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Özgün adý
Stupeur et tremblements
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Genç Fransız romancıları arasında önde gelenlerden olan 
Amelié Nothomb, 1967 yılında Japonya’da, Kobe’de doğdu. 
Babası Belçikalı aristokrat bir aileden gelen bir diplomat ve 
yazardı. Nothomb yaşamının ilk beş yılını Japonya’da geçirdi; 
bu sonradan onun Japonya’yı akıcı bir biçimde konuşabilme-
sini ve bu dilde çevirmenlik yapabilmesini sağladı. Beş yaşın-
dan sonra ilesiyle birlikte Çin, New York, Bangladeş, 
Birmanya ve Laos’ta yaşayan yazar, sonunda Belçika’ya gel-
diklerinde on yedi yaşındaydı; üniversiteyi de Brüksel’de 
okudu; roman dilleri üzerine eğitim gördü. Nothomb on yedi 
yaşından beri yazıyor. Şu anda otuz yedi romana imza atmış 
durumda; bunların çoğunu, fazla kişisel bularak yayınlatma-
dı; okurları onu Katilin Temizliği, Merkür, Les Combustibles, 
Les Catilinaires, Cosmétique de l’ennemi, Métaphysique, des 
tubes gibi roman ve tiyatro oyunlarıyla tanıdılar. Kıran 
Kırana ise, Fransa’da gerçek bir patlama yarattı; yazara da 
Fransız Akademisi Büyük Roman Ödülü’nü getirdi. Nothomb 

şimdi Brüksel’de yaşıyor. 
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Be nim üstüm olan Ba yan Mo ri’nin üstü Bay 
Sa ito, onun üstü Bay Omoc hi, onun üstü ise Bay 
Ha ne da’ydý. Ben hiç kim se nin üstü de ðil dim.

Kýsa ca, ben, Bay Sa ito’nun em rin de olan 
Ba yan Mo ri’nin em rin dey dim. Ve emir ler, bu katý 
hi ye rar þik düzen için de yu karýdan aþaðýya ile ti li-
yor du.

Ya ni ben Yu mi mo to Þir ke ti’nde her ke sin 
em rin dey dim.

8 Ocak 1990’da, asansör be ni Yu mi mo to gök-
de le ni nin en üst katýnda býraktý. Holün so nun da-
ki pen ce re, kýrýk bir uçak camý gi bi be ni ken di ne 
çe ki yor du. Çok çok uzak lar dan kent görünüyor du 
– o ka dar uzaktý ki, san ki da ha önce hiç ayak bas-
madýðým bir yer gi biy di.

Önce danýþma ya uð rayýp ken di mi tanýtmak 
aklýmýn ucun dan bi le geç me miþ ti. Doð ru su nu 
söy le mek ge re kir se, ka fam bom boþ tu; tek ya pa-
bil di ðim, dýþarýda ki boþ lu ðu hay ran hay ran sey-
ret mek ti.

So nun da ar kam da adýmý söyle yen sert bir ses 
duy dum. Döndüm. El li yaþ larýnda, kýsa boy lu, 
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za yýf, çir kin bir adam ba na bakýyor du.
— Gel di ði ni zi ne den danýþma ya bil dir me di-

niz, di ye sor du.
Ve re cek bir yanýt bu la madým ve sus tum. 

Ba þýmý öne eð dim; omuz larým da çökmüþtü; 
Yu mi mo to Þir ke ti’ne ge li þi min ilk on da ki kasýnda, 
tek bir söz bi le et me den, karþýmda kin de kötü bir 
iz le nim býrak mayý  ba þarmýþtým.

Adam is mi nin Bay Sa ito ol du ðu nu söyle di. 
Be ni sayýsýz, ko ca man sa lon lar dan ge çi re rek, 
bu ra da ki sayýsýz in san la tanýþtýrdý; ye ni ad lar 
duy duk ça da ha önce ki le ri  unu tu yor dum.

Son ra be ni, ken di üstü olan Bay Omoc hi’nin 
büro su na götürdü. Bay Omoc hi, çok iri ve ür künç-
tü, bu da onun Baþ kan Yardýmcýsý ol du ðu nun bir 
kanýtýydý.

Da ha son ra görkem li bir eday la bir kapý göste-
rip, ar kasýnda Baþ kan Bay Ha ne da’nýn ol du ðu nu 
söyle di. Onun la tanýþmak söz ko nu su bi le de ðil di 
do ðal ola rak.

So nun da be ni, için de yak laþýk kýrk ki þi nin 
ça lýþtýðý, çok büyük bir sa lo na götürdü. Üstüm 
olan Ba yan Mo ri’nin büro su nun tam karþýsýnda ki 
ye ri mi göster di. Ba yan Mo ri þu an da top lantý day-
dý ve be nim le öðle den son ra tanýþa caktý.

Bay Sa ito be ni kýsa ca top lu lu ða tak dim et ti. 
Da ha son ra ba na mey dan oku mayý se vip sev me-
di ði mi sor du. Ta bii ki olum suz bir yanýt ver me ye 
hakkým yok tu.

— Evet, de dim.
Þir ket te aðzýmdan çýkan ilk sözcük buy du. O 

za ma na ka dar baþýmý eð mek le ye tin miþ tim.
Bay Sa ito ‘mey dan oku ma’ der ken, Adam 
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John son di ye bi ri nin onu ge le cek pa zar golf oy na-
ma ya da vet et ti ði ni an lat mak is ti yor du. Bu be ye-
fen di ye Ýngi liz ce bir mek tup ya za rak Bay Sa iro’-
nun tek li fi ka bul et ti ði ni bil di re cek tim. 

— Adam John son kim, di ye sor mak gi bi bir 
ap tallýk yaptým.

Þe fim öfkey le iç ge çir di ve yanýt ver me di. Bay 
John son’un kim ol du ðu nu bil me mek bu ka dar 
mantýkdýþý bir þey miy di, yok sa so rum bi raz faz la 
mý özel di? Ne bu nu, ne de Adam John son’un kim 
ol du ðu nu öðrenebildim. 

Ýþ ko lay gi bi görünüyor du. Otu rup sa mi mi bir 
mek tup yazdým: Bay Sa ito ge le cek pa zar günü 
Bay John son’la golf oy na mayý se ve se ve ka bul 
eder ve ken di le ri ne sev gi le ri ni gönde rir.

Mek tu bu üstüme götürdüm.
Bay Sa ito mek tu bu mu oku du, aþaðýlayýcý 

küçük bir çýðlýk ata rak yýrttý:
— Tek rar yazýn.
Adam John son’a karþý faz la sa mi mi ve iç ten 

ol du ðu mu düþünüp, bu kez so ðuk ve me sa fe li bir 
me tin yazdým: Bay Sa ito, Bay John son’un tek li fi-
ni dik ka te alýp, is te ði üze ri ne ken di siy le golf 
oy na mayý ka bul eder.

Üstüm mek tu bu oku du, küçümse yi ci bir 
çýðlýk ata rak yýrttý:

— Ye ni den yazýn.
Ha tamýn ne re de ol du ðu nu öðren mek is ti yor-

dum ama, þe fim, Adam John son’u sor du ðum da 
gös  ter di ði tep ki ye bakýlýrsa, so ru so rul masýndan 
pek hoþ lanmýyor du. Ya ni gi zem li Adam John-
son’a han gi dil le hi tap ede ce ði mi ken dim bul ma-
lýydým.
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Ge ri ka lan sa at le ri mi bu golf oyun cu su na 
mek tup yaz mak la ge çir dim. Bay Sa ito ürünle ri mi 
yýrta rak hep ayný çýðlýðýn eþ li ðin de, çalýþma ma 
tem po katýyor du. Her de fasýnda ye ni bir bi çem 
ya rat mam ge re ki yor du.

Bu çalýþma bi raz, il ko kul da ki yazý alýþtýrma-
larýna ben zi yor du. Dil bil gi si ku ral larýný þe kil den 
þe ki le so kup ye ni ye ni formüller de ni yor dum:

“Ya Adam John son, yüklem; ge le cek pa zar 
günü, özne; golf oy na mak, tümleç ve Bay Sa ito da 
zarf olur sa?” Ge le cek pa zar günü, Bay Sa ito’ca 
golf oy na mayý mem nu ni yet le Adam John son lar. 
Bu ha ri kaydý!

Tam eð len me ye baþ lamýþtým ki, üstüm iþi mi 
kes ti. X’in ci mek tu bu mu da oku ma dan yýrtýp 
attýktan son ra Ba yan Mo ri’nin gel di ði ni söyle di.

— Bu öðle den son ra onun la çalýþa caksýnýz. Bu 
ara da ba na bir kah ve ge ti rin.

Sa at öðle den son ra iki ol muþ tu bi le. Mek tup 
çe þit le me le ri me o ka dar dalmýþtým ki, ara ver mek 
aklýma bi le gel me miþ ti. 

Kah ve fin canýný Bay Sa ito’nun ma sasýna 
býrakýp ge ri döndüm. Yay gi bi in ce, uzun bir kýz 
ba na doð ru yürüyor du.

Hâlâ ne za man Fu bu ki’yi düþünsem, gözü-
mün önüne er kek ler den da ha uzun bir Ja pon yayý 
ge lir. Bu yüzden þir ke te ‘Yu mi mo to’ adýný ver miþ-
tim, ‘Yay’ýn iþ le ri’.

Ve ne za man bir yay görsem, bir er kek ten 
da ha uzun boy lu olan Fu bu ki’yi hatýrlarým.
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— Ba yan Mo ri?
— Ba na Fu bu ki de yin.
Artýk söyle dik le ri ni din le mi yor dum. Ba yan 

Mo ri en azýndan bir sek sen di. Bu, Ja pon ya’da 
er kek le rin bi le na di ren eri þe bil di ði bir boy du. 
Ja pon la ra özgü katý du ru þu na rað men, in ce cik ve 
hay ran kalýna cak ka dar za rif ti. Ama taþ ke sil me-
me ne den olan þey, yüzünün görke miy di.

Ba na bir þey ler söylüyor du, akýllý ve yu mu-
þacýk se si ni du yu yor dum. Dos ya lar göste rip, 
ne ler le il gi li ol duk larýný an latýyor du, gülümsüyor-
du. Onu din le me di ði min farkýnda de ðil dim.

Son ra ken di ma sasýnýn tam karþýsýnda ki 
ma sa ma, be nim için býrakmýþ ol du ðu bel ge le ri 
oku mamý is te di. Otu rup çalýþma ya baþ ladý. Us lu 
us lu ba na ver di ði kâðýtla ra göz at ma ya ko yul-
dum. Bun lar, iç tüzükler ve dökümler di.

Ýki met re uzaðýmda ki yüzü büyüle yi ciy di. 
Ra kam larýn üze ri ne eðil miþ gözka pak larý, onu 
in ce le di ði mi fark et me si ni en gel li yor du. 
Dünyanýn en güzel bur nu na sa hip ti; Ja pon bur-
nu, bin ta ne nin için den bi le ko lay ca ayýrt edi le bi-
len o ben zer siz, o na rin bu run de lik le ri. Tüm 
Ja pon larýn bu run larý böyle de ðil dir, ama böyle bir 
bur nu olan her kes, mut la ka Ja pon’dur. Kle opat-
ra’nýn böyle bir bur nu ol saydý, ge ze ge nin coð raf-
yasý çok baþ ka olur du..

Ak þam ol du ðun da, iþe alýnmamý sað la yan 
özel  lik ler den hiç bi ri nin iþe ya ra madýðýný söyle-
mek de ðer bil mez lik olur. So nuç ta be nim is te di-
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ðim bir Ja pon þir ke tin de çalýþmaktý; çalýþýyor dum 
iþ te...

Ha ri ka bir gün ge çir di ðim duy gu su na 
ka pýlmýþtým. Da ha son ra ki günler de haklý ol du-
ðu mu gördüm.

Þir ket te ki göre vi min ne ol du ðu nu hâlâ kav ra-
ya bil miþ de ðil dim; ama bu nu pek umur samýyor-
dum da. Bay Sa ito be nim du ru mu mu iç ler acýsý 
bu lu yor du; bu nu da hiç dert et mi yor dum. Ýþ ar ka-
daþým be ni büyüle miþ ti. Sýrf onun la ar ka daþlýk 
ede bil mek için, Yu mi mo to Þir ke ti’nde günde on 
sa ati mi ge çir me me de ðer di.

Be yaz ve mat te ni, Ta ni za ki’nin muh te þem 
be tim le me le rin de ki gi biy di. Þaþýrtýcý, is tis nai 
bo yu nu say maz sak, Fu bu ki, Ja pon güzel li ði nin 
ku sur suz bir tem sil ci siy di. Yüzü, Ja pon ya’da es ki-
den  asil kýzlarý sim ge le yen ‘es ki Ja pon ka ran fi-
li’ni andýrýyor du. 

Yu mi mo to dünyanýn en büyük þir ket le rin den 
bi riy di. Bay Ha ne da, þir ke tin Ýthalat-Ýh ra cat 
Bö lümü’nün yöne ti ci siy di. Ge ze gen de pa zar la na-
bi le cek her þe yi alýp sa tardý. 

Yu mi mo to’nun ithalat-ih ra cat ka ta lo ðu, Pré-
vert’in ki nin dev leþ miþ ha liy di: Fin lan di ya grav-
ye rin den Sin ga pur sod yu mu na, Ka na da el ya fýn-
dan Fransýz te ker le ði ne, To go’nun hint ke ne vi ri ne 
ka dar hiç bir þey elin den kur tu la mazdý.

Yu mi mo to’da pa ra, in san an layýþýnýn sýnýr-
larýný aþardý. Sýfýrlarýn iyi ce ço ðaldýðý bel li bir 
nok ta dan son ra, tu tar, sayýlar dünyasýný terk edip, 
so yut sa natýn kapýlarýný zor lardý. Ken di ken di me 
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so rar du rur dum hep, aca ba þir ket te yüz mil yon 
yen ka zandýðý için se vinç ten ha va la ra uçan ya da 
ayný tu tarý kay bet ti ði için dert le nen bi ri var mý 
di ye...

Yu mi mo to çalýþan larý da, sýfýrlar gi bi, yan-
larýnda baþ ka ra kam lar ol du ðun da de ðer ka zaný-
yor lardý. Ta bii ki ken di mi on lar dan saymýyo rum, 
ben sýfýrýn gücüne bi le eri þe me miþ tim.

Günler ge çip gi di yor ve ben hâlâ bir iþe 
ya ramýyor dum. Aslýnda bu du rum be ni pek 
ra hatsýz et mi yor du. Ken di mi unu tul muþ gi bi his-
se di yor dum, bu da o ka dar kötü de ðil di. Ma sam da 
otu rup Fu bu ki’nin ba na ver di ði dos ya larý tek rar 
tek rar oku yor dum. Hep si fe na hal de sýkýcýydý, 
ama bir ta ne si Yu mi mo to çalýþan larýnýn lis te siy di: 
Çal ý þan  larýn ad larý, so yad larý, do ðum yer le ri ve 
ta rih le ri, eþ le ri nin ve ço cuk larýnýn ad larý, do ðum 
yer le ri ve ta rih le ri vardý için de.

Aslýnda bu bil gi le rin çe ki ci bir yaný yok tu. 
Ama in san aç olun ca, ku ru ek mek bi le in sanýn 
aðzýný su landýrýr. Öyle boþ boþ du rur ken, bu lis te 
ba na bir pa pa raz zi ga ze te si ka dar iþ tah açýcý gel-
miþ ti. Doð ru su nu söyle mek ge re kir se, an la ya bil-
di ðim tek bel ge de buy du.

Çalýþýr görünmek için lis te yi ez ber le me ye 
ka rar ver dim. Ýçin de yüz ka dar isim vardý. Ço ðu 
ev li ve ço cuk luy du. Bu da iþi mi bi raz da ha güçleþ-
ti ri yor du.

Çalýþýyor dum: Yüzümü ki mi za man kâðýtla ra 
gömüyor, ki mi za man oku duk larýmý içim den tek-
rar la mak ve ez ber le mek için kaldýrýyor dum; ve 
her se fe rin de gözle rim karþýmda otu ran Fu bu-
ki’nin yüzüne takýlýyor du.
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Bay Sa ito, artýk ne Adam John son’a ne de baþ-
ka bi ri ne mek tup yazdýrýyor du ba na. Za ten ben-
den kah ve dýþýnda hiç bir þey is te mi yor du.

Ama bu ga yet nor mal di. Bir Ja pon þir ke tin de 
iþe gir miþ se niz, ôþha ku mi ‘onur lu Ja pon çayý 
töre ni’– ile baþ la mak tan da ha do ðal ne ola bi lir di 
ki... Ba na ve ri len bu bi ri cik iþe dört el le sarýldým.

Her ke sin alýþkanlýklarýný çok ça buk öðren-
miþ tim: Bay Sa ito’ya sa at se kiz otuz da sa de bir 
kah ve, Bay Una ji’ye sa at on da iki þe ker li, sütlü 
bir kah ve. Bay Mi zu no’ya sa at baþý bir ko la. Bay 
Oka da’ya sa at on ye di de az sütlü bir Ýngi liz çayý. 
Fu bu ki’ye sa at do kuz da bir ye þil çay, on iki de 
sa de bir kah ve, sa at on beþ te bir ye þil çay da ha ve 
sa at on do kuz da son bir kah ve – her se fe rin de 
ba na ter bi ye li bir eday la te þekkür eder di. 

Bu onur lu görev be nim için so nun baþ langýcý 
ol du.

Bir sa bah Bay Sa ito ba na, o gün Baþkan Yar-
dýmcýsý’nýn, önem li bir kar deþ fir manýn tem sil ci-
le ri ni aðýrla ya caðýný söyle di:

— Yir mi ki þi için kah ve.
Elim de büyük bir tep siy le Bay Omoc hi’nin 

ofi si ne gir dim; dav ranýþlarým dört dörtlüktü; fin-
can larý tek tek ve rir ken vur gu lu bir þe kil de ken-
di mi aþaðýlýyor, en ki bar sözcükler le ko nu þu yor, 
kim sey le göz göze gel me me ye çalýþýyor dum.   
Ôþha ku mi için ödül ve ril se, ke sin lik le ra kip 
tanýmazdým.
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Ara dan epey bir süre geç tik ten son ra tem sil ci-
ler git ti ler. Bay Omoc hi gök gürültüsüne ben zer 
bir ses le baðýrdý:

— Sa ito-san!
Bay Sa ito bir den ye rin den fýrladý, yüzü ki reç 

gi bi ol du ve Baþkan Yardýmcýsý’nýn odasýna doð ru 
koþ tu. Þiþ ko nun haykýrýþlarý du varýn ardýndan 
du     yu lu yor du. Ne de di ði an laþýlmýyor du ama pek 
ki bar ca þey ler söyle me di ði ke sin di.

Bay Sa ito döndüðünde yüzü al lak bul laktý. 
Saldýrganýn gövde si nin onun ki nin üç katý ol du-
ðu nu düþündüðümde ona karþý ap tal ca bir acýma 
duy dum. Tam o sýra da öfke li bir ses tonuyla be ni 
çaðýrdý.

Be ni boþ bir oda ya götürdü. Ko nu þur ken o 
ka dar öfke liy di ki, ba zen si ni rin den ke ke le di ði 
bi le olu yor du:

— Kar deþ fir manýn tem sil ci le ri ni çok ra hatsýz 
et ti niz! Kah ve ser vi si ya par ken kul landýðýnýz  
ki bar ca sözler, Ja pon canýzýn çok iyi ol du ðu nu 
göste ri yor du.

— Eh, fe na ko nuþ mam, Sa ito-san.
— Su sun! Ne hak la ken di ni zi sa vu nu yor su-

nuz? Bay Omoc hi si ze çok kýzgýn. Bu sa bah ki top-
lantýda kor kunç bir ha va ya rattýnýz: Kar deþ fir-
mamýzda ki ler, aramýzda ken di dil le ri ni bi len bir 
Be yaz’ýn ol du ðu nu öðren dik ten son ra, ken di le ri-
ni nasýl güven de his set sin ler? Þu an dan iti ba ren 
Ja pon ca ko nuþ ma ya caksýnýz.

Fal taþý gi bi açýlmýþ gözle rim le ona bakýyor-
dum:

— Efen dim?
— Ja pon ca bil mi yor su nuz, ye te rin ce açýk mý? 
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— Ama di li ni zi bil di ðim için Yu mi mo to’da iþe 
alýndým!

— Be ni il gi len dir mez. Bun dan son ra Ja pon-
ca’yý an la ma manýzý em re di yo rum.

— Ola maz. Kim se böyle bir em re uya maz ki.
— Emir le ri ye ri ne ge tir me nin  bir yo lu her 

za man vardýr. Batýlý be yin le rin an la ma larý ge re-
ken de bu iþ te.

Ce vap ver me den önce, “Ýþ te þim di çattýk!” 
di ye ge çir dim içim den:

— Ja pon bey ni mut la ka ken di ni bir di li unut-
ma ya zor la ya bi lir. Ama Batý bey ni nin böyle bir 
ye te ne ði yok tur.

Bu saç malýk Bay Sa ito’nun aklýna yattý.
— Yi ne de de ne yin. En azýndan an lamýyor-

muþ gi bi yapýn. Si zin hakkýnýzda emir ler aldým. 
An laþýldý mý?

Ses to nu sert ve kýrýcýydý.
Büro ma döndüðümde her hal de su ratým iyi ce 

asýlmýþtý ki, Fu bu ki’nin bakýþlarý en di þe ve þef kat-
le dol du. Uzun ca bir süre ken di mi to par la ya ma-
dan,  nasýl dav ran mam ge rek ti ði ni düþündüm.

En mantýklý dav ranýþ is ti famý ver mek ti. Ama 
bu fik ri bir türlü haz me de mi yor dum. Bir Batýlý 
için bu nun hiç de utanýp sýkýlýna cak bir yönü yok-
tu; bir Ja pon için se re zil li ði ka bul et mek de mek ti. 
Þir ke te gi re li da ha bir ay ol mamýþtý bi le, oy sa bir 
yýllýk sözleþ me im za lamýþtým. Þim di gi der sem 
hem on lar için, hem de ken dim için bir yüz ka rasý 
ola rak ka la caktým. 

Ayrýca hiç de ayrýlmak is te mi yor dum. Bu þir-
ke te gi re bil mek için çok uð raþmýþtým; Tok yo’nun 
ti ca ri te rim le ri ni öðre nip, test ler den geç miþ tim. 
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Ta bii ki hiç bir za man ulus la ra rasý ti ca re tin aman-
sýz bir sa vaþçýsý ol mayý düþle me miþ tim ama 
ço cuk lu ðu mun en saf ve te miz za man larýndan 
be ri, de rin bir sev gi duy du ðum bu ülke de ya þa-
mayý hep ar zu lamýþtým.

Ka la caktým.
Do layýsýyla Bay Sa ito’nun em ri ne uy manýn 

bir yo lu nu bul malýydým. Bel lek kaybýna yakýn bir 
je olo jik kat man bu la bil mek için bey ni mi tarýyor-
dum: Aca ba si nir hücre le ri min ka le sin de dip siz 
ku yu lar ola bi lir mi? Yapýda do ðal ola rak güçlü ve 
zayýf ta raf lar vardýr; ku le ler, çat lak lar, de lik ler ve 
ka nal lar; ama sürek li duy du ðum bir di li göme bi-
le ce ðim her han gi  bir yer bu lamýyor dum.

Unu ta madýðýma göre, aca ba onu sak la ya bi lir 
miy dim? Eðer dil, bir or man ol saydý, ünlü Ja pon 
krip to mer le ri ni,1 Fransýz kayýnlarýnýn, Ýngi liz 
ýhla mur larýnýn, La tin me þe le ri nin ve Yu nan zey-
tin le ri nin ardýna sak la ya bi lir miy dim?

Fu bu ki’nin so yadý, Mo ri, or man de mek ti. Aca-
ba bu yüzden mi tam o an da þaþkýn bakýþlarýmý 
ona dik miþ tim? Onun da sor gu lar casýna ba na 
bak mak ta ol du ðu nu fark et tim.

Ye rin den kalkýp onu iz le me mi iþa ret et ti. 
Mut fak ta bir san dal ye ye yýðýldým.

— Si ze ne de di, di ye sor du.
Ýçi mi döküyor dum. He ye can la an latýyor dum, 

ne re dey se að la ya caktým. Teh li ke li sözcükler sarf 
et mek ten ken di mi alamýyor dum:

— Bay Sa ito’dan nef ret edi yo rum. Ap tal pe ze-
venk!

Fu bu ki gülümse di:
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1 Bir çe þit Ja pon çamý. (Çev.)
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