Aðýr çalýþma, akýlcý planlama ve titiz bir daðýlým
zo
run
luluktur. Zarar görmeyen bölgenin kaynaklarý
sýnýrlýdýr ve israf edilmemelidir. Eskiden edinilmiþ bilginin burada iþe yaramadýðý görülmekte, buna karþýlýk
yaþama ve varlýðýný sürdürme içgü
dü
sü
nün, mecbur
kalýnan yükü taþýmakta yardýmý olmaktadýr.
Bu yeni varoluþ, mutluluk verici bir doðal durum,
bir idil deðildir. Bu durum kitapta ifadesini þöyle bulur:
“Bir cennet yalnýzca doðanýn dýþýnda var olabilirdi.” (s.
79-80) Kadýn, hayvanlar karþýnda duyduðu yabancýlýðý
aþmayý ve kendini doðayla uyum içinde his
set
meyi
ancak geçici bir süre için baþarabilir. Ýnsan yem bulmaya ve yem olmaya iliþkin doða yasasýnýn masumiyetinin
dýþýnda yer almaktadýr, “ormanda gerçekten haklý ya da
haksýz davranabilecek tek varlýk” (s. 125) odur. Yine de
bu yeni yaþam biçimi, tarihin olumlu ya da olumsuz
anlamda son bulmasýndan baðýmsýz olarak, bir kurtuluþ
ve yeni bir baþlangýçtýr. Kadýn yeniden kendi gözleriyle
görebilme becerisini geliþtirecektir.
Duvarýn ayýrýcý bir cam olmasý tesadüf deðildir.
Cam þeffaftýr ve araya mesafe koyar. Kadýnýn tek baþýna varoluþu, -bundan böyle kimseye yalan söylemek
zorunda olmadýðýndan- geçmiþe tarafsýz gözlerle bakmasýný saðlar. Þimdi duvarla ayrýlan önceki yaþamýn,
yaþamýn yedeði olduðunu ayýrt eder. Duvardan baktýðý
“taþtan hiçlik” (s. 130), kendi deneyimlerini doðrulamaktadýr. Yabancýlaþmasýnýn ve donup kalmasýnýn
kesin sonucu olarak kendi kendini tahrip eden bir dün
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yanýn suretidir bu.
Marlen Haushofer, umutsuz bir durumun içinde
hayatta kalmaya çalýþan bir kadýný konuþturmaktadýr;
kadýn geçmiþin gerçekliðinden uzaklaþýp yeni bir gerçeklik geliþtirirken, karþýt bir resim, bir ütopya oluþmaktadýr. Yýkým kaçýnýlmazdýr: “Ýnsanlar kendi oyunlarýný oynamýþ ve neredeyse her defasýnda kaybetmiþ
lerdi. […] Düþünceleri insanlardan baþka bir yöne çekmek daha iyiydi.” (s. 198) Tarihe iliþkin kötümser yaklaþým, burada toplumumuzun radikal bir eleþtirisine
dayanmaktadýr. Toplumun hastalýðýna, esaslý bir sevgi
eksikliði teþhisi konmuþtur. Oysa daha iyi bir yaþam
için sevgi bir þanstýr: “Ardý arkasý gelmeyen bir ölüler
ordusuna karþýlýk insanýn tek olanaðý ebediyen elden
kaçýrýlmýþ durumda. [...] Niçin yanlýþ yolu seçmiþ oldu
ðumuzu anlayamýyorum. Yalnýzca artýk geç olduðunu
biliyorum.” (s. 224)
Ýnsanlýðýn kurtuluþu için çok geç olabileceðine
iliþkin bu düþündürücü uyarýnýn yanýnda bir beklenti,
yeni bir þeye karþý duyulan ve deyiþ yerindeyse hiçbir
mantýðý olmayan müphem bir umut vardýr. Felaketle
birlikte gelen deðiþim, geçmiþte kalan gerçekliðin etki
si
ni hâlâ sürdürmekle birlikte, belirsiz de olsa yeni
olanaklarýn meydana çýktýðý bir ara duraktýr. “Yepyeni
bir þey bekliyordu nesnelerin ardýnda, ama ben göre
mi
yor
dum, çünkü beynim eski ývýr zývýrla týkabasa
doluydu ve gözlerim alýþkanlýðýný deðiþtiremiyordu.”
(s. 130)
Bilimkurgu edebiyatý ve Robinsonad’da görülen
toplum modellerinin aksine, Marlen Haushofer insan
larýn bir arada sürdürdüðü yaþam tasarýlarýndan kaçý
nýr. Sonuçta felaketin tarihsel-nesnel bir olgu olmaya
bileceðini, aksine tümüyle öznel bir yaþantý olabilece
ðini göz önünde bulundururken, politik sistemler ve
re
fah ku
rumlarý yerine bireyin sorumluluðuna
baþvurur: “Belki de duvar acý çeken bir insanýn son
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ümitsiz çabasýydý yalnýzca, kaçmak zorunda olan bir
insanýn son çabasý, kaçmak ya da çýldýrmak.” (s. 109)
Ütopyaya iliþkin böyle öznelci bir baþlangýç noktasý,
ancak toplumdan büsbütün çekilerek mümkün olabilir. Romanda öbür kargalarýn uzak durduðu, kadýnýnsa
yem verdiði beyaz karga, dýþlanmaya iliþkin bir motiftir. “Ormanda ikinci bir beyaz karganýn ol[masý] ve ikisinin birbirini bul[masý]”na (s. 237) yönelik arzu, bir
karþý nokta olarak romanýn sonunda yer almaktadýr.
Aslýnda kadýnýn kar
þý
laþtýðý tek in
san, “böyle bir
varlýðýn cinayet iþlemeye ve yok etmeye devam etmesine” (s. 155) katlanamayacaðý için ortadan kaldýrma
zorunluluðu duyacaðý kötü yaþamýn bir temsilcisidir.
Duvar, anaerkil düzenin kültivasyona uðramýþ
ey
lem
lerinden hareketle insanlýðýn devamýna iliþkin
umudu bir paradigma deðiþimine baðlayan ve kadýna
özgü deðer tasarýmlarýndan destek alan bir ütopyadýr.
Güç, þiddet ve doða düþmaný düþünme biçiminin belir
lediði ataerkil modelin yerini sorumluluk, tasa, sevgi,
bakmak ve korumak gibi kadýna özgü davranýþ biçimleri almak zorundadýr. “Bütün insanlar benim türümden olsaydý, hiçbir zaman bir duvar olmazdý [...] Ama
diðerlerinin niçin hep çoðunlukta olduklarýný anlýyorum. Sevmek ve baþka bir varlýk için çaba harcamak
çok yorucu bir iþ ve öldürmekten ve yok etmekten çok
daha zor,” (s. 155) der romandaki kadýn. Yenilenme,
sistemin içinden bir deðiþimle deðil, ancak radikal bir
kopuþla, bir felaketle mümkündür. Die Tapetentür adlý
romanýnda Haushofer þöyle der: “Kadýnlarýn politikayla pek ilgilenmemelerinin nedeni, az çok teslimiyettir. Politika bizim tepemizden ve [...] neredeyse her
zaman bizim çýkarlarýmýza karþý yapýlan bir þeydir.
Erkekler doðalarý gereði pasifist deðildir, politikacý hiç
deðildir, yoksa hayatta ilerleyemezlerdi. Buna feryat
etmenin pek bir anlamý yoktur. Ýktidarda olan, onu
kaybetme
mek için her þeyi yapar, çok doðal olarak
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böyledir bu. Ýktidardaki bir grubun yaptýklarýný beðenmeyenler, onlarý devirmeyi deneyebilir ya da bunu
yapacak güçleri yoksa, ama boyun da eðmek istemiyorlarsa, o zaman direniþe geçmelidirler. (s. 96)
“Kadýnlarýn karþýsýnda düþmanca duran ve onlara
yabancý ve ürkütücü” (s. 84) bir dünyada daha önce
men edildiði kendine uygun yaþam biçimini kadýn
ancak ormanda bulur. Felaket, kimlik bölünmesine yol
açmaz, bilakis kadýnýn kendini bulmasýný saðlar. Doða
ya yakýn varoluþ, kadýnýn kendisine emanet edileni
koruma, yaþama devam etme ihtiyacýný karþýlar. Erkek
lerin avlanmaktan, doðayý per
vasýzca sömürüp üze
rinde hâkimiyet kurmaktan, kontrol edilemeyen
sonuçlarý ekolojik dengeyi bozabilecek teknik ilerleme
ve icatlardan aldýðý keyfi paylaþmaz. Roman bununla
birlikte yeni varoluþun ne kadar süreceði sorusunun
yanýtýný açýkta býrakýr.
Adamýn ortaya çýktýðý ve kadýnýn iki hayvanýný
öldürdüðü öykünün sonunda kadýn, yazma eylemini,
anlamsýz yok etme içgüdüsüne bir yanýt bulmak için
son bir deneme görür. Monolog, kendi yalýtýlmýþlýðý
içindeki tek dilsel ifade biçimidir. Die Mansarde adlý
romanýnda, “Öyle görünüyor ki insan, aklýný kaçýrmak
istemiyorsa, yazmak zorundadýr,” diye yazar Haushofer.
Marlen Haushofer, Duvar romanýný en baþarýlý
ro
ma
ný olarak nitelendirir. Bununla birlikte roman,
hemen büyük bir baþarý elde etmemiþtir. Ýlk kez yayýn
landýðýnda okurlar –dönemin eleþtirilerinin gösterdiði
üzere– kurgulanan felaketi tuhaf ve gerçekdýþý bulur
lar. Ýmha silahlarýnýn tehdidi, doðanýn bozulan dengesi
ve bir felaketi atlatmak gibi konular, ancak roman seksenli yýllarda yeniden yayýnlandýðýnda ilgiyle alýmlanýr. Genel bilinç, doðadan koparýlmýþ yaþam koþulla
rýmýzdan rahatsýzlýk duymaya baþlamadan çok önce,
Die Mansarde (1969) adlý romanýnda Marlen Haushofer
þunlarý yazar: “Yediðimiz her þeyin tadý kaçtý. Tavuðun,
14

domuzun ve dananýn tadý, su emmiþ sünger gibi […].
Her þey giderek pahalanýyor, giderek lezzetsizleþiyor
ve buna karþýlýk cafcaflý paketlere konuluyor. Yakýnda
kimsenin yemeyeceði þeftalileri neye dönüþtürdüklerini düþünmeden edemiyor insan. Sosislerin ise sözünü
bile etmeyelim. Tereyaðlý, eski usul tek bir ekmek dili
mi için bütün refahýmýzý verirdim.” Ve: “Bayat bir tadý
var yumurtalarýn, hep böyle yapýyorlar, kaldý ki keyifle
eþelenen tavuklarýn deðil de, bir yerlere týkýlmýþ uðursuz yaratýklarýn yumurtalarý olduklarýný öðrendiðimden beri hiç þaþýrtmýyor bu beni. Bu yumurtalar, onla
rýn öcü. Elbette ben bu zavallý robotlarýn tarafýný tutu
yo
rum. Utanç duyulasý hareketimizi cezalandýrmak
için çok daha berbat olmalýydý yumurtalarýn tadý.”
Marlen Haushofer’in daha þimdi keþfedilmesinin
suçu kendisinde deðil.
Almanca aslýndan çeviren
Þebnem Sunar
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Anne ve babama
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Bugün, beþ kasým günü, raporuma baþlýyorum.
Her þeyi elimden geldiðince titizlikle kaydedeceðim.
Ama bugün gerçekten beþ kasým mý, onu bile bilmiyo
rum. Geçen kýþ bazý günleri kaçýrdým. Haftanýn günü
nü de belirtemiyorum. Ama sanýrým bunun pek önemi
yok. Elimdeki birkaç küçük nottan yardým alýyorum;
küçük, çünkü bu raporu yazacaðýmý hiç düþünmemiþ
tim ve korkarým ki pek çok þey gerçekte yaþadýðýmdan
farklý bir yer etti belleðimde.
Bu eksiklik herhalde bütün raporlarýn özelliðidir.
Yazmayý sevdiðim için yazmýyorum; aklýmý kaçýrmak
istemiyorsam yazmak zorunda oluþum, benim için
kendiliðinden ortaya çýkan bir durum oldu. Benim
yerime düþünebilecek ve bana bakabilecek kimse yok.
Yapayalnýzým ve uzun karanlýk kýþ aylarýný atlatmaya
çalýþmam gerekiyor. Þu anda bunu isteyip istemediði
mi bile bilmiyorum. Belki bu raporu tamamladýðýmda
isteyip istemediðimi de bilirim.
Bu görevi, akþam karanlýðýna gözlerimi dikip kork
maktan beni alýkoysun diye üstlendim. Çünkü korku
yorum. Korku dört bir yandan üstüme çullanýyor ve
ben onun bana ulaþýp beni alt etmesini beklemek iste
miyorum. Karanlýk bastýrana kadar yazacaðým ve bu
yeni, alýþýlmadýk iþ kafamý yorgun düþürmeli, boþalt
malý ve uykuya boðmalý. Sabahlardan korkmuyorum,
yalnýzca uzun, yarý karanlýk öðleden sonralarýndan kor
kuyorum.
Saatin kaç olduðunu tam olarak bilmiyorum. Her
Duvar
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halde öðleden sonra üçe geliyordur. Saatim kayboldu;
ama daha önce de bana pek yardýmý dokunmuyordu.
Küçücük, altýn bir kol saati, aslýnda zamaný hiçbir
zaman doðru göstermek istemeyen pahalý bir oyuncak
tý yalnýzca. Bir tükenmez, üç de kurþunkalemim var.
Tükenmezkalem kurumaya yüz tuttu, kurþunkalemle
yazmayý da hiç sevmiyorum. Yazýlanlar kâðýtta yeterin
ce belirgin biçimde öne çýkmýyor. Narin gri çizgiler,
sarýmsý zeminin üzerinde kayboluyor. Ama baþka
çarem yok. Eski takvimlerin arka sayfalarýna ve sarar
mýþ antetli kâðýtlara yazýyorum. Mektup kâðýtlarý, tut
kulu bir koleksiyoncu ve hastalýk hastasý olan Hugo
Rüttlinger’ den kalma.
Aslýnda bu rapor Hugo ile baþlayacaktý, çünkü
onun biriktirme hýrsý ve hastalýk hastasý yaradýlýþý
olmasa, bugün burada oturmazdým; herhalde hayatta
bile olmazdým. Hugo kuzinim Luise’nin kocasýydý ve
oldukça varlýklý bir insandý. Zenginliði bir kazan fabri
kasýndan geliyordu. Bunlar yalnýzca Hugo’nun ürettiði
çok özel kazanlardý. Bu kazanlarýn eþsiz oluþunun ney
den kaynaklandýðýný ona yeteri kadar açýklatmama
raðmen, ne yazýk ki unuttum. Zaten konuya da katkýsý
yok. Her neyse; Hugo o kadar varlýklýydý ki, kendine
çok özel bir þey satýn almak zorundaydý. O da kendine
avlanmayý satýn aldý. Ayný þekilde yarýþ atlarý ya da bir
yat satýn alabilirdi. Ama Hugo atlardan korkuyordu, bir
gemiye ayak basar basmaz da midesi bulanýyordu.
Avlanmayý da yalnýzca itibarý için seçmiþti. Kötü
bir niþancýydý, zararsýz geyikleri vurmak da onu tiksin
diriyordu. Ýþ ortaklarýný davet ediyordu, onlar da Luise
ve avcý ile birlikte belirlenen vuruþlarý hallediyorlardý,
Hugo ise o sýrada, ellerini göbeðinin üstünde birleþtir
miþ halde, av köþkünün önündeki þezlongda oturup
güneþte uyukluyordu. O kadar koþuþturmuþ ve aþýrý
yorulmuþ oluyordu ki, bir koltuða oturduðu anda uyku
ya dalýyordu – her yönden fazla yüklenilen, karanlýk
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korkularýn pençesinde, dev gibi, iriyarý þiþman bir
adamdý.
Onu seviyordum ve onun ormana ve av köþkünde
birkaç sakin güne olan tutkusunu paylaþýyordum. O
koltukta uyurken benim yakýnlarda bir yerde bulun
mamdan rahatsýz olmuyordu. Kýsa yürüyüþler yapýyor
ve þehirdeki o koþuþturmanýn ardýndan bu sessizlikten
mutlu oluyordum.
Saðlýklý, kýzýl saçlý, karþýsýna çýkan her erkekle flört
eden Luise ise av tutkunuydu. Ev iþlerinden nefret etti
ðinden, benim arada biraz Hugo’ya bakmam, ona kakao
piþirmem ve sayýsýz karýþýmlarýný hazýrlamam Lui
se’nin çok iþine geliyordu. Hugo saðlýðý için hastalýk
derecesinde endiþe ediyordu; o zamanlar bunu pek
anlayamýyordum, çünkü onun yaþamý bir sürek avýn
dan ibaretti ve tek zevki güneþte biraz kestirmekti. Çok
çýtkýrýldýmdý ve iþindeki çalýþkanlýðýnýn dýþýnda (bunun
öyle olduðunu varsaymak zorundaydým), küçük bir
çocuk gibi korkaktý. Eksiksizliðe ve düzenliliðe büyük
bir tutkusu vardý ve her zaman iki diþ fýrçasýyla seyahat
ederdi. Gündelik eþyalarýn hepsinden onda birden fazla
vardý; bu ona güven veriyor gibiydi. Onun dýþýnda
oldukça bilgili, görgülü ve kötü bir iskambil oyuncu
suydu.
Onunla biraz olsun önem taþýyan bir konuda soh
bet ettiðimi hiç hatýrlamýyorum. Bazen bu yönde
küçük giriþimlerde bulunuyor, ama her defasýnda bun
lardan zamanýnda vazgeçiyordu, belki çekingenlikten
ya da bu ona yorucu geldiðinden yalnýzca. En azýndan
bu benim çok iþime geliyordu, çünkü diðer türlü bu
bizi yalnýzca utanacak duruma sokardý.
O zamanlar hep atom savaþlarýndan ve onlarýn
etkilerinden söz ediliyordu, bu da Hugo’yu av köþkün
de küçük bir yiyecek stokunu ve baþka önemli eþyalarý
bulundurmaya yöneltti. Bütün bu giriþimleri anlamsýz
bulan Luise kýzýyor ve bunun etrafta duyulup hýrsýzlarý
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çekeceðinden korkuyordu. Sanýrým bunda haklýydý,
ama bu konularda Hugo kýrýlmasý mümkün olmayan
bir inat geliþtirebiliyordu. Kalbinden rahatsýzlanýyor
ve mide kramplarý geçiriyordu, ta ki Luise direncinden
vazgeçene kadar. Aslýnda bu Luise’nin umurunda da
deðildi zaten.
Otuz nisanda Rüttlingerler beni onlarla birlikte av
köþküne gitmeye davet ettiler. O zamanlar iki yýldýr
duldum, iki kýzým artýk neredeyse yetiþkindi ve zama
nýmý istediðim gibi ayarlayabiliyordum. Fakat özgürlü
ðümden pek az yararlanýyordum. Hep yerleþik bir
doðam oldu, kendimi evde daha rahat hissediyordum.
Yalnýzca Luise’nin davetlerini nadiren reddediyordum.
Av köþkünü ve ormaný seviyor ve üç saatlik araba yol
culuðuna severek katlanýyordum. O otuz nisanda dave
ti kabul ettim. Üç gün kalmak istiyorduk ve baþka bir
konuk davet edilmemiþti.
Av köþkü aslýnda iki katlý bir ahþap villa. Masif
kütüklerden inþa edilmiþ ve bugün bile hâlâ iyi durum
da. Zemin katta çiftlik odasý tarzýnda, ayný zamanda
mutfak da olan, büyük bir oturma odasý, yanýnda bir
yatak odasý ve küçük bir kiler var. Etrafýnda ahþap bir
verandanýn dolandýðý üst katta konuklar için üç küçük
oda bulunuyor. Bu odalardan birini, en küçüðünü, o
zamanlar ben kullanýyordum. Yaklaþýk elli adým ötede,
dereye inen yamaçta avcý için küçük bir tomruk ev var
dý, aslýnda bu yalnýzca tek odalý bir barakaydý, bitiþi
ðinde, yolun hemen kenarýnda da Hugo’nun yaptýrdýðý
tahtadan bir garaj duruyor.
Ya
ni ara
bay
la üç saat git
tik ve köy
de Hu
go’nun
köpeðini avcýdan almak için durduk. Bir Bavyera av
köpeði olan köpeðin adý Vaþak’tý ve o Hugo’nun malýy
dý gerçi, ama avcýnýn yanýnda büyümüþ ve onun tara
fýndan eðitilmiþti. Ne tuhaftýr ki, avcý köpeðe Hugo’yu
efendisi olarak görmesini öðretmiþti. Ama köpek Lui
se’yi kaale almýyordu, ona itaat de etmiyor ve ondan
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