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Uwe Timm, 1940’ta Hamburg’da doğdu. Münih ve Paris’te
felsefe ve Alman dili ve edebiyatı öğrenimi gördü. 1967-1968
arası Alman Sosyalist Öğrenci Birliği’nde yer aldı. 1971’de
“Wortgruppe München”ı kurdu ve edebiyat dergisi Literarische
Hefte’nin editörlerine katıldı. 68 kuşağının önemli temsilcilerinden olan Uwe Timm’in, kendisinin de yer aldığı Alman
öğrenci hareketini anlattığı ilk romanı Sıcak Yaz, 68 olaylarının en önemli tanıklığı olarak değerlendirildi. Timm, çağdaş
Alman edebiyatında sömürgecilik sonrası akımın da temsilcisi oldu. 1978’de yayımladığı ve Namibya’da Alman sömürge
savaşlarını anlattığı Morenga büyük ilgiyle karşılandı. 1981’de
Warwick Üniver
sitesi’nde, 1991-1992’de Paderborn Üniversi
tesi’nde ders verdi. Ödül
lü çocuk kitapları olan Timm,
Darmstadt Alman Dili ve Edebiyatı Akademi
si, Al
manya
PEN Yazarlar Birliği, Bavyera Güzel Sanatlar Akademisi ve
Ber
lin Sanatlar Akademisi üyesidir. 2001 Bavyera Güzel
Sa
natlar Akademisi Büyük Edebiyat Ödülü, 2001 Tukan
Ödülü, 2003 Schubart Edebiyat Ödülü ile 2006 Premio Napoli
ve Premio Mondello ödülleri sahibidir.

Zehra Aksu Yýlmazer, Giresun’da doðdu. Ortaokul ve liseyi
Almanya’da okudu. Hacettepe Üniversitesi Ýngilizce Müter
cim-Tercümanlýk Bölümü’nden mezun oldu. Aralarýnda Stefan
Zweig’ýn Macellan, Gustav Meyrink’in Kardinal Napellus,
Hermann Hesse’nin Doðu Yolculuðu, Carl Gustav Jung’un
Dört Arketip, Erik Hornung’un Mýsýr Tarihi ve Mýsýr Ötedünya
Kitaplarý, Gisela Bock’un Avrupa Tarihinde Kadýnlar, Horst
Blanck’ýn Antikçaðda Kitap, Wolfgang Schivelbusch’un Keyif
Verici Maddelerin Tarihi, Detlef Bluhm’un Tütün ve Kültür ve
Leo Perutz’un Da Vinci’nin Yahuda’sý adlý kitaplarýn da bulun
duðu pek çok yapýtý dilimize kazandýrdý.
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1
Genç kýz aðlamayý kesmiþti. Sadece arada bir içini
çekiyordu.
Delikanlý kýpýrdamadan yatýyordu.
Aþaðýdaki sokaktan gelen sesler, adýmlar, daha ötede:
kentin düzenli uðultusu.
Delikanlýnýn burnuna kýzýn ter kokusu geldi: ekþi, bir
nebze parfümle karýþýk. Buruþuk çarþaf sýrtýna batýyordu.
Bir çayýrda yatmak, diye hayal etti Ullrich. Alacaka
ranlýðýn çökmesiyle artan nemli serinliði hissetmek.
Yan odadan yine keman sesi yükseldi.
Ingeborg aniden doðruldu. Yataðýn yaylarý gýcýrdadý.
Ullrich baþýný ona çevirdi.
Ingeborg’un gözlerinin altýnda siyahýmsý gözyaþý izle
ri.
Bir þey söyleyecekti ki, Ullrich, kes artýk, dedi.
Ingeborg bakakaldý, sonra ani bir hareketle dönüp
yataktan kalktý, giysilerini hýrsla toplayýp koltuðun üzeri
ne fýrlattý. Ullrich dirseðinin üzerinde doðrulup onu izledi.
Bir keresinde Ingeborg’a, giyinirken önce sutyenini tak
masýný komik bulduðunu söylemiþti. Þimdi de yine sutye
ni vardý Ingeborg’un elinde, ama bir an tereddüt ettikten
sonra sutyeni býrakýp külotuna uzandý. Bu arada Ullrich’e
sýrtýný dönmüþtü. Daha önce hiç yapmamýþtý bunu. Sutye
ninin kopçasýndaki deliði iki kez ýskaladý.
Yan odadaki Lothar yine yanlýþ bir nota çalmýþtý, çal
mayý kesti, sonra yeniden baþladý.
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Ingeborg elbisesini baþýndan geçirirken bir an yalnýz
ca bacaklarý ve kýçý göründü, sonra kollarý açýða çýktý, ani
bir hareketle de baþý. Saçlarýný savurdu. Topuk bandýný
iþaretparmaðýyla yukarý çekip sandaletlerini ayaðýna
geçirdi, elbisesinin yan tarafýndaki fermuarý çekti ve
siyah rugan kemerine bakýndý. Kemer koltuðun altýnday
dý. Ullrich aðzýný açmadan kemerin durduðu yeri gösterdi.
Ingeborg kemerini takarken bir an karnýna baktý.
Odada bir an kararsýzca durdu, sonra saçýný kesin bir
tavýrla kulaklarýnýn arkasýna itti ve Ullrich’e baktý. Ullrich
kendini sýrtüstü yataða býraktý, yastýðý tortop edip baþýnýn
altýna koydu ve gözlerini yine tavana dikti.
Lütfen, dedi Ingeborg.
Lothar çalarken yine hata yaptý.
Duyuyor musun, dedi Ingeborg.
Ullrich ona olabildiðince umursamaz bir tavýrla bak
maya çalýþtý.
Ingeborg arkasýný döndü, kapýya gitti, kapýyý açtý,
keman sesi arttý, odadan çýkarken kapýyý arkasýndan çek
ti. Kilide oturmayan kapý yeniden açýldý.
Lanet kapý, diye düþündü Ullrich, Ingeborg’un hýzlý
adýmlarla koridorda ilerlediðini duydu.
Onu geri çaðýrmasý gerektiðini düþündü, ama yerin
den kalkmadý. Daire kapýsý sertçe kapandý. Ayný anda Lot
har da keman çalmayý býraktý.
Ullrich ayaða kalkýp pencereye gitti.
Dýþarýsý henüz aydýnlýktý. Saçaklý bulutlar batan
güneþle turuncuya boyanmýþtý. Pencerenin önünde çýrýl
çýplak durup çatýlara baktý. Aniden, rahatlama gibi bir þey
hissettiði duygusuna kapýldý.
Fakat sonra Ingeborg’un ince topuklarýnýn sesini
duydu, düzenli ve sert. Pencereden sarktý, oysa binanýn
önünden geçiþini çatý saçaðýndan ötürü göremeyeceðini
biliyordu.
Çatý oluðunda güvercinler kuðuruyordu.
Güzel, dedi Ullrich.
Hafif, sýcak bir rüzgâr esiyordu. Aniden baþýnýn aðrýsý
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da dinmiþti. Bornozunu giydi, yorganý koltuðun üzerine
attý ve yerdeki kâðýt mendilleri topladý.
Yeniden doðrulduðunda, tavan arasýnýn eðri duvarý
üzerine çöküyormuþ gibi geldi.

2
Pencereyi açsana, dedi Ullrich, dýþarýsý serinledi
artýk. Loþ odayý dolduran boðucu havayý olabildiðince
solumamaya çalýþtý.
Lothar yeri gösterdi, üzerinden su damlýyor.
Ullrich bornozunun ucuyla ýslak bacaklarýný kuruladý.
Lothar iki havluyu pencereye tutturduðu raptiyeleri
çýkardý.
Sýcak yaz günlerinde Lothar sabah erkenden pencere
yi kapatýyor ve camlara nemli havlular asýyordu. Odanýn
kapýsýnýn da kapalý olmasý gerekiyordu. Lothar bu sayede
en serin yerin odasý olduðunu iddia ediyordu. Ullrich ise,
en sýcak yerin Lothar’ýn odasý olduðunu iddia ediyordu.
Lothar pencereyi açmýþ, nemli havlularý özenle katlý
yordu.
Ödevin ne âlemde, diye sordu Ullrich, ilerleyebildin
mi?
Eh, fena deðil, dedi Lothar ve sýcaða raðmen giydiði
fanilasýna ellerini sildi. Ullrich’in önünde durduðu met
nin sayfalarýný toparladý. O üç sayfayý özenle düzeltip üze
rine bir kitap koydu. Sonra bir tane daha. Art arda bir sürü
kitabý metnin üzerine aðýr aðýr ve özenle istifledi.
Ya sen, sen ne yaptýn, diye sordu Lothar.
Ullrich pencereye gitti. Bornozunun koluyla saçýný
kuruladý. Karþýdaki binalarýn çatýlarý hâlâ ýþýk içindeydi.
Aþaðýdaki sokak gölgelere bürünmüþtü.
Yürek uyanýk, ne ki cezbedip baðlýyor
Kutsal büyüsünde gece beni daima.
Engelliyor þaþýrtýcý gece beni daima, dedi Ullrich.
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Gece neden þaþýrtýyor? Kulede oturup paslý çivileri topla
dýðý ve herkese Aziz Peder diye hitap ettiði dönemde yaz
dýklarýný da eþeleyip çýkarýrlar yakýnda.
Sadýk hizmetkârýnýz Scardanelli diye imzaladýklarýný,
Ullrich hafifçe eðildi.
Lothar güldü.
Tanrýlar tarafýndan alt edilmiþ, diye haykýrmýþtý Zieg
ler hýnca hýnç dolu amfide ve sað eliyle arka duvardaki,
Apollon’un Art Nouveau gözlü dört atý sürdüðü dev moza
iði göstermiþti.
Ingeborg bir keresinde Ullrich’in kulaðýna, Basedov
gözlü atlar, diye fýsýldamýþtý.
Þimdi aðlamaktan þiþmiþ gözlerle eve giden Ingeborg.
Öylece gitmesine izin vermemeliydim, dedi Ullrich.
Lothar indeks kartlarýný düzenliyordu.
Onu býraktým, dedi Ullrich.
Lothar gözünü kartlardan ayýrmadan konuþtu:
Demek öyle. Bir süre sonra da: Sonra olacaðýna þimdi
olmasý daha iyi.
Bir an Ullrich, Lothar’ýn kendisini anladýðýndan kuþ
ku duydu. Acaba Lothar, Ullrich’in seminer ödevini mi
býraktýðýný sanýyordu. Ödevi yazmayý býraktýðýný.
Lothar’ýn yataðýna oturdu. Týpký kendisininki gibi
gýcýrdýyordu. Ingeborg’u her zamanki gibi baþtan savma
bir öpücükle karþýlamýþtý. Ona söylemeyi son haftalarda
sýk sýk aklýndan geçirmiþti, belli belirsiz, üstünkörü, ama
bugün söylemeyi düþünmemiþti. Onunla odada oturmak
ya da yatmak istemiyordu sadece. Caný dýþarý çýkmak isti
yordu.
Ingeborg geldiðinde, Ullrich onun fazla parfüm sür
düðünü düþünmüþtü. Ingeborg’un daima sürdüðü, kendi
sinin de aslýnda sevdiði bir parfüm. Je reviens. Birdenbire
parfüm kokusundan rahatsýz olmuþtu. Dýþarýda dolaþmayý
ya da bir film seyretmeyi önermiþti. Ingeborg hemen razý
olmuþtu ama önce bir sigara içmek istemiþti. Her zamanki
gibi yataðýn üzerine oturmuþ ve bacak bacak üstüne
atmýþtý. (Sigara reklamlarýndaki fotomodeller öyle oturur.)
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Ingeborg’un elbisesinin eteði yukarý sýyrýlýnca uylu
ðunun iç kýsmýný görmüþtü.
Onu azýcýk okþamýþtý, sonra da hiç konuþmadan
soyunmuþlardý.
Hadi, Lothar, dedi Ullrich, gidip bir bira atalým. Yeter
ki çýkalým.
Ya ödevim, diye sordu Lothar.
Yahu nasýl dayanýyorsun bu sýcaða, hele Hölderlin
hakkýndaki þu profesör saçmalýðýna. Mide bulandýrýcý,
diye baðýrdý Ullrich.
Lothar yazý masasýndan bir ataç almýþtý, atacý eðip
bükmeye baþladý.
Ullrich odada oturmak istemiyordu, ama dýþarýda tek
baþýna dolaþmak da istemiyordu.
Lothar’ýn hâlâ tereddüt ettiðini gören Ullrich sordu:
Senin Tunuslu kýz n’apýyor?
Lothar sadece bir kez tesadüfen karþýlaþtýklarýný
anlattý. Kýz hiç selam vermeden yanýndan geçerken, sýnýf
larýn sýralandýðý koridorun beyaz duvarýna dikmiþti gözü
nü. Lothar da onu bir daha arayýp sormamýþtý zaten.
Lothar, Ayþe’nin aldýðý bir derse neredeyse dört hafta
boyunca koþa koþa gitmiþti. Dersin adý þöyleydi: Hari
ri’den seçme makamlarýn yorumlarý.
Sonunda Ayþe’yle tanýþmýþ, onu iki kez odasýna da
atmýþtý. Ama yatak gýcýrdamamýþtý. Yoksa Ullrich duyardý.
Sonra kýz bir daha görünmemiþti. Lothar onun ancak
nikâh yüzüðüyle yataða girmek istediðini söylemiþti.
Diðerleri konuþurken genellikle inatla susan Lothar’ýn
yabancý uyruklu bir kýzla buluþtuðunda çenesi açýlýveriyor
du. Bamberg’de çocukken saatlerce haritalarý incelerdi.
Lothar eðip büktüðü atacý yazý masasýnýn üzerine
býraktý: Lothar ataçtan bir tel figür yapmýþtý.
Bu arada güneþ batmýþtý. Gökyüzü mavi griydi þimdi.
Fakat saçaklý bulutlarýn kenarlarý hâlâ turuncu turuncu
parlýyordu.
Daha sonra ter içinde yan yana yatarlarken Ingeborg
aniden sormuþtu: Ödevin ne âlemde?
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Eli terden nemli ve soðuktu, elinin kayganlýðýný itici
bulan Ullrich ondan uzaklaþmaya çalýþtý.
Keþke dolaþmaya çýksaydýk.
Ingeborg ani bir hareketle sýrtýný döndü.
Ullrich onu bilerek incitmiþti, birden bunun bilincine
varýnca içi cýz etti. O zaman Ingeborg’a baðýrdý: Býktým
usandým senden, burama kadar geldi.
Ingeborg ona bakakalmýþtý, gözlerinde þaþkýnlýk, son
ra korku.
Ullrich nereden bulmuþtu bu lafý: Burama kadar geldi.
Lothar yazý masasýnýn baþýnda dikiliyordu, ufak
tefek, esmer, üzerinde atlet.
Hadi, dedi Ullrich, hemen giyinip geliyorum. Kapý
dan çýkarken seslendi: Birazdan görüþürüz.

3
Gert mesela: Gayet formdaydý, mükemmel kavisler
çizerek yamaçtan aþaðý kaydý, zemindeki engebelerin üze
rinden yaylana yaylana kayarak en aþaðýda bir tepenin
ardýnda gözden kayboldu. Onu ancak ertesi gün ilçe has
tanesinde gördük, her tarafý sargýlar içindeydi.
Lothar güldü. Lothar güldü ve gülerken masadaki iki
kadýna baktý. Kadýnlar kendi aralarýnda sohbet ediyorlardý.
Ullrich ile Lothar, Rolandseck’in ön bahçesinde dur
muþlardý. Lothar iki boþ yer olduðunu gördüðü ilk masaya
oturmaya yeltenmiþti. Ama Ullrich tereddüt etmiþ, sonra
da iki kadýnýn oturduðu masayý göstermiþti, siyah saçlýsý
nýn uçuk yeþil elbisesi uzun kollu ama derin dekolteliydi,
diðer kadýnýn týrnaklarý mor ojeliydi.
Yeþil farlý, siyah saçlý kadýn baþýný kaldýrýp bakmýþ,
sonra dikkatini yine arkadaþýna yöneltmiþ olsa da, iyi
akþamlar, demiþti.
Oturmuþlar ve Lothar iki kadýna hangi þarabý tavsiye
ettiklerini sormuþtu.
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Damak zevkinizi bilmiyoruz ki, demiþti siyah saçlýsý
ve arkadaþýyla sohbetine devam etmiþti.
Garson kýz geldiðinde Lothar ile Ullrich bira söyledi
ler.
Mor ojeli kadýn Documenta’dan söz ediyordu.
O anda Ullrich kayakta bir numara olan Gert’i sor
muþ, sargýlar içindeki hýzlý Gert’in hikâyesini de anlatý
vermiþti.
Lothar sonunda kahkahayý basýnca, Ullrich, Lothar’ýn
fazla yüksek sesle güldüðünü düþündü. Lothar’ýn kahka
hasýndan ve iki kadýna bakma biçiminden Lothar adýna
utandý.
Kadýnlarýn siyah saçlýsý Atika paketinden bir sigara
çýkardý. Ullrich pantolon cebinde çakmaðýný aranýrken,
kotu çok dar olduðundan ayaða kalkmak zorunda kaldý.
Fakat kadýn altýn çakmaðýný yakmýþtý bile. Sað elinin
ortaparmaðýnda, üzeri pýrlantalarla süslü yýldýz biçiminde
bir yüzük vardý.
Kotlarýn dezavantajlarýndan biri, dedi Ullrich ve çak
maðýný masanýn üzerine koydu: Bir dahaki sefere.
Bu kez kadýn hiç olmazsa gülümsedi.
Yan masada biri Ammer Gölü’ndeki bir yelkenli yarý
þýndan söz ediyordu. Diskalifiye olmuþtu. Bir engel yüzün
den.
Kafaya takmýyorum, dedi birkaç kez ve düðmeleri
yarýya kadar açýk gömleðinin içine elini sokup yanýk tenli
göðsünü kaþýdý. Siyah saçlý kadýn sigarasýndan dalgýn dal
gýn bir nefes çekti ve dumaný aðýr aðýr yelkenciden tarafa
üfledi.
Yelkenler ani ve þiddetli bir rüzgârla doldu ve kýrmýzý
bir spinnaker1 gürültüyle patladý.
Kanepenin altýndaki kazýn hikâyesini biliyor musun,
diye sordu Ullrich.
Hayýr, dedi Lothar ve peþinen güldü.
Ull
rich, o za
man
lar adý he
nüz Ul
li olan Ull
rich ile
1 Yat yarýþlarýnda kullanýlan, hafif malzemeden yapýlmýþ büyük ve üçgen yelken.
(Y.N.)
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foksteriyer Moritz’in hikâyesini anlatmaya baþladý:
Para reformundan kýsa süre sonra babasýnýn bir silah
arkadaþýný ziyarete gitmiþlerdi. Babasý arkadaþýyla birlik
te Rusya’da çok sýkýntý atlattýklarýný söylerdi hep. Bir
pazar günü öðleden sonra babasý, annesi (küçük kardeþi
Manfred henüz doðmamýþtý), foksteriyer Moritz ve o,
küçük Ulli, babasýnýn arkadaþýnýn ziline bastýlar. Ama
kapýyý açan olmadý, Ulli’nin babasý dedi ki: Tuhaf, içeride
biri var ama, tabak çanak sesi geliyor iþte, ve kararlaþtýrýl
dýðý gibi arka arkaya iki kez zile bastý. Belki de çoktan
yemek yemiþlerdir, dedi Ulli’nin babasý.
Çünkü iki aile bazen haber vermeden birbirini yemek
saatinde ziyaret ederdi.
Mor ojeli kadýn Ullrich’i dinlemeye baþlamýþtý bile.
Nihayet kapý açýldý ve babasýnýn silah arkadaþý, mer
habalar, bu ne sürpriz, dedi.
Ýçeriden kýzarmýþ et kokusu geliyordur, Ullrich’in
babasý yemekte rahatsýz edip etmediklerini sorar. Ama
silah arkadaþý, tabii ki rahatsýz etmediniz, fakat maalesef
sofradan biraz önce kalktýk, üzüldüm doðrusu, daha önce
gelseydiniz birlikte yemek yerdik, herkese bol bol yeterdi,
der. O sýrada kýzý da tabaklarý mutfaða taþýmaktadýr.
Yemekte ne vardý?
Çok özel bir þey, der silah arkadaþý, kaz kýzartmasý.
Hepsi iç çekip, kaz kýzartmasý, der.
Kazý da nereden buldun?
Tommy’den ayarladým, altýn bir Alman Haçý ve gümüþ
bir savaþ madalyasýyla deðiþ tokuþ ettim.
Vay canýna, der Ulli’nin babasý, hiç deðiþmemiþsin
valla. Silah arkadaþý güler, öyle, elimizden geleni yapýyo
ruz, der ama bunlarý tuhaf bir telaþla söyler, maalesef
hemen çýkmak zorundadýrlar, bunun üzerine Ulli’nin
babasý, zaten geçerken uðradýklarýný, kýsaca bir hatýr sor
maya geldiklerini söyler. Hemen gidiyoruz, der. O zaman
silah arkadaþý Ulli’nin babasýnýn omzuna, küçük Ulli’nin
daima hoþlandýðý biçimde dostça vurur ve, caným, bari bir
dakikalýðýna içeri girin, der.
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Fakat köpek aklýna gelmemiþti, diye ekliyor Lothar
iki kadýna bakarak.
Ve Ullrich anlatmaya devam ediyor: Silah arkadaþý
Moritz’i görmemiþti çünkü. Nefis kokularýn geldiði salona
geçerler, Moritz salonda derhal kanepenin altýna girince
silah arkadaþý ile karýsý bakýþýrlar, silah arkadaþý birdenbi
re suspus olur, oysa hiç öyle biri deðildir, genellikle þen
þakraktýr, Ulli’nin saçlarýný falan okþar ama artýk hiçbir
þey söylemiyordur, Ulli’nin anne babasý kanepeye oturur,
kanepenin altýndan bir týrmalama ve sürükleme sesi
gelince Ulli’nin babasý köpeðe söylenir: Çok ayýp, hoþt,
rahat dur bakayým.
Ama silah arkadaþý, caným, býrak oynasýn köpek, kim
seyi rahatsýz etmiyor ki, der; ama bunlarý her zamanki
rahat tavrýyla söylemez, karýsý da önce kýpkýrmýzý, sonra
bembeyaz kesilir, bu arada kanepenin altýndan þapýrtýlar
ve yalanma sesleri gelmeye baþlamýþtýr, silah arkadaþý,
Voronez’de tabur komutaný vurulduðunda hücum taburu
nun baþýna geçen Zörn’le geçenlerde tesadüfen karþýlaþtý
ðýný söyler.
Voronez’de deðil, der Ulli’nin babasý, Kursk’taydý, ve
kanepenin altýndan gelen þapýrtýlar giderek arttýðýndan,
ayrýca silah arkadaþý Çarkov’a yapýlan bir saldýrýyý Çerkasi
kuþatmasýndan kurtuluþla karýþtýrdýðýndan, Ulli’nin babasý
köpeðin orada ne yaptýðýný sorar ve Ulli’ye o iti derhal
kanepenin altýndan çýkarmasýný emreder, silah arkadaþý
buna þiddetle itiraz eder ve, þu kötü zamanda köpeðin key
fi bozulmasýn bari, der, hatta Ulli tam kanepenin altýna
uzanacakken silah arkadaþýnýn karýsý onu tutmaya bile kal
kar.
Asýl olay þimdi baþlýyor, diyor Lothar.
Lafý aðzýmdan almasana, diyor Ullrich.
Böylece küçük Ulli kanepenin altýna iyice eðilip baðý
rýr: Bir þey yiyor. Fakat ne yediðini göremez ve Moritz’i
tasmasýndan yakalayýp kanepenin altýndan çýkarmaya
çalýþýr. Ama Moritz þimdiye dek hiç yapmadýðý bir þey
yapar, Ulli’nin elini kapmaya çalýþýr ve hýrlar.
Sýcak Yaz
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