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Daniel Kehlmann, 1975’te Münih’te doðdu. Felsefe ve edebi
yat bilimi öðrenimi gördükten sonra, Kant’ýn “yüce” kavramý
üzerine doktora yaptý. Yazýlarý ve denemeleri Der Spiegel,
Guardian, Frankfurter Allgemeine Zeitung gibi pek çok dergi
ve gazetede yayýnlandý. Öykü, roman, deneme ve eleþtiri
alanlarýnda ürün veren Kehlmann’ýn yapýtlarý bugüne kadar
pek çok ödüle deðer görüldü. Yazar, 2001’den bu yana Alman
ya’daki çeþitli üniversitelerde konuk öðretim üyesi olarak
ders veriyor. Mainz Bilimler ve Edebiyat Akademisi üyesi
olan Kehlmann, Viyana ve Berlin’de yaþýyor.

Ýsmet Sait Damgacý, 1931 yýlýnda Ýskeçe’de doðdu. On yedi
yýl Ýsviçre’de kaldýktan sonra, lise eðitimini St. Georg Avus
turya Lisesi’nde, üniversite eðitimini ise Ýstanbul Ýktisadi ve
Ticari Ýlimler Akademisi’nde tamamladý. Öðrencilik yýllarýn
dan bu yana çevirmenlik yapan Damgacý’nýn edebiyat alanýn
da çevirdiði baþlýca yapýtlar arasýnda Bertolt Brecht’in Korku
ve Sefalet Romaný ile 1970’li yýllarda Beklan Algan’ýn kurdu
ðu Tepebaþý Deneme Sahnesi’nde oynanan Cesaret Ana’nýn
Çocuklarý (Muammer Sencer’le birlikte) da bulunuyor.
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... artýk soluk almýyordu ... bu dünyadan göçmüþtü –
nereye, baþka hangi düþlere kim bilir...
(Vladimir Nabokov: Bir Günbatýmýnýn Ayrýntýlarý)1

1 Vladimir Nabokov, “Bir Günbatýmýnýn Ayrýntýlarý”, çev. Seniha Akar, Bir Gün
batýmýnýn Ayrýntýlarý içinde, s. 102-109; alýntý için bkz. s. 109.
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I
“Dikkat edin!” Resepsiyondaki görevli Julian’a
merakla baktý. “Geçen yýl biri boðuldu. Geri dönmedi
bir daha. Hemen farkýna varýlmýyor ama, þu akýntý
lar...”
“Öyle,” dedi Julian, “öyle!”
“Onu kesinlikle bulamadýlar.”
Julian, dalgýn dalgýn evet anlamýnda baþýný salladý
ve havlusunu kolunun üzerine attý. Döner kapý výnla
yarak çalýþtý ve geçmesine izin verdi. Güneþ epey alçal
mýþtý. Hasýr þapkalý bir adam, baþýný eðmiþ, önünden
geçiverdi; þiþman bir çocuk önündeki futbol topunu
her iki eliyle bir palmiyenin gövdesine doðru attý, fakat
isabet ettiremedi, topun yokuþ aþaðý kaçýþýný çaresizce
seyretti. Julian havluyu kendine doðru bastýrdý ve
geniþ bir kavisle týrmanan yolu izledi. Ekimin ortasýn
da hâlâ bu denli sýcak bir yerde bulunmak onu þaþýrtý
yordu.
Açýk renkli, durgun deniz, ufuktaki belli belirsiz
tepelere kadar uzanýyor, tek bir martý aheste bir süzü
lüþle üzerlerinden geçiyordu. Julian bir süre hareket
etmeksizin aþaðýlara baktý, sigortacýlarýn toplantýlarý
için bu gibi yerleri seçmeleri pek âdetten deðildi. Ter
cih ettikleri yerler daha çok ya taþra kentleri ya da bol
yaðýþlý köylerdi; böyle bir geziye hiç bu kadar sevindiði
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olmamýþtý.
Yine de iki saat sonra vereceði Risk Hesaplamasýn
da Kullanýlan Elektronik Medyalar konulu konferansý
na sýra geldiðinde, ne söyleyeceðini hâlâ bilmiyordu.
Risk hesaplamasýnýn ne olduðu hakkýnda þöyle böyle
bir fikri vardý, elektronik medya hakkýnda ise hiçbir
bilgisi yoktu, yapacaðý konuþma için tek bir kelime bile
hazýrlamamýþtý.
Yola çýkmadan önce bu iþi erteleyip durmuþtu,
öyle çok gerekçesi vardý ki: incelenmesi gereken form
lar, sürekli çöküp duran bürodaki bilgisayar, bankanýn
kredi servisi ile görüþmeler, amiri Wöllner’in dur durak
bilmeyen kaprisleri. Bu nedenle konuya ancak uçakta
eðilebileceðine karar vermiþti. Ne var ki, orada da dal
gýn dalgýn oturmuþ, kýrmýzý þarabýný yudumlamýþ ve
yanýndaki yolcunun omuzlarý üzerinden daðlarýn tepe
lerini ve bulutlarýn yeryüzüne vuran gölgelerini gör
meye çalýþmýþtý, üstüne üstlük hiç de alýþýk olmadýðý
alkolün etkisi ile üzerine bir aðýrlýk çökmüþtü. Bu
nedenle konuþma metnini ayný gece, akþam yemeðin
den hemen sonra yazmaya niyet etmiþti. Ancak yemek
fas
lý tah
mi
nin
den uzun sür
müþ, tam iki bu
çuk saat
boyunca çevresindeki insanlarýn, iþ arkadaþlarýnýn
soluk yüzleri, gözlükleri, kepekli saçlarý ve abartýlý
renklerdeki kravatlarý arasýnda kalmýþtý, yanýndaki
kadýn da hiç durmadan golf kurallarýndan, üçüncü
delikten yapýlan vuruþlardan, handikaplardan, bilmem
ne zaman baþardýðý Hole-in-One’dan bahsetmiþ,
Julian’a konuyu deðiþtirme þansýný bir kerecik olsun
vermemiþti; yemekten sonra ise odasýnda yavaþça
dönüp duran yataðýný ancak el yordamý ile bulabilmiþ,
uzun zamandan beri ilk kez gözünü kýrpmayý baþarmýþ
ve birkaç saniye içinde düþsüz deliksiz bir karanlýða
dalývermiþti. Bu sabaha gelince, davet sahibinin kuru
öksürük nöbetleri ile kesilen hoþ geldiniz konuþmasýný
dinlemek zorunda kalmýþ, daha sonra öðle yemeði saa
12

ti gelmiþ ve ancak þimdi bu konu ile uðraþma fýrsatýný
bulmuþtu... Þimdi! Havluyu kendine doðru bastýrdý ve
baþýný þöyle bir salladý. Wöllner’in onu buraya getirme
si, kendisini takdir ettiði anlamýna geliyordu. Rezil
olurlarsa, onu asla affetmezdi.
Julian kararsýz bir hareketle tenteli, balkonlu,
modasý geçmiþ çýkma çatýlý otele doðru döndü. Sonra
denize baktý. Hava tahmin raporuna göre, ertesi gün,
yani pazar günü yaðmurlu olacaktý, öbür gün de döne
ceklerdi. Bu, onun son þansýydý.
Þiþman çocuk, paytak paytak yolun öbür tarafýna
geçti ve yamru yumru topu yerden almak için eðildi.
Yer, sigara izmaritleriyle doluydu, bir çýnarýn kökleri,
týpký kahverengi damarlar gibi topraktan dýþarý fýrla
mýþtý, bir kertenkele, çýkmasý ile birlikte otlarýn arasýn
da kayboluverdi. Julian yosunlarýn kokusunu içine
çekti. Aklýna Ýtalya geldi, sonra bir daha: Ýtalya. Gözlü
ðünü düzeltti ve herhangi bir þey duyar mýyým, diye
bekledi.
Ancak bunun için kredi servisindeki adamý ve
bankaya olan borçlarý, Wöllner’i, sevmediði iþini, bir
daha telefon etmemesini söyleyen Andrea’nýn sesini
aklýndan çýkarmayý baþarmasý gerekiyordu. Terini sil
di. Boðuk bir ses duydu, top döne döne ayaklarýnýn
dibine yuvarlanmýþtý: Pisti ve iyi þiþirilmemiþti. Önce
yolun aþaðý tarafýnda duran, omuzlarý düþmüþ çocuða
baktý. Sonra da topa. Ve yoluna devam etti.
Çakýl taþlarý ayakkabýlarýnýn altýnda gýcýrdýyordu.
Yapacaðý þu konuþma. Herkes gözünü ona dikecek, o
ise gözünün ucu ile, alný sabýrsýzlýktan kýrýþ kýrýþ
olmuþ Wöllner’in kel kafasýna bakacak, sonra da derin
bir nefes alarak gerçekleþmeyecek bir mucizeyi bekle
yecekti, sessizlik yayýldýkça yayýlacak ve tam her þeyi
atlattýðýna inanmak üzereyken, daha hiçbir þeyin bit
mediðini, o anýn hâlâ sürdüðünü anlayacaktý... Durdu.
Yol, kýyýda balçýklý bir yerde bitiyordu.
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Ortalýkta in cin top oynuyordu. Kirli bir havlu,
üstüne basýlýp dümdüz edilmiþ bir teneke kutu ve atý
lan sigara izmaritleri yerde yatýyordu. Suda, aþaðý
yukarý yirmi metre mesafede, bir þamandýra batýp çýký
yordu. Dalgalar aðýr aðýr yaklaþýp geri çekiliyordu.
Julian duraksadý. Sonra soyunmaya baþladý.
Serin bir esinti sýrtýný yaladý, içgüdüsel bir tepki
ile omuzlarýný kastý. Karný ve göðsü bembeyazdý, uta
narak fark etti ve kimsenin onu görmediðine sevindi.
Çýrýlçýplak kaldýðý anda kalbi çarpmaya baþladý, suyun
içinden birinin çýkýp gözünü ona dikmesinden endiþe
eder gibiydi, ama bu duygu hemen geçti, mayosunu
giydi, kimsenin geldiði gittiði yoktu. Elbiselerini katla
dý, özenle yere koydu ve gözlüðünü çýkardý.
Ne zaman böyle davransa, dünyanýn sallandýðýný
sanýr, etrafýndaki keskin çizgiler, renklere ve belirsiz
hareketlere dönüþüp bir sisin içinde daðýlýr giderdi.
Aniden otele dönmek istedi, önemi azýmsanmayacak
yeni medyalar, zamana uymak, farklý hesaplama tek
nikleri, sanal âlemin gittikçe artan önemi, yeni oluþan
bütün o ekonomi dallarý ve buna benzer birkaç beylik
lafý art arda sýralayacak vakti vardý hâlâ, hoþ olmaya
caktý tabii, kekelerdi de herhalde, birkaç kez de baþtan
almak zorunda kalýrdý, Wöllner bunlarý hoþ karþýlama
yacaktý, ama yine de hiç yoktan iyiydi! Gözlüðünü
gömleðinin üstüne koydu ve ayakkabýlarýný çýkardý.
Baðlarýný görmeden çözmek hiç de kolay olmadý. Oda
anahtarýný ayakkabýsýnýn sað tekinin en dibine soku
verdi.
Yalýnayak yürümek ona zor geldi. Zemin kumlu ve
yumuþaktý, topuðuna bir þeyler battý; dengesini yitir
memek için kollarýný iki yana açtý. Kendini gülünç his
sediyordu. Çelimsiz ve bembeyazdý, çýplaklýða alýþýk
deðildi, kör gibiydi. Aklýna yine Wöllner geldi, sonra
yine bankadaki adam ve Andrea’nýn telefondaki kýsýk
sesi. Koca bir adým attý, suyun serinliðini ayak bileðin
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de, baldýrlarýnda, dizlerinde ve –nefesini tuttu– tüm
bedeninde hissetti. Dizlerini büktü, kollarýný öne doðru
uzattý ve kendini suya býraktý.
Vücudu öne doðru atýldý. Kafasýný geriye itti, her
nedense saçlarýnýn kuru kalmasýna önem veriyordu,
belli bir tempoda kararlý hareketlerle yüzdü. Suyun
soðuðuna dayanabiliyordu artýk. Ýçini, nedenini bilme
diði bir sevinç kapladý, anlamsýz ama güçlü bir duy
guydu, bastýrýlmasý mümkün deðildi, neredeyse kah
kaha atacaktý. Etrafýndaki su, koyulaþmýþ ve soðumuþ
tu. Ama artýk aldýrmýyordu, vücudu alýþmýþtý. Kýyý
epeyce uzakta kalmýþtý, Belki de yanýlýyordu, gözlerine
artýk güvenemiyordu. Sahi, orada bir þamandýra yok
muydu?
Sýrtüstü yattý.
Kanatlarýný çýrpan bir kuþun gölgesi, aheste bir
süzülüþle önünden geçti. Güneþ gözünü alýyordu, göz
lerini kapadý. Öbür gün eve, yaðmurlu sonbahara
dönecekti, hatta hava tahmin raporu gelecek hafta ilk
karýn yaðacaðýný söylüyordu; birdenbire bütün bunla
rýn olabileceðine pek de ihtimal vermedi: Yavaþça
ayaklarýný oynattý, ellerinin suyun üzerinde duruþunu,
suyun onu taþýyan ve taþýmaya devam edecek yumu
þak gücünü hissetti.
O da ne? Gözlerini ovuþturdu ve etrafýna baktý.
Onu ne korkutmuþtu öyle? Kýyý gözden kaybolmuþ
gibiydi, denizin ortasýnda bir yerlerde olmalýydý; bu
kadar açýldýðýný fark etmemiþti. Saat kaçtý acaba? Saa
tine bakmak istedi, ama otel odasýnda býraktýðý aklýna
geldi. Düþündü, gözlerini kýstý ve yüzmeye baþladý.
Güneþ öncesine göre alçalmýþtý, daha fazla göz alýyor
du, ne kadar zaman geçtiðini kestiremiyordu.
Kýyý yakýnlaþmamýþtý. Omuzlarý ve kollarý aðrýma
ya baþlamýþtý, nefesi ýslýk çalar gibi ötüyordu. Tepelerin
ardýnda, o ana kadar farkýna varmadýðý sivri bir dað
gördü, gözlerini kýrpýþtýrdý, açtýðýndaysa bir daha göre
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medi. Kollarýndaki aðrý artmýþtý. Daha yavaþ yüzmeli,
kollarýna kramp girmesine izin vermemeliydi, çünkü
krampýn tehlikeli bir þey olduðunu okumuþtu. Saçlarý
ný yüzünden çekti. Soluk soluða kalmýþtý. Ayaðýna bir
þey deðdi.
Ama yalnýzca soðuk bir akýntýydý. Yine de temposu
bozulmuþtu, sular gözünün üzerinden akýp geçiyordu,
soluðu hýzlanmýþtý. Bütün gücüyle yüzmeye devam
etti, ancak bir þeyin onu tuttuðunu hissetti. Kýyý yakýn
laþmak bilmiyordu. Telaþlý hareketler yapmaya baþla
dý, nefes alabilmek için çýrpýndý, su yuttu, öksürük
nöbetine tutuldu ve tükürdü. Sonra yine bacaklarýna
bir þeyin deðdiði hissine kapýldý; kollarýný havaya kal
dýrdý, sesler kesildi, geri geldi, yine kesildi ve battýðýný
hissetti.
Eðik bir açýyla suyun derinliklerine düþen ýþýktan
mýzraklar. Karanlýða dönüþen yeþil bir ýþýk. Bir balýk
hýzla önünden geçti. Tel tel olup ayrýþmýþ, ama hâlâ dal
çýkaran bir aðaç gövdesi..
Kendini kurtardý, tekrar su yüzüne çýktý. Havayý
çekti içine, öksürdü, tükürdü ve birdenbire, bunun bir
ölüm kalým meselesi olduðunu anladý. Kýyý ilk kez
daha yakýna gelmiþ gibiydi. Nefesini ancak tutabildi.
Uçuþan benekler, balýklar, belki de yapraklardan
oluþan kümecikler, dik inen ýþýk huzmeleri, küp biçi
minde madenî bir cisim, kapýsý açýk, hurdaya atýlmýþ,
pas tutmuþ bir buzdolabý. Mücadele ediyordu. Sanki
ondan güçlü bir düþman onu mýhlamýþçasýna çýrpýn
maya baþladý, bulunduðu yerin çok çok ötesinde suyun
yüzeyini görebiliyordu, uzakta titrek pýrýltýlar. Çýrpýn
maya devam etti, ya batýyor ya çýkýyordu, hangisi doð
ru, bilmiyordu, su yutuyor ve kalbi þaha kalkýyordu;
biraz daha su yuttu, sonra su yüzüne çýktý, kollarýný iki
yana uzattý ve aniden ters yöne gittiðini anladý. Yumu
þak bir þey adeta okþarcasýna boynuna deðdi, bir sar
maþýk dalýydý, sýyrýlýp kurtulmak istedi, ona doðru
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vurdu, baðýrmak istedi, baðýramadý ve birdenbire her
þey tepetaklak oldu: Gökyüzü, daðlarýn derinlere vuran
bükümlü silueti altýnda asýlý kalmýþtý, sonra yukarýya,
çimenlere, ayrýþan aðaç gövdesine, uzun saplý baþakla
ra, sarmaþýða, buzdolabýna doðru çýktýðýný hissetti, bir
balýk sürüsü bir anda yön deðiþtirdi. Bedenini boydan
boya kaplayan saðýrlýðý hissediyordu hâlâ.
Sonra hiçbir þey hissetmez oldu.
Birileri ona bir þeyler soruyordu, yanýt verdi. Bir
aynalar labirentinin içinden geçiyordu, birçok aynanýn
içinden ve her birinden akseden görüntüsü ona baký
yordu. Etrafýnda arsýz, gür, o güne dek hiç görmediði
bitkiler türemiþti. Kendisine tanýdýk gelen bir dilde
sorular soruluyor, ancak o çeviremiyordu, týpký müzik
veya salt fikirler gibi, yine de yanýt vermeye çalýþýyor
du, ama kendi yanýtýný anlayamýyor, yeniden deniyor
du. Sonra birdenbire kavramaya baþladý.
Gözlerini açtý.
Bir karýnca, üzerinde bir su damlasýnýn parýldadýðý
otun sapýna dokunuyordu. Üstüne týrmandý, yaprak
karýncanýn aðýrlýðý altýnda eðildi, rüzgârýn yardýmýyla
sallanarak yine eski konumuna geri döndü. Su damla
sýna dikkatle baktýðýnda, içinde yansýyan güneþ yuvar
lak ve belirgin bir biçim aldý. Bir arý havalandý, otlarýn
arasýndan göðün mavisi göründü. Arý, kafasýnýn yanýn
dan geçti, výzýltýsýný çok gürültülü buldu; arý daha son
ra bir yere kondu, soluklandý ve havaya karýþtý. Birden
bire kustu.
Dalga dalga kramplarla sarsýldý, tekrar tekrar sar
sýldý. Sonra geçti, doðrulmak istedi, ama halsizdi, baþý
dönünce kendini yeniden yerde buldu. Dizleri tutmu
yordu, pelte gibiydi sanki, ayaða kalkmasý epey zaman
aldý. Gözlüksüz pek seçemese de, karþýdaki bina otel
olmalýydý, hemen aþaðýsýnda da suya girdiði yer. Akýn
týnýn onu dibe doðru çektiðini, mücadele ettiðini, sonra
da mücadeleyi býraktýðýný anýmsýyordu; gözlerinin
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önünde görüntüler belirdi, nereden geldiðini bilmediði
parça parça anýlar. Neredeyse bomboþ bir kahvehane,
bir oda do
lu
su dans eden in
san, ge
ce vak
ti bir tren
vagonu, bir kar fýrtýnasý ve uzaklarda bir sahil þeridi.
Ama en önemlisi: Kýyýya nasýl varmýþtý?
Baþý aðrýyordu. Kesik kesik soluyordu, göðsünde
bir sýkýntý vardý. Otlar önünde eðiliyordu, sivrisinekler
havada dans ediyor, sanki bir rüyanýn içinden geçiyor
du. Elleri ve dizleri titriyor, taþlar ayaðýna batýyordu.
Ama taþlarýn olduðunu sandýðý yerde elbiseleri duru
yordu. Yere eðildi, eðilince yine baþý döndü ve geçme
sini bekledi. El yordamýyla gözlüðünü bulmaya çalýþtý,
buldu ve taktý.
Gördüðü ilk þey, sigara izmaritleri, teneke kutu ve
iki havlu oldu: Biri onundu, öbürüyse balçýðýn nemin
den bolca nasibini almýþtý. Tepeler hem daha belirgin
hem de deniz büyümüþçesine daha uzaklara çekilmiþ
gibiydi. Elini gömleðine doðru uzattý ve ayný anda kon
feransý kaçýrdýðý aklýna geldi. Buna çok bozulacaklardý,
hiç kimse az kalsýn boðulduðuna inanmayacaktý, onu
gören yoktu ki, özrünün kabulü için illa ki ölmesi gere
kirdi. Geçen yýlki o adam gibi ortadan kaybolmasý ve
bir daha hiç dönmemesi. Böylece ilk vaka da olmazdý
tabii...
Donakaldý.
Üþüyordu. Hareketsiz, öylece dururken zamanýn
geçip gittiðini, bulutlarýn gökyüzünde dolaþtýðýný,
denizin renginin deðiþtiðini ve güneþin battýðýný his
setti. Nefesini tuttu. Yavaþça elini geri çekti.
Kollarýný kavuþturdu ve doðruldu. Diþleri soðuk
tan birbirine vuruyordu. Ortalýkta hâlâ kimseler görün
müyordu, acele etmeli, ne yapacaksa þimdi yapmalýy
dý; ya þimdi ya da asla. Þimdi!
Ne var ki hâlâ oracýkta duruyordu. Hayýr, imkân
sýzdý bu. Gündüzleri ya da uykusuz gecelerde gözüne
uyku girene kadar insan bunun hayalini kurar, yine de
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yapmaz. Gözlüðünü çýkarýp gömleðinin üzerine geri
koydu. Elini ayakkabýsýnýn içine soktu ve oda anahta
rýný çýkardý. Sonra koþmaya baþladý.
Yalýnayak, yalpalayarak otele doðru koþtu. Sol aya
ðýnýn topuðu acýyordu, bir cam kýrýðýna basmýþ olma
lýydý, ancak durup yokladýðýnda kana rastlamadý. Koþ
maya devam etti. Hareketin etkisiyle ýsýnmýþtý; gözleri
ni kýstý ve yolunu þaþýrmamak için bütün dikkatini
topladý: Öyle bir sisin içinden geçiyordu ki, bunun
benzerini ancak ateþler içinde kývrandýðýnda ya da
okul yýllarýnda kim olduðunu bilmediði, bugüne kadar
da öðrenemediði birinin gözlüðünü sakladýðý gün yaþa
mýþtý; içgüdüsel bir hareketle ellerini öne doðru uzattý
– ama düþmedi, içindeki bir þey ona yol gösteriyordu.
Acý dolu bir çýðlýðý güçlükle bastýrdý, ayak parmaklarý
futbol topuna çarpmýþtý, top yuvarlanmaya, yokuþ aþa
ðý zýplamaya baþladý, bir kez, bir kez daha ve son bir
kez daha zýpladý. Julian foþ diye bir ses duydu, sonra
ses kesildi. Býrak gitsin, diye tekrarlayýp duruyordu
içinden bir ses, býrak gitsin, býrak gitsin; bir þey olmaz!
Otele varmýþtý. Eðri bir duvar önüne dikildi, el yor
damýyla duvar boyunca ilerledi ve arka kapýyý aradý.
Birine rastlama olasýlýðý yoktu: Sezon sona erdiðinden,
þimdi hepsi de büyük salonda oturup önlerine bakan,
çöp adamlar çizen, gözlüklerini geriye itip baþka þeyler
düþünen ya da hiçbir þey düþünmeyen kongre katýlým
cýlarý dýþýnda konuk yoktu. Personel akþam yemeðini
hazýrlamakla meþguldü. Bir kapý buldu, iterek açtý ve
kendini alçak tavanlý bir koridorda buldu, ortalýk
amonyak ve sidik kokuyordu.
Her þey, görünmeden odasýna çýkabilmesine bað
lýydý. Kalbi deli gibi çarpýyordu; hâlâ sýrýlsýklamdý.
Zemin ona soðuk ve kirli geldi, koku dayanýlacak gibi
deðildi. Merdiven oradaydý, elektrik düðmesini aradý,
bulamadý ve yukarýya karanlýkta çýktý. Birinci kat: Ses
ler duydu, ayak sesleri yaklaþýp uzaklaþtý; hýzla yürü
En Uzak Yer
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meye devam etti.
Ýkinci kat. Koridor. Saðlý sollu kapýlar, yeniden bir
halýnýn üzerine basmak insana iyi geliyordu. Gözlerini
kýstý, lambalar bir an için eski þekillerini aldý, sonra
yine açýk lekeler haline dönüþtü. Oda numaralarý: Ýki
oradaydý iþte, sýfýr... Tabii ya, bu kattaki tüm odalar iki
ile baþlýyordu. Dört, beþ, yedi, ya dokuz neredeydi?
Þur
da! Öne doð
ru eðil
di, iþ
te, ger
çek
ten de iki yüz
dokuzdu. El yordamýyla anahtar deliðini bulmaya
çalýþtý, parmaklarý pirinç kaplamanýn üzerinde kaydý,
bir daha, bir daha kaydý, koridorun sonunda bir kapý
açýldý. Gözlerini yumdu, anahtarý ucundan kavradý –
sakin ol, dedi kendi kendine, sakin ol–, kilidin yerini
buldu, sendeleyerek odaya girip kapýyý arkasýndan hýz
la vurdu.
Yataðýn üzerine oturdu ve ellerini kafasýna bastýr
dý. Ayaða kalktý ve oturdu. Tekrar ayaða kalktý. Masa
sýnda cüzdaný, konuþma metnini yazmýþ olmasý gere
ken boþ not def
te
ri, iki tü
ken
mez ka
lem, kol saa
ti
duruyordu. Cüzdanýný açtý. Ýçinde yeterince para vardý;
seyahate çýktýðý zaman, akla gelmeyecek acil durumlar
için hep fazla fazla para bozdururdu, ama bu kez iyi
etmiþti. Cüzdanýn ikinci bölmesinde hâlâ Andrea ile
birlikte çektirdikleri bir resim duruyordu. Bundan bir
kaç ay önce, taþrada bir pansiyonda geçirdikleri yað
murlu bir hafta sonunda çekilmiþti: uzayýp giden öðle
den sonralarý, uzun boylu yürüyüþler, televizyon karþý
sýnda geçirilen bitimsiz akþamlar, geceleri ise olur da
birkaç saatliðine uyumayý becerebilirse eðer, çöller, bir
sürü güneþ altýnda kumullar ve soluk renkli bir denizi
görüp durduðu o hep ayný rüyalar.
Banyoya geçip kurulandý. Üþütmemeliydi! Bu,
ka
rar
dan öte bil
gi, bil
gi
den de öte apa
çýk bir þey
di:
Üþütmeyecekti.
Giyindi. Pantolonunu, gömleðini ve kazaðýný üze
rine çekti, ceketi dolapta býraktý, eksikliði dikkat çeke
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bilirdi. Ýyi ki yanýna ikinci bir çift pabuç almýþtý. Cüz
danýndan iki banknot çýkardý; bunlar tren bileti almaya
yeterdi, sonrasý için ise bir yol bulmasý gerekecekti.
Evinin anahtarýný aldý ve pasaportunu cüzdan, saat ve
resminin yanýna býraktý.
Pencereye doðru baktý. Hava kararmaya baþlamýþ
tý, tepeler koyulaþmýþ, gökyüzünün önüne dikilmiþti,
son bir kýzýllýk suyun içinde erimekteydi. Suyun üstün
de birkaç tekne, bir þeyler ararcasýna düzgün aralýklar
la birbirini izliyordu. Ama onu aramýyorlardý, daha
deðil. Penceresinin altýndaki park yerinde adamýn biri
çömelmiþ, bir arabanýn yanýnda duruyordu. Julian
döndü. Duvardaki aynadan yataðý, masayý ve banyo
nun açýk duran kapýsýný görüyordu. Telefon çaldý.
Elini telefona uzatýp geri çekti, telefon tekrar çaldý.
Telefona doðru baktý, pencereye baktý, tavana baktý,
telefon tekrar çaldý. Mayosunu aldý, oda kapýsýný açtý,
dýþarýya çýktý, anahtarý çýkardý ve merdivenden aþaðý,
birinci kata indi. Kulaðýna sesler çalýnýyordu, durdu,
ama sesler uzaklaþtý; zemin kata doðru inmeye devam
etti. Koridor boyunca yürüdü – saða, hayýr, yanlýþ yöne
gidiyordu, sola! Ýterek kapýyý açtý ve açýk havaya çýktý.
Hava sýcak ve kuruydu, birazdan karanlýk basa
caktý. Mayoyu kendisine bastýrdý. Herhalde çok gülünç
bir görünüm sergiliyordu, ama arabanýn yanýndaki
adamýn onunla ilgilendiði yoktu. Julian yavaþça dön
dü, gideceði yönü buldu ve koþmaya baþladý. Yirmi
dakika sonra istasyona varmýþ olurdu.
Ayakkabýlarýna baktý, ayaklarýnýn altýnda topraðýn
sertliðini hissediyordu. Yanýndan geçtiði fýstýkçamlarý,
koyu renkli sütunlar misali birer birer ardýnda kalýyor
du, bir araba yanýndan geçti: Arka farlarý küçüle küçü
le þimdi hepten görünmez olmuþtu. Vücudunun hiç
aðýrlýðý yokmuþ gibi geliyordu ona, nefesi düzenliydi,
hep böyle koþmayý isterdi. Nereye olursa olsun. Yeter
ki hep ileri.
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II
Ýlk kez on bir yaþýnda evden kaçmýþtý. Sýradan bir
sabahtý. Çalar saatin sesi ile aniden uykudan uyanmýþ
tý: Bir süre, gördüðü rüyanýn parçasý olmaya devam
etmiþ, daha sonra bir güç onu rüyadan koparmýþtý,
ardýndan rüya da belleðinden silinip gitmiþti, geri
dönememiþti. Aðzýnda acý bir tat, genzinde ýstýrap
veren kuru bir his kalmýþtý. Jaluzilerde ýþýktan þeritler,
dolapta toplarýný havaya dikmiþ plastik uzay gemisi,
üzerinde ise birkaç ay önce raptiyeyle tutturduðu bir
Yoda posteri. Banyoya açýlan koridorda: yalýnayak bas
týðý yumuþacýk halý, babasýnýn elektrikli týraþ makine
si, annesinin parfüm þiþeleri, diþlerini fýrçalarken
nedense her defasýnda gözüne takýlan kýrýk fayans.
Annesi her zamanki gibi uzun uzun uyuyordu,
kardeþi okula gitmiþti bile, babasý büroya gideli hayli
olmuþtu. Köpeðe gelince; altý ay önce ölmüþtü, onun
artýk olmadýðýný kabul etmek hâlâ zordu, ne burada ne
de baþka yerde, dünyadan tümüyle ayrýlmýþtý. Her
sabah yaptýðý gibi, mýsýr gevreklerinin üzerine süt dök
tü ve yumuþarken nasýl çýtýrdadýklarýna kulak kabarttý.
Birkaç kaþýk aldý, sonra ayaða kalktý, çantasýný topladý,
önemli hiçbir kitabý unutmamaya çalýþtý – bu, seyrek
baþardýðý bir iþti. Çantasý öyle aðýrdý ki, sýrtýna almak
üzere kaldýrýrken caný yandý. Sokak kapýsý arkasýndan
kapanarak kilidin yuvasýna oturdu.
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