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Karin Anna Alvtegen, 8 Haziran 1965’te, Ýsveç’in Huskvarna
þehrinde doðdu. 1998 yýlýnda Suç adlý romanýyla yazýn dünya
sýna giren Alvtegen, Can Yayýnlarý tarafýndan yayýnlanan
ikinci romaný Yitirilen ile 2000 yýlýnda Ýskandinav ülkelerinin
en önemli polisiye roman ödülü olan Sýrça Anahtar Ödülü’nü
aldý. Ýhanet adlý yapýtý da 2004’te En Ýyi Ýskandinav Polisiye
Romaný Ödülü’ne aday gösterildi. “Ýskandinavya’nýn suç
romanlarý kraliçesi” diye anýlan Alvtegen, Ýsveç’in dünyaca
ünlü çocuk edebiyatý yazarý Astrid Lindgren’in de yeðenidir.
Utanç adýndaki romaný da çoksatanlar listelerinin baþýnda
yer alan Alvtegen, ailesiyle birlikte Stockholm’de yaþýyor ve
romanlarýnýn yaný sýra senaryolar yazýyor.

Deniz Canefe, 1956 yýlýnda Ankara’da doðdu. Yükseköðreni
mini Hacettepe Týp Fakültesi’nde, Oslo Üniversitesi Týp ve
Felsefe bölümlerinde tamamladý. Norveç’te on üç yýl týp doktorluðu yaptýktan sonra, 1991 yýlýnda Ýstanbul’a dönerek Nor
veççe, Ýngilizce ve Eski Yunan dillerinden çeviriler yapmaya
baþladý. Ýlk yýllarda aðýrlýðýný felsefî metinlerin oluþturduðu
çevirileri zamanla klasik ve çaðdaþ Batý edebiyatýna yöneldi
ve bu alanda pek çok yapýtý dilimize kazandýrdý.
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Micke’ye
sevginle ve bilgeliðinle
sonunda her isteðini
gerçekleþtirmeyi baþardýðýn için
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Sevgi sabýrlý ve iyidir.
Sevgi inatçý deðildir, kendini beðenmiþ ve
kibirli deðildir.
Dýþlayýcý deðildir, bencil deðildir, taþkýn deðildir,
hiç kimsenin kötülüðünü istemez.
Haksýzlýða sevinmez, gerçeði sever.
Herkesin içinde vardýr, herkes ona inanýr,
herkes onu umar, herkes onu aktarýr.
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Ceza ya da ödül diye bir þey yoktur,
yalnýzca sonuçlar vardýr.
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“Bilmiyorum.”
Tek sözcük.
Kendi baþýna ya da baþka bir baðlamda bütünüyle
zararsýz bir sözcük. En küçük bir aðýrlýðý yok. Yalnýzca
emin olmadýðýný, bu yüzden de yanýt vermemeyi seçtiðini
belirten bir söz.
Bilmiyorum.
Tek sözcük.
Kadýnýn az önce sorduðu soruya verilmiþ bir yanýt
olarak onun bütün varlýðýný tehdit ediyordu. Oturma oda
sýnýn yeni cilalanmýþ parke zemininde aniden bir uçurum
açýlmýþtý.
Aslýnda kadýn bir soru sormamýþtý, söyledikleri yal
nýzca erkeðe ne kadar huzursuz olduðunu anlatmak için
söylenmiþ sözlerdi. Eðer en akla gelmeyecek þeyi sorarsa
bunun ardýndan her þey daha iyiye gider diye düþünmüþ
tü. Ortaklaþa bir dönüm noktasý. Son yýl bitmez tükenmez
kavgalarla geçmiþti; kadýnýn sorusu güçlü taraf olmaya
artýk daha fazla dayanamayacaðýný, bütün yükü kendi
baþýna taþýmayý sürdüremeyeceðini anlatmanýn bir yoluy
du.
Erkek yanlýþ yanýt vermiþti.
Kadýnýn asla seçenekler arasýnda görmediði o sözcü
ðü kullanmýþtý.
“Yani gelecekteki birlikteliðimizi gerçekten sorgula
dýðýný mý söylemek istiyorsun?”
Bilmiyorum.
Ardýndan gelebilecek hiçbir soru yoktu; erkeðin yaný
tý kadýnýn þimdiye dek öðrendiði bütün sözcükleri bir
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anda silip atmýþtý. Beyni tam bir dönüþ yapmak, þimdiye
dek kuþkusuzca inandýðý her þeyi yeniden deðerlendir
mek zorundaydý artýk.
Ýkisinin ortak bir geleceklerinin olmayabileceði
düþüncesinin kadýnýn inanç sisteminde yeri yoktu.
Axel, ev, ileride birlikte büyükanne ve büyükbaba
olmalarý.
Kadýn bu aný aþabilmelerini saðlayacak sözleri nere
den bulabilecekti?
Erkek kanepede ses çýkarmadan oturuyordu, gözleri
ni televizyondaki Amerikan komedi dizisine dikmiþti,
parmaklarý uzaktan kumandayla oynuyordu. Kadýn odaya
girdiðinden beri ona bir kez bile bakmamýþtý, hatta kadý
nýn sorusuna yanýt verirken bile. Aralarýndaki uzaklýk
öylesine büyüktü ki belki de erkek baþka bir þey söylese
kadýn duymayabilirdi bile.
Ama duydu. Açýk ve seçik bir þekilde duydu.
“Eve gelirken süt aldýn mý?”
Erkek bu kez de kadýna bakmamýþtý. Yalnýzca eve
gelirken yolda süt alýp almadýðýný merak ediyordu.
Göðsünde bir aðýrlýk. Ve ardýndan yeterince zamaný
olmadýðýný hissettiði zamanlar sol koluna saplanan sýzý.
“Þu televizyonu kapatamaz mýsýn?”
Erkek televizyon kumandasýna baktý, kanalý deðiþtir
di. Trafik haberleri.
Kadýn birden kanepede oturanýn bir yabancý olduðu
nun farkýna vardý.
Adam tanýdýk görünüyordu ama kadýn onu tanýmý
yordu. Oðlunun babasý olan ve bir zamanlar, on bir yýlý
aþkýn bir süre önce ölüm onlarý ayýrana kadar, iyi ve kötü
günde birlikte olacaðýna Tanrý’ya söz verdiði erkeði andý
rýyordu. Geçen yýl birlikte o kanepenin parasýný ödedikle
ri erkeði.
Bu onlarýn ve Axel’in geleceðiydi, oysa erkek trafik
haberlerini kapatýp kadýna bakacak kadar bile saygý gös
termiyordu buna.
Kadýn þimdi kendini kötü hissediyordu, yeniden
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soluk almaya baþlayabilmesi için sormasý gereken soru
dan dolayý duyduðu korku onu hasta ediyordu.
Yutkundu. Öðrenmeye nasýl cesaret edecekti?
“Baþka biri mi çýktý karþýna?”
Sonunda erkek kadýna baktý. Bakýþlarý suçlama
doluydu ama en azýndan kadýna bakýyordu.
“Hayýr.”
Kadýn gözlerini yumdu. En azýndan baþka bir kadýn
yoktu. Erkeðin rahatlatýcý yanýtýyla kendini toparlamaya
çabaladý umutsuzca. Bütün bunlar öylesine akýl almaz
þeylerdi ki. Oda týpký eskisi gibi görünüyordu ama her þey
birden farklýlaþmýþtý. Noel’de çekip çerçevelediði fotoðra
fa baktý. Noel Baba kukuletalý Henrik ve rengârenk yeni
yýl hediyeleri yýðýnýnýn ortasýnda heyecanlý bir Axel.
Bütün aile kadýnýn çocukluðunun geçtiði evde toplanmýþ
tý. Daha üç ay önce.
“Ne kadar zamandýr böyle hissediyorsun?”
Erkek yeniden televizyona bakmaya baþlamýþtý.
“Bilmiyorum.”
“Yani yaklaþýk bir þeyler söyleyebilirsin. Ýki haftadýr
mý, iki yýldýr mý?”
Erkeðin yanýt vermesi çok ama çok uzun sürdü.
“Yaklaþýk bir yýldýr sanýrým.”
Bir yýl. Bir yýldýr ortak geleceklerini sorgulayarak
dolaþýp duruyordu demek. Tek bir söz etmeksizin.
Geçen yaz tatil için Ýtalya’ya gittiklerinde. Arkadaþla
rýyla birlikte olduklarý bütün o yemek davetlerinde. Bir iþ
gezisi için Londra’ya giden kadýna eþlik ettiðinde ve orada
seviþtiklerinde. Bütün bu süre boyunca kadýnla birlikte
yaþamayý sürdürmek isteyip istemediðine kafa yoruyordu
yani.
Kadýn yeniden fotoðrafa baktý. Fotoðraf makinesinin
merceðinden kendisininkilere bakarken gülümseyen göz
lere. Bundan böyle seni ister miyim, hâlâ seninle birlikte
yaþamak ister miyim, bilmiyorum.
Niye hiçbir þey söylememiþti?
“Ama neden? Peki bu sorunu nasýl çözebileceðimizi
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düþünüyordun?”
Erkek hafifçe omuz silkip içini çekti.
“Artýk birlikteyken eðlenmiyoruz.”
Kadýn dönüp yatak odasýna doðru yürüdü, daha faz
lasýna dayanamayacaktý.
Sýrtýný yatak odasýnýn kapalý kapýsýna dayayýp durdu.
Axel’in sakin, güvenli soluklarý. Her zaman ortalarýnda,
ikisini baðlayan bir bað gibi, geceler boyu. Sonsuza dek
birbirlerine ait olduklarýnýn, baðlýlýklarýnýn bir güvencesi.
Anne, baba, çocuk.
Baþka hiçbir alternatif yok.
Artýk birlikteyken eðlenmiyoruz.
Dýþarýda, kanepenin üzerinde, kadýnýn bütün yaþamý
kendi ellerinde oturuyordu. Hangi kanalý seçecekti? Biraz
önce yaþamý üzerindeki kontrolü onun elinden almýþtý;
kadýnýn ne istediðinin hiçbir önemi yoktu, her þey ona
baðlýydý.
Kadýn soyunmadan örtülerin altýna girdi, küçük
vücudun yanýna uzandý, içindeki endiþenin giderek büyü
düðünü hissetti.
Bu durumu nasýl çözecekti?
Ve sonra uyuþturucu bir bitkinlik. Her zaman sorum
luluðu üzerine alan, iþleri yoluna koyan, her þeyi harekete
geçiren ve yapýlmasý gerekenin yapýlmasýný saðlayan
olmaktan tükenmiþti artýk. Ýliþkilerinin daha en baþýnda
ikisi de kendi rollerini üstlenmiþlerdi. O zamanlar bazen
buna güler, aralarýndaki farklar üzerine þakalaþýrlardý. Yýl
lar içerisinde tekerlek izleri o kadar derinleþti ki yön
deðiþtirmek olanaksýzlaþtý; artýk doðrulup kenardan bak
mak bile zorlaþmýþtý. Kadýn ilkin yapýlmasý gerekenleri
yapýyor, gerçekten yapmak istediklerini ancak daha sonra
zamaný kalýrsa yapabiliyordu. Erkek de tam tersini. Ve
erkek yapmak istediði þeyleri yapmayý bitirdiðinde yapýl
masý gereken her neyse çoktan yapýlmýþ oluyordu. Kadýn
ona gýpta ediyordu. Kendisi de böyle davranmayý çok
isterdi. Ama o zaman her þey çökerdi. Kadýnýn tek hisset
tiði þey bir kerecik olsun direksiyonun baþýna erkeðin
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geçmesi için duyduðu tanýmlanamaz özlemdi. Dinlenebil
sin diye birazcýk oturmasýna izin vermesi için. Kýsa bir
süre de olsa ona yaslanmasýna izin verilmesi için.
Bunun yerine erkek, parasýný daha yeni ödedikleri
kanepede oturmuþ trafik haberlerini izliyor, artýk onunla
birlikteyken eðlenmediði için ortak geleceklerini sorgulu
yordu. Sanki kadýn birlikteliklerinden dolayý neþeyle
dolup taþýyormuþ gibi. Ama en azýndan kadýn uðraþýyor
du, birlikte bir çocuklarý vardý, lanet olsun.
Durum buraya nasýl gelmiþti? Hangi anda bu noktaya
ulaþmýþtý? Neler hissettiðini kadýna niye anlatmamýþtý?
Bir zamanlar birlikte güzel zaman geçirirlerdi, vazgeç
mezlerse her þeyin yine eskisi gibi olabileceðini görmesini
saðlamasý gerekiyordu.
Ama bunun altýndan nasýl kalkacaktý?
Televizyonun sesi kesildi. Kadýn yatak odasýna doðru
yaklaþan ayak seslerini beklenti içinde dinledi. Ama sonra
ayak sesleri hiç yavaþlamadan çalýþma odasýna doðru
devam edince hayal kýrýklýðý geldi.
Kadýnýn istediði tek bir þey vardý.
Yalnýzca tek bir þey.
Erkeðin odaya girmesi, ona sarýlmasý, her þeyin nor
male döneceðini söylemesi. Bunu birlikte aþacaklarýný,
bütün bu yýllar boyunca kurmayý baþardýklarý bunca þeyin
uðruna savaþmaya deðer olduðunu. Kaygýlanmasýna
gerek olmadýðýný.
Erkek gelmedi hiç.
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Kadýnýn odaya girdiðini anýnda anladý. Son aylarda
evde peþinden ayrýlmýyor, bir konuþma baþlatmaya çalýþý
yordu, ama adam bir þekilde her seferinde bundan kaçýn
mayý baþarabiliyordu. Yalnýzca sessizliði sürdürmek, gün
delik kargaþanýn içine gizlenmek, uçuruma giden adýmla
rý atmaktan kaçýnmak ne kadar da kolay olurdu.
Ama þim
di çok geç
ti. Þim
di ka
dýn ora
da dur
muþ,
çalýþma odasýndaki sýðýnaðýna giden yolu kesmiþti, bu kez
erkeðin hiç þansý yoktu.
Ona gerçeði söylemeyi nasýl baþarabilirdi? Bunlardan
söz etmek için hangi sözcükleri kullanmaya cesaret edebi
lirdi? Ve sonra o felç edici korku. Bildiði þeyin korkusu,
bunun ne anlama geleceðinden duyduðu korku, kadýnýn
vereceði tepkiden duyduðu korku. Yürek atýþlarýný kadý
nýn duyup duymadýðýný, içinde gizlenenleri ele vermeye
zorlanmaktan kaçýnmak için nasýl çýrpýndýðýný duyup
duymadýðýný merak ediyordu.
Ve sonra kartopunu yuvarlanmaya býrakan sorusu
geldi kadýnýn.
“Yani gelecekteki birlikteliðimizi gerçekten sorgula
dýðýný mý söylemek istiyorsun?”
Evet! Evet! Evet!
“Bilmiyorum.”
Bu korkudan nefret ediyordu, bu korkuyu doðuranýn
kadýn olmasýndan nefret ediyordu. Kadýna bakamýyordu
bile. Birden kadýnýn ondan iðrendiðini fark edip þaþýrdý.
Ýðreniyordu, çünkü kendisi son yýllarda giderek umutsuz
luk bataðýnýn derinlerine batarken kadýn onun yanýnda
kaya gibi duruyordu. Her þeyin normal akýþýnda gitmesini
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saðlýyordu, sanki kendisinin artýk neredeyse hiçbir þeye
katýlmaz olmasýnýn en küçük bir önemi yokmuþ gibi. Yine
de kadýnýn baþardýðý tek þey ona kendini çaresiz bir küçük
oðlan gibi hissettirmek olmuþtu.
Her zaman çok hýzlý. Daha o neyin yapýlmasý gerekti
ðini bile anlayamadan her þey yapýlýp bitirilmiþ oluyordu.
Her zaman, her türlü sorunu, hatta kendisini hiç ilgilen
dirmeyenleri bile daha o düþünmek için zaman bulama
dan çözmeye hazýrdý. Sabýrsýz bir buharlý lokomotif gibi
ileri atýlýyor, her þeyi yoluna koymaya çalýþýyordu. Ama
her þeyi düzeltmenin olanaðý yoktu. Kendini ne kadar
uzaklaþmýþ hissettiðini göstermeye uðraþtýkça o bunun
hiç fark edilmemesine gayret ediyordu. Ve her geçen gün
kendi yaptýklarýnýn gerçekten de önemsiz olduðunun
daha çok bilincine varýyordu. Artýk kadýnýn ona ihtiyacý
yoktu.
Belki de hiçbir zaman olmamýþtý.
Yalnýzca yolculuk için lokomotifin arkasýna takýlmýþ
bir vagondu.
Kadýn bir an bile onun gerçekte ne hissettiðini anla
mamýþtý. Can sýkýntýsý ve her þeyin önceden bilinebilir
oluþu onu yavaþ, ama kesin bir þekilde boðmaya baþlamýþ
tý. Yaþamýnýn yarýsý geçip gitmiþti ve gerisinin de neye
benzeyeceði belliydi. Asla bundan daha ötesi olmayacaktý.
Yapmak istediði her þeyi daha fazla ertelemesinin olanak
sýz olduðu an gelip çatmýþtý. Bir gün yapmayý planladýðý
her þey. Evet, o bir gün gelmiþti þimdi. Söz dinler bir þekil
de bir yana ittiði bütün düþler ve beklentiler seslerini yük
seltmeye baþlamýþ, ona ne yapacaklarýný giderek daha çok
dayatýr olmuþlardý. Onlarý terk mi edecekti, yoksa kalma
larýný mý istiyordu ve eðer bunu istiyorsa niye istiyordu?
Aralarýndan tek bir tanesini bile yerine getirmeye niyeti
yoksa niçin kalacaklardý ki?
Annesiyle babasýný düþündü. Katrineholm’de, bütün
borcu ödenmiþ evlerinde oturuyorlardý. Her þey tamam
lanmýþ ve yerleþmiþti. Akþamlar boyu, kullanýlmaktan
aþýnmýþ televizyon koltuklarýnda yan yana. Bütün sohbet
Ýhanet
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ler çoktan bitmiþti. Bütün ilgi, bütün beklenti, bütün say
gý yýllar önce besin yetersizliðinden aðýr aðýr ama kesin
adýmlarla doðal bir ölüme sürüklenmiþti. Geriye kalan tek
þey ellerinden kaçan her þey için, artýk yitirmiþ olduklarý
her þey için karþýlýklý bir suçlamaydý. Birbirlerine daha
fazlasýný verememiþ olduklarý için, yýllar önce bile artýk
çok geç olduðu için. Koltuklarýndan yirmi metre ileride
tren raylarý vardý; yýllar boyunca her saat onlarý oradan
uzaklaþtýrabilecek trenler geçmiþti. Artýk kendi trenleri
nin çok zaman önce kaçtýðýný kabullenmiþlerdi, ama baþ
ka trenler gürültüler çýkararak, her zaman pýrýl pýrýl olan
oturma odasý camlarýný sarsarak hýzla geçip gidiyorlardý.
Babasýnýn araba satýþlarýndan kazandýðý paranýn bunu
rahatça karþýlayabilecek olmasýna karþýn asla bir yazlýk
kulübe de satýn almamýþlardý. Asla bir yolculuða çýkma
mýþlardý. Sanki yalnýzca fiziksel yer deðiþtirme bile
yaþamlarýna bir tehdit oluþturabilirmiþ gibi. Yerlerinden
kalkýp arabayla yüz kilometre ilerideki Stockholm’e git
meyi baþarabilmelerinin üzerinden çok zaman geçmiþti.
Axel’in altýncý yaþ gününe bile gelmemiþlerdi, yalnýzca
altýný imzalayýp içine katlanmýþ bir yüz kron koyduklarý
gecikmiþ bir doðum günü kartý göndermiþlerdi. Aile
buluþmalarýna katýlmak yerine evlerinde oturuyor,
Eva’nýn akademik derecelere sahip varlýklý ailesinin ve
onlarýn entelektüel dostlarýnýn yarattýðý aþaðýlýk duygula
rýna gömülüyorlardý. Kendi yaþamlarýnýn tutsaðý olmuþ,
dünyaya küsmüþ, tükenmiþ bir þekilde olduklarý gibi kalý
yorlardý.
Sanki yalnýz kalmaktan duyduklarý dehþet yüzünden
ikisi de birbirlerini sonsuza kadar tutsak almýþlardý.
Gözünün ucuyla karýsýnýn oturma odasýnda hareket
siz durduðunu gördü. Televizyonun sesi sanki kendi yürek
atýþlarýyla eþzamanlý bir nabýz gibi ara ara yükseliyordu.
Biraz zaman kazanmaya, eski alýþkanlýklarýndan hâlâ
geriye kalan bir þeye tutunmaya çok fazla ihtiyacý olduðu
nu hissediyordu.
“Eve gelirken süt aldýn mý?”
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Karýsý yanýt vermedi. Korkudan þakaklarý zonkluyor
du. Niçin çenesini kapatmamýþtý ki?
“Þu televizyonu kapatamaz mýsýn?”
Ýþaretparmaðý hiç düþünmeden uzandý, ama yanlýþ
düðmeye bastý. Bir anlýk bir duraksamadan sonra sürün
gen beyni bir daha denememeye karar verdi. Birden söz
dinlememe duygusu korkuyu bir yana itmiþti. Kontrolü
elinde tutan o deðil miydi?
“Baþka biri mi çýktý karþýna?”
“Hayýr.”
Dudaklarý bu yanýtý kendi kendilerine vermiþlerdi.
Týpký uçurumun kenarýndan boþluða doðru uzanan bir
kaya gibiydi. Orada ne yapacaktý? Yarýsý bir yanda, yarýsý
ötekinde, daracýk bir yerde duruyordu.
“Ne kadar zamandýr böyle hissediyorsun?”
“Bilmiyorum.”
“Yani yaklaþýk bir þeyler söyleyebilirsin. Ýki haftadýr
mý, iki yýldýr mý?”
Hatýrlayabildiðim bütün süre boyuncaymýþ gibi geli
yor bana.
“Yaklaþýk bir yýldýr sanýrým.”
Açýklamaya nasýl cesaret edebilirdi? Bu sözcükleri
aðzýna alacak cesareti nereden bulabilirdi? Son yedi aydýr
her iki günde bir baþka bir yerde olduðunu karýsýna söyle
diði takdirde ne olurdu?
Onunla birlikteydi.
Bütünüyle beklenmedik bir þekilde fýrtýna gibi kalbi
ne girmiþ, sabahlarý yataktan kalkmasý için ona bir neden
saðlamýþ olan kadýn. Ýsteðini ve iradesini ona geri veren
kadýn. Ýçindeki, çok uzun zaman önce kapatýp kilitlediði
bütün kapýlarý açan, var olduklarýný bile bilmediði odala
rýn anahtarlarýný bulan kadýn. Onu gerçekte olduðu gibi
gören, yeniden gülmeyi isteten, yaþamayý isteten kadýn.
Ona kendini istenebilir, zeki ve enerjik hissettiren kadýn.
Sevmeye deðer.
“Ama neden? Peki bu sorunu nasýl çözebileceðimizi
düþünüyordun?”

21

Bilmiyordu, yalan söylemesi bile gerekmiyordu. Yatak
odasýnda altý yaþýndaki oðlu yatýyordu. Gerçekten yapmak
istediði þeyi yaparsa onun gözlerine bir daha nasýl bakabi
lirdi?
Evinde kalýp bulduðu o inanýlmaz büyük sevgiye
hayýr derse kendi gözlerine bir daha nasýl bakabilirdi?
Bir an içini bir nefret kapladý. Oturma odasýnda
ondan birkaç metre uzakta duran o kadýn olmasaydý, o
zaman...
Tek istediði þey yeniden yaþamanýn nasýl bir þey
olduðunu hissedebilmekti.
“Artýk birlikteyken eðlenmiyoruz.”
Bu sözlerin kulaða ne kadar aptalca geldiðini duyabi
liyordu. Bu ne boktan bir durumdu. Hep kendini aþaðýlýk
hissetmesine neden oluyordu karýsý.
Kadýnýn bakýþlarýný fiziksel bir suçlama gibi üzerinde
hissediyordu. Kýmýldayamýyordu.
Sonunda karýsý bakmayý býrakýp yatak odasýna doðru
yürümeye baþlayýncaya kadar ona sonsuz gelen bir zaman
geçti.
Arkasýna yaslandý, gözlerini yumdu.
Ýstediði tek bir þey vardý.
Yalnýzca bir þey.
Þimdi onun burada, yanýnda olmasý, sýmsýký sarýlma
sý ve her þeyin yoluna gireceðini söylemesi.
Þimdilik kurtulmuþtu ama yalnýzca geçici olarak.
Þu andan baþlayarak evleri bir mayýn tarlasý olmuþtu.
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