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Baþ langýçta o be nim için bir mi tos tu, kut sal bir ya zar, 
bir büyük yalnýz adam, bir anýttý Hirsc hfel der; sa vaþ tan 
son ra Ýngil te re’ye yer leþ ti ði ve uzun süre baþ yapýtý üze-
rin de çalýþmýþ ol du ðu söyle ni yor du. En azýndan bir kaç 
ay önce Hirschfelder adý ba na bun larý hatýrlatýyor du; o 
günden bu ya na onun hakkýnda öðren dik le rim den son ra 
be ni en çok þaþýrtan, hâlâ fik ri mi de ðiþ tir me miþ ol mam-
dý. Çünkü þim di ye ka dar onun hakkýnda an latýlan gü lünç 
hikâye ler den baþ ka bir þey duy mamýþtým; bu hikâ ye ler 
aklýma gel dik çe, sözge li mi çi þi ni özel ola rak hazýrlanmýþ 
bir düze nek te, iba det san dal ye si ne ben ze yen bir ka ide de 
dizüstü çöke rek yaptýðýný düþündükçe, ken di si ni ara yan-
larýn ýsrarlý yýlýþýklýklarýndan kaç mak için te le fon da bas 
se si ni in cel tip cýrtlak laþtýra rak hiz met çi tak li di yaptýðýný 
ya da ko nuk larýnýn önünde caný sýkýlýr sýkýlmaz þe ker le-
me yap mak tan hiç çe kin me di ði ni gözümün önüne ge tir-
me ye çalýþtýkça bütün bun la ra inan ma mam ge rek ti ði ni, 
bun larýn de di ko du dan iba ret ol du ðu nu söy lü yo rum ken-
di me.

Ayrýldýktan bun ca za man son ra Max’ýn adýný aðzýma 
bi le al mak, onun la ya zar hakkýnda ko nuþ mak is te mez-
dim, bu be nim ter ci him de ðil di, ne var ki baþ langýçta 
dik  ka ti mi Hirsc hfel der’e çe ken Max ol muþ tu. Ya zarý 
ka fa ya takýp ken di ni ona kaptýran önce lik le Max’tý 
çünkü ken di si de yazýyor du, yi ne de bu tek baþýna bir þey 
ifa de et me ye yet mez di; Max’ýn Hirsc hfel der’e olan hay-
ran lýðý ný haklý çýka ra cak pek bir þey yok tu or ta da, altý 
üstü tek bir ki taptý söz ko nu su olan, bir de el li li yýllar dan 
bir ki tap da ha; ona bu ya zar da çe ki ci ge le nin ne ol du ðu-
nu ken di me sor du ðum da yaptýðým her açýkla ma cýlýz 
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kalýyor. Son ra onun la bir lik te ya zarý ko nu þa rak ge çir di-
ði miz son haf  ta ge li yor aklýma; bu çok an lamsýz ama, 
iki miz de onu ha yatýmýzda hiç görme di ði miz ve ben, 
il ginç ol sa da bir ya zarýn karýsý ol manýn ne de mek ol du-
ðu nu artýk uzun uzadýya an lat mak is te me di ðim hal de 
yi ne de ba zen onun aramýza gi rip ayrýlmamýza ne den 
ol du ðu nu his se di yo rum.

Yanlýþ hatýrlamýyor sam Max Vi ya na’dan ye ni dön-
müþtü, ora da ya za ra ne yazýk ki hiç kim se nin umur sa-
madýðý övgüler düzmüþ, Hom ma ge à Hirsc hfel der1 baþ -
lýklý bil di ri si ni sun muþ, ama en ufak olum lu bir et ki ya rat-
mayý ba þa ra mamýþtý. Böyle bir ve si le yi kullanmasýnýn hiç 
faydasý ol mamýþtý, bu nun ne de ni bel ki de bil di ri nin 
baþlýðýydý –onu, parfüm þi þe si ne batýrýl mýþ gi bi kok tu ðu 
için hiç ho þu ma git me yen bu baþlýktan vaz ge çir mek için 
bo þu bo þu na uð raþmýþtým–, ayrýca mo da ya uy mak dýþýnda 
Ya hu di bir sürgünle ilgilenmek için baþ ka hiç bir ne de ni 
ola ma ya caðý, sürgün ol mak hakkýnda hiç bir fik ri ol ma dý-
ðý için pek çok so run la karþýla þa bi le ce ði bir serüve ne atýl-
mak tan sa köy hikâye le ri ni yaz ma ya de vam et me si ge rek-
ti ði yo lun da ki eleþ ti ri le rin onun kal bi ni nasýl kýr dý ðýný 
hâlâ anýmsýyo rum. O sýra lar da bu ko nu da ken di ni haklý 
çýkar mak için yýrtýnmadýðý tek bir gün ol mu yor du, bu 
ken di ni haklý çýkar ma mo no lo ðun dan son ra da nasýl bir 
þe re fe na il ol du ðun dan, ona bes le di ði hay ranlýktan söz 
edip du ru yor ve ba na ya za ra ait ol du ðu söyle nen, ama 
dak ti loy la uzak tan yakýndan il gi si ol ma yan birta kým es ki 
püskü, bo zuk alet le rin, eskimiþ lastik ayakka býlarýn –ta bii 
bun la ra ya zarýn ayak kabýlarý de ne mez di, ol  sa ol sa kun du-
ra larýydý–, eðer sah te de ðil se bir bar dak su yun için de 
du ran diþ pro te zi nin fo toð raf larýný göste ri yor du; bütün 
bu n larýn onu hiç il gi len dir me di ði yo lun da ken  di si ni eleþ -
ti ren le re katýlýp katýlma mak ta ka rarsýz kal   dýðý an lar da 
ken di si ni Hirsc hfel der ile karþýlaþtýrýp na sýl da acý bir 
alaycýlýkla köylü bir ah mak ola rak tanýmlamýþ ol masý hâlâ 
tüyle ri mi di ken di ken edi yor.
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Da ha son ra Hirsc hfel der uzun bir süre ha yatýmdan 
çýktý, onun hakkýnda da ha faz la bil gi edi ne bi le ce ðim ilk 
fýrsatý ise kaçýrma mak için ne den elim den ge le ni ardýma 
koy madýðýmý hâlâ tam ola rak bil mi yo rum. Bu ko nu hak-
kýnda faz la bil gi edi ne me ye ce ði mi bi le bi le tam bir 
ka rarlýlýkla en ufak ipuç larýný bi le iz le miþ ol mam, da ha 
ke sin ve ri le re ula þa bil mek için türlü gi ri þim ler de bu lun-
mam be ni hâlâ þaþýrtýyor. San ki ne za mandýr görme di-
ðim es ki bir tanýdýða rast lamýþ gi bi his set tim ken di mi 
de  sem abartýlý olur doð ru su, ama yi ne de du ru mum bir 
ölçüde bu nun la karþýlaþtýrýla bi lir; þim di onun öyküsü-
nün ayrýntýlarý elim de, ama Hirsc hfel der’i önyargýlar dan 
kur ta ran bu öyküyü, onun ger çek öyküsünü aslýnda 
Max’ýn an latmýþ ol masý ge re kir di. 

Ge çen yaz Lon dra’da ki bir karþýlaþ ma, ya ni Hirsc h-
fel der’in üçüncü ve son eþi olan, So ut hend-on-Sea’de 
ya þa yan dul karýsýyla te sadüfen bir ara ya gel miþ ol mam 
be ni tek rar ya za ra götürmüþtü. Onun la Ruth land Ga te’-
te ki Avus tur ya Kültür Ofi si’nde açýlan bir ser gi de ta nýþ-
tým, bu ser  giy le il gi li bir yazý yaz mak is ti yor dum, Ýngil te-
re’de ge  çir di ðim haf ta lar da ni yet len di ðim ama pek ço ðu-
nu ger   çek leþ ti re me di ðim bir yýðýn iþ ten ve ka fa ma göre 
dü zen  le di ðim uzun ta ti lim so na erip son ba har da asis tan 
dok  tor ola rak Ba um ga rt nerhöhe’de ye ni iþi me baþ la ma-
dan önce ki faz la ca müte red dit coþ kun luk gi ri þim le rim-
den bi riy di bu yazý. Ser gi, ha yat ta kal mayý ba þa ran sür-
günle rin, da ha önce den prog ram da be lir til di ði gi bi sa vaþ-
tan son ra bir da ha ge ri dönme yen mülte ci le rin fo toð raf-
larýný kapsýyor du; Hirsc hfel der’in karýsý da da vet li ler 
arasýndaydý çünkü o da, artýk ha yat ta ol ma yan es ki 
ko casýnýn bir res mi ni ser gi için ver miþ ti, bu fo toð raf o 
za man lar on se kiz yaþýnda olan Hirsc hfel der’i yanýnda 
ba vu lu, üstünde ne yazdýðý okun ma yan çan tasýyla ülke 
dý þý na çýkmadan çok kýsa bir süre önce göste ren ve dul 
ka rýsýnýn ba na son ra dan ar ma ðan et ti ði, be nim de çalýþ-
ma ma samýn üstüne astýðým fo toð raftý.

El çi açýlýþta bu lu na ma ya caðý için özür di le miþ, 
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bu nun üzerine, alnýnda gi de rek iri le þen ter ta ne le ri bi ri-
ken, muh te me len kül tür ata þe si olan bir adam iki eliy le 
sýký sýký tut tu ðu bir kâðýtta yazýlý olan larý hiç de ken din-
den emin ol ma yan bir tavýrla oku ya rak açýlýþý yapmýþ, 
sözle ri ni bi tir di ðin de ise alkýþ ye ri ne bir ses siz lik le karþý-
laþ týðýnda ne re ye ba ka caðýný bi le me miþ ti. Ko nu þur ken 
bi raz es ve rip ara da bir din le yi ci le re bakmýþ ol saydý ya da 
en  damý uy gun olup bu den li çe lim siz ol ma saydý ve ya 
ko nu þur ken ha cý yat maz gi bi bir o ya na bir bu ya na sal-
lan ma saydý, kür sünün ar kasýnda ezi lip büzülüp git tik çe 
kay  bol ma saydý, kalýn gözlük çer çe ve si gözle ri nin 
gö rünme si ne en gel ol ma saydý bel ki de böyle ol ma ya-
caktý, oy sa o her ke sin önünde azar iþit miþ ve öðret men 
izin ver me den önce ye ri ne otur masý ya sak la nan bir 
öðren ci gi bi ayak ta di kil miþ, bir sanýk, ya kayý kur tar mak 
için her türlü su çu iti raf et me ye, son ra da iç ten içe küfür 
et me ye hazýr bir bu da la gi bi dav ranmýþtý. Ka rarsýz bir kaç 
sa ni ye den son ra hâlâ onu ken di ne ge ti re cek so ðuk-
kanlýlýktan yok sun du an laþýlan, kra vatýný gev þe tip ha fif-
çe öne eð di ði kýpkýrmýzý ke si len su ratý ve iki yanýna 
sarkýttýðý kol larýyla güç be la den ge si ni sað la ma ya 
çalýþýrken önünde di ki len in san lar, san ki o da ha ko nuþ-
masýna ye ni baþ la ya cakmýþ gi bi saf larý sýklaþtýrdý ve az 
önce ora ya bu ra ya bir lik te ko þuþ tur du ðu iki sek re ter de 
ani den ses le rin ke sil me siy le fýsýldaþ mayý ke sip gözle ri ni 
ko nuþ macýya dik ti. 

Öðle  son rasýydý, per de ler ka palý ol masýna rað men 
içer de bo ðu cu bir sýcak vardý, pro jektörler in saný ânýnda 
eri ti ve re cek ka dar güçlüydü, bu ne den le du var lar da ki 
fo toð raf la ra, ta van dan uzun si cim ler le sarkýtýl mýþ ve çer-
çe ve len miþ por tre le re ba kar ken güçlü ýþýðýn altýndan 
tam za manýnda kaç mak ge re ki yor du; göz ka maþ týrýcý 
ýþýk ta ani den sar sak ko nuþ macýnýn yanýnda o kadýn be li-
ri ver di. O âna ka dar bir ke nar da du rup du dak larýnda 
bas týrma ya çalýþtýðý bir te bessümle, da ha önce de dik ka-
ti mi çe ke cek bi çim de gözle ri ni kýsa rak çev re sin de ki le ri 
gözle miþ ti, þim di de ayný te bessümle bi ça re ko nuþ macýyý 
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elin den tut muþ ora dan uzak laþtýrýyor du, adam da baþýný 
öne eð miþ, ken di ni kadýna tes lim et miþ ti. Bel li ki Kültür 
Ofi si’nin görev li le rin den de ðil di, bu ara da söyle dik le ri ni 
kaçýrmýþtým, onun sözle rin den son ra çev re si ni sa ran 
nos tal jik giy si li kadýnlar, ko yu renk takým el bi se li er kek-
ler daðýlma ya baþ lamýþtý bi le, hep si de el li li yaþ la rýnda 
göste ren kadýndan da ha yaþlýydý, özel ola rak se ril miþ 
aðýr halýlarýn üstünde gýcýr gýcýr ayak kabýlarýyla ka yar 
gi bi yürüyor lardý, kim se odanýn tam or tasýnda ki ko ca-
man se def ma sada hazýrlanmýþ büfe ye do kun mu yor du. 
Or talýða bir ses siz lik hâ kim di, her ke sin bir  bi ri ni sü zü-
þünde ki cid di ve hürmet kâr ha va de vam edi yor du, sa de-
ce ara da bir iç le rin den bazýlarýnýn ko nuþ mayý ka çý nýl maz 
bir görev saydýklarý Al man ca’nýn uzun süre dir par latýl-
mamýþ bir gümüþün do nuk lu ðu nu taþý yan, sözlükten 
fýrla ma sözcükle ri du yu lu yor du; ben de uyan dýr dýðý iz le-
nim ölü bir sah ne di li, bir pa ro di gi bi ol ma sýydý, kadý nýn 
nasýl da bir grup tan di ðe ri ne ko þuþ tur du ðu na baký yor -
dum, ev sa hip li ði göre vi ni üstlen miþ ti san ki.

Onun la henüz ko nuþ mamýþtýk, onu yakýndan taný-
dýðýmý, o öðle den son ra ve da ha son ra ki bu luþ ma larý mýz-
da ken di li ðin den an lattýðý pek çok þe yin za ten be nim 
bil dik le ri min onay lan masý ol du ðu nu id dia ede cek ka dar 
ile ri git me me li yim. Mar ga ret’i be tim le me ye çalýþmak 
ba na kalýrsa ste re otip leþ tir mek olur, kýrlaþmýþ sarý saç-
larýn dan, gri, da ha doð ru su griye çalan ye þil gözle rin den, 
hat ta bel ki onu an lat ma ya ya ra ya cakmýþ gi bi çýkýk 
el macýk ke mik le rin den söz et mek, hoþ kal ça lar ya da 
düzgün yüz hat larý gi bi mo da olan ve ana to mik özel lik le-
ri içe ren ifa de ler kul lan mak ye ri ne onu ufak te fek, hat ta 
za rif ve se vim li di ye tanýmla mak Max’ýn ala ya ala caðý 
de tay lar olur du. Ya þa ma se vin ci olan bir in san ya da bir 
ka fa dar ola rak ni te le mek de onu an latmýþ ol mu yor, bu 
týpký bazý er kek le rin bir kadýna yakýþtýra bi le cek le ri her 
ka te go ri tüken di ðin de ve o kadýnla olan iliþ ki nin ken di 
san dýklarý gi bi pek de ma sum ol madýðýný iti raf ede me-
dik le rin de ona ka fa dar de me le ri ne ben zi yor, oy sa o bir 
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ka fa dar de ðil di, ben ger çek le re baðlý kal mayý ter cih edi-
yo rum; bir elin de iki ka deh, öte kin de de bir þi þe þa rap la 
gü le rek na sýl ba na doð ru yak laþtýðýný anýmsýyo rum, 
ya nýl mýyor sam çok faz la iç miþ ti, tek bir yanlýþ ha re ket 
yap masýna izin ver me ye cek bir ken di ne güven le ha re ket 
et ti ði söy le ne bi lir en azýndan, in san ayýkken bu nu be ce-
re mez pek.

“Ser gi de si zin de mi bir yakýnýnýz var?”
Ba na he men yönelt ti ði bu so ru ku lak larýmda hâlâ, 

be nim için öyle si ne ani ol muþ tu ki, so ru ya ka ba sayýla bi-
le cek bir yanýt ver dim.

“Hayýr,” de dim. “Hiç bir yakýným yok.”
Oy sa onun bu yanýtla ye tin me ye ni ye ti yok gi biy di:
“Ger çek ten yok mu?”
Bir an du rup san ki onu yanlýþ an lamýþ gi bi yüzüne 

baktým, bu de fa yanýtým is te di ðim gi bi da ha te at ral di:
“Hiç bir yakýným yok bu ra da.”
O da ha asýl ko nu ya gel me den önce fo toð raf larý kas-

tet ti ði ni bi li yor dum, ken di ni tanýtýr tanýtmaz ýsrar la ken-
di si ne Mar ga ret de me mi ri ca et ti. Ba na bar dak lar dan 
bi ri ni uzattý, aldým ve ka de hi nasýl aðzýna ka dar dol dur-
du ðu nu iz le dim, fotoðraflarýn önünde hiç ko nuþ ma dan 
kar þýlýklý ka deh to kuþ tur mamýz ben de hâlâ bu naltý his si 
ya ratýyor, bu du rum dan o gün ora da bir þe kil de ka ça ma-
ya caðýmý bi le bi le. Be ni kýzdýran ken di sus kun lu ðum; 
çok uzun sürme miþ ol sa da o sus kun luk ba na þim di yað 
çek me, bir tür yýlýþma gi bi ge li yor, zo run lu bir saygý 
du ru þu nun se fil sus kun lu ðu, bir tek þe re fe sözcüðü 
ek sik; ne ka dar bey hu de ol sa da ba zen ken di me, güve ni-
le cek adam ola rak be ni se çip seç me di ði ni so ru yo rum, 
yok sa sýr rýný an lattýðý pek çok ki þi den yalnýzca bi ri miy-
dim ben. Þa rap tan bir yu dum alýrken gözle rim onun 
bakýþ larýný aradý, ama nasýl dav ran mam ge rek ti ði ne iliþ-
kin en ufak bir ipu cu göre me dim, bel ki de bu bir test, bir 
sý navdý, sýnavý ses siz lik ten kaçýnmak adýna sor du ðum 
bi ça re so ru lar la at lattým, at latmýþ ol malýydým çünkü 
in san ta ma men ya bancý bi ri si ne ken di ko casýnýn iþ le miþ 
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ol du ðu bir ci na yet ten söz et mez; o sýra lar da ben de onun 
için bütünüyle ya bancý bi ri siy dim, hat ta son ra larý onun la 
pek çok kez bu luþ mamýza rað men de öyle kaldým, o da 
be nim için, ken di si is te se de is te me se de Mis sis Hirsc-
hfel der idi.

Bu na karþýlýk ya ka ladýðý bu fýrsat sa ye sin de ba na 
baþ  langýçta ko casý hakkýnda an lattýklarý ta ma men za rar-
sýzdý, emi nim ki her ke se yüzler ce kez an lattýðý hikâye ler-
di bun lar, tam da bu yüzden yað gi bi kayýyor lardý, ta bii 
bir kaç cümle den son ra san ki an lattýklarý ken di si nin de 
ho þu na git mi yor muþ gi bi sözle ri ne ara ver me si hiç de 
þa þýrtýcý de ðil di.

“Si zi sýkmak is te mem,” de di yüzüme bak ma dan. 
“Her   hal de bu tür hikâye ler den gýna gel miþ tir si ze.”

Ona henüz Max’tan ve Max’ýn ka fasýnda ki Hirsc h fel-
der im ge sin den söz et me miþ tim, ama söz et me ye baþ-
ladýðýmda göster di ði alaycý tep ki yi, ani kah ka hasýný ve 
el le ri ni nasýl çýrptýðýný çok iyi anýmsýyo rum. 

“Umarým bütün bun la ra inan madýnýz.”
Baþýmý önce hayýr an lamýnda sal ladým, ama son ra 

dav  ranýþýmla çe li þen bir karþý so ru sor dum:
“Bun lar dan kuþ ku lan mak için nasýl bir ne de nim ola-

bi lir ki?”
Ama bu ko nuþ ma Kültür Ofi si’nde ki o öðle den son ra 

yapýlmýþ ola mazdý, da ha son raydý, Glo uces ter Ro ad’da 
Bai ley’s’de ge çir di ði miz ak þam lar dan bi rin de ol malýydý, 
öyle ol du ðu nu sanýyo rum, ayrýca ba na ilk kez ora da 
‘ço cu ðum’ di ye hi tap et miþ ti ga li ba, son ra larý ‘ama ço cu-
ðum’ lafýný onun aðzýndan çok sýk duy dum. Ama çocu-
ðum, umarým bü tün bun la ra inan madýnýz ve son ra gül-
müþtü, bir türlü yok edi le me yen ku run tu la ra nasýl 
gü lünürse öyle gül müþtü.

Yi ne de Hirsc hfel der ile tanýþma larýný ku ru bir 
bi çim de be tim le me si þaþýrtmýþtý be ni, bu ka darýný bek le-
mi yor dum, olay larý özet ler ken kul landýðý iro nik üslu bun 
ne re den kay nak landýðýný ken di me sor muþ ol du ðu mu 
anýmsýyo rum hâlâ, olay larý an latýþý ta baþýndan be ri bir 
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iþ ti onun için san ki, okul ki tap larý sa tan ilk ko casýný bir 
ba lon ka zasýnda kay bet tik ten beþ yýl son ra ver di ði ve 
Hirsc hfel der’le tanýþmasýna ne den olan bir ga ze te ilanýn-
dan söz et miþ ti. 

“Gülme yin,” de miþ, san ki bu nun için özür di le mek 
zo run da his set miþ ti ken di ni. “El bet te böyle bir duyuru 
saf dil lik ti.”

Bel ki de Hirsc hfel der’i gökle re çýkar mak için kul lan-
dýðý bir tarzdý, ama yi ne de bu nun bi raz tu haf bir tarz 
ol du ðu nu iti raf et me li yim çünkü an lattýklarýna bakýlýrsa 
ilk bu luþ ma larýnda Hirsc hfel der’in üstünde es ki püskü, 
ep ri miþ bir takým el bi se vardý, ken di si ne ta lip olan öte ki 
er kek ler gi bi süsle nip püslen me miþ, en iyi yönle ri ni gös-
ter me ye çalýþmamýþtý, tam da yaþýna uy gun dav ranmýþtý, 
ne bir çi çek ne þe ker le me ne de iltifat, ima lar da bu   lun-
mamýþ, iç ge çir me le re yel ten me miþ, her ke sin yaptýðý 
gi bi gözle ri nin içi ne de rin de rin bak mamýþtý, bütün bun-
lar dan eser yok tu on da, ol duk ça ne za ket siz dav ran dýðý 
bi le söyle ne bi lir di, o ne is te di ði ni ga yet iyi bi len ve bu da-
lalýkla ra yüz ver me yen or ta yaþlý bir er kek ti. Ýki ayak 
par maðý ek sik ti, ba dem cik le ri ve körbaðýr saðý alýnmýþtý, 
ama bu iliþ ki mi ze en gel ol maz di ye de dal ga geç mek ten 
ge ri dur mamýþtý, ken di ifa de si ne bakýlýrsa kal bi bir 
bo ðanýnki ka dar güçlüydü ama sa bah larý çok la net ol du-
ðu su götürmez bir ger çek ti, öðle ne ka dar çe kil mez bir 
adamdý ya ni, se si so lu ðu pek çýkma yan bir sos yal içi ciy di 
ayný za man da, sa de ce içip sar hoþ ol du ðu za man lar çe ne-
si düþüyor du, bu ara da güzel kadýnlarýn gözde si ol du ðu 
da söylen me den ge çil me me liy di, ta bii da ha da be te ri 
si ga ra tir ya ki si ol masý ve ken di ni hep haklý san ma sýydý, 
dost larýyla iliþ ki le rin de se çi ci ve kin ciy di, tam ken di si ne 
ya raþýr bir bi çim de görüþle riy le çat lak bir di no zor du, 
dans söz ko nu su ol du ðun da tam bir be ce rik siz di; iþ te o 
gün ken di si hakkýnda bun larý an latmýþ, gülmek ten Mar-
ga ret’in gözle rin den yaþ lar ge le ne ka dar da sus ma mýþtý, 
onun la karþýlaþtýrýldýðýnda ra kip le ri pa zar ayi ni ne gi den 
toy bi rer öðren ci gi biy di ler, Col le ge Üni ver si te si’n den bir 
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pro fesör, bir ak tar, bir ti ca ri mümes si l, hep si de yazlýk bir 
ev ha yal le riy le, onu ope ra ya götürme va at le riy le, tu va le-
te gi dip ha cet gi der dik ten son ra ger çek bir me lek gi bi 
pýrýl pýrýl ve ku zu ku zu ge ri dönüþle riy le  za vallý tip ler di. 
Hirsc hfel der o gün ne onun pa rasýný çek miþ ne de bu luþ-
tuk larý ka fe de bah þiþ býrakmýþtý, Mar ga ret bu nu öze llik-
le vur gu lamýþtý, öte ki ler gi bi iki büklüm olup re ve rans lar 
ya pa rak man to su nu giy me si ne de yar dým fa lan et me miþ, 
ayrýlýrlar ken Hirsc hfel der onun ar kasýndan ses le nip 
Ya hu di ol du ðu nu söyle miþ ti, bu kaçý nýlmaz ve çarpýcý bir 
son an ha be ri, dur ma dan günde me ge len bir ef sa ne nin 
sti li ze edil miþ ayrýntýsýydý. 

Bu bu luþ ma dan üç ay son ra ev len miþ ler di, böyle ce 
Mar ga ret, East End’de ilk ko casýnýn ölümünden be ri 
öð ret men lik yaptýðý okul da ki iþi ni býrakmýþ ve Hirsc h-
felder’ in yanýna, So ut hend-on-Sea’ye taþýnmýþtý, ora da 
da son ba har da ye ni den çalýþma ya baþ lamýþtý, bu nu san ki 
bir açýkla ma arar gi bi an lattýðýný anýmsýyo rum. Hirsch  -
fel der’in el li altý yaþýna bastýðý gün bir kam yo net ki ra-
lamýþ, beþ çayýnda onun yanýna varmýþ ve ken di sözle riy-
le ‘ora da kalmýþtý’, o gün mo bil ya larýný tek tek ta va n 
a rasýna taþýyan ve nay lon la ra sa ran nak li ye ci le rin ba -
þýnda dur muþ, er te si gün de bütün oda larý ta va na dek 
dol du ran ki tap larýn arasýnda uyanmýþtý, da ha son ra onu 
zi ya ret et ti ðim de hiç önem se mi yor muþ gi bi yaptýðý bu 
ki tap larý ba na bir müze görev li si gi bi göster miþ ti. Hirsch-
fel der onu pek çok kez da vet et me si ne rað men bu kuþ 
uç maz ker  van geç mez bölge de ki eve da ha önce adý mýný 
at ma mýþtý hiç; yýkýk dökük bir so kak ta cep he si dar, iki 
katlý, bi ti þik ni zam ev ler den bi riy di, cum balý pen ce re ler-
den sarkýldýðýnda açýk de niz görünüyor du, Hirsc h-
felder’in sa vaþ tan bu ya na bu ev de otur du ðu doð ruy sa 
Mar ga ret bu evin her yanýnda onun geç mi þi ne ait iz ler le 
kar þý laþ mýþ ol malýydý, bun lar be nim bi le gördüðüm toz lu 
bir taf ta ba lo tu va le tin den ya da ezil miþ þap ka ku tu la-
rýndan, bir süpürge odasýnda ki iç içe ge çi ril miþ bir sürü 
to puk lu ayak kabýdan iba ret de ðil di. Ney se ki en azýndan 
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re sim le ri kaldýrmýþ, ama bir süre son ra yi ne ya tak oda-
sýn da ki yer  le ri ne asmýþtý, muh te me len hâlâ ora da asý-
lýdýrlar, bun lar önce ki iki ev li li ðin den kal ma düðün 
fo toð raf la rýydý, es ki karýlarýnýn varlýðýna an cak bu in ce 
kar  ton dan ya pýlma, nem den bükülmüþ pas par tu larýn 
kar þýsýnda dur  du ðum da ger çek ten inanmýþtým. Görünü-
þe bakýlýrsa Mar ga ret bu re sim le rin ye ni den or ta ya çýk-
masýna tep ki göster me miþ ti, bu Hirsc hfel der için öyle si-
ne do ðaldý ki, ama ben yi ne de Margaret’in, ya taðýn üze-
rin de asýlý du ran ken din den önce ki le ri ne ölçüde be nim-
se di ði ni sor gu layýp sor gu la ma mak arasýnda gi dip gel-
miþ  tim. Ama bu ko nu da hiç ses çýkar mamýþ ola bi le ce ði ni 
düþüne mi yor dum; Hirsc hfel der ise ken din den önceki 
er ke ðin varlýðýný Mar ga ret’in bütün ayrýntýlarýyla an lat -
ma ya ba yýl dýðý o ba lon ka zasýndan öðren miþ ol ma lýy dý; 
Mar ga ret ba  lo nun nasýl ateþ alýp ol du ðu yer de tit re me ye 
baþ ladý ðýný, bir den bi re ses siz ce nasýl pat ladýðýný, alev le-
rin o pý rýl pýrýl yaz gününde mas ma vi gökyüzünü nasýl 
yýrttý ðý ný, bu lun du ðu yer den için de ki adam larýn bir  bir le-
ri ne do la na rak ba lon se pe tin den çayýrla ra fýrlayý þýný 
na sýl iz le di ði ni bal landýra bal landýra ba na da an latmýþtý, 
bu nun öte sin de bu olay Mar ga ret için pek faz la bir an lam 
taþýmý yor gi biy di. 

Evet, aramýzda ki bu soh bet Glo uces ter Ro ad’da ki 
Bai ley’s’in ye rin de ol muþ tu, artýk bun dan emi nim, Mar-
ga ret ba na ora da Hirsc hfel der’le ev len me den önce ki 
bu luþ ma larýný an latmýþtý, ilk bu luþ ma larýndan son ra her 
cu  mar te si öðle sa at le rin de bu luþ ma ya ka rar ver miþ ler di, 
Lon dra Köprüsü’nün yakýnlarýnda ki bir lo kal de, Hirsch-
fel der’in seç ti ði küçücük bir res to randý bu rasý, pen ce re-
siz bir me kândý, yalnýzca dört ma sasý vardý ve pek de 
te kin bir yer ol du ðu söyle ne mez di. An lattýklarýný, hiç de 
ona uy gun ol madýðý duy gu suy la din li yor dum, üstünde 
dar la ci vert bir tayyör ol du ðu nu, omuz larýna dökülen 
saç larýný henüz ye ni kes tir di ði ni, baþýnýn küçücük bir 
ha re ke tiy le kýrpýk saç larýnýn nasýl dal ga landýðýný hâlâ 
anýmsýyo rum, bar san dal ye le rin den bi rin de otu ru yor du, 
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ba cak ba cak üstüne atmýþtý, ben se yanýnda otur muþ ne 
ka dar çalýþýrsam çalýþayým Hirsc hfel der’in güldüðünde 
or ta ya çýkan çir kin ve çürük diþ le ri ni, bir þey ýsmar la-
mak is te di ðin de do ðal ola rak gar so nun hiç de dik ka te 
al madýðý tu tuk ha re ket le ri ni ve ta bii ku caðýnda ki ol maz-
sa ol maz içi ki tap do lu plas tik tor ba larý gözümün önüne 
ge tir mek te zor lanýyor dum, Mar ga ret, Hirsc hfel der’in 
an ti kacýlar la sa haf lar arasýnda me kik do ku du ðu nu 
an lattýkça bu ki tap lar dan da sýk sýk söz edi yor du, san ki 
ki tap lar dan söz et mek onun la il gi li her þe yi an latmýþ 
ol maktý. Mar ga ret’in parfüm ko ku suy la çev re den bur nu-
ma yayýlan o tanýdýk yaþlý adam ko ku su nu o ak þam bir 
türlü bað daþtýra mamýþtým, eli ni baldýrlarýnýn altýna 
ko yup ete ði ni nasýl düzelt ti ði ne, karþýsýnda ki ay na ya 
ba ka rak nasýl gülümse di ði ne ve du dak larýný büze rek 
nasýl ile ri doð ru uzattýðýna bakýyor, an lattýklarýný þaþkýn-
lýkla din li yor dum, her haf ta so nu Hirsc hfel der ile ye me-
ðe çýký yor, kah valtý için geç bir sa at ol masýna karþýn týpký 
onun gi bi kah valtý ýsmar la mak ta ka rar kýlýyor muþ, ken-
di ne tanýdý ðý za man dol duk tan son ra da da ha faz la 
düþünme den onun la ev len me ye ka rar ver miþ. 

Ayný ak þam ona, o za man lar Hirsc hfel der’in ya zarlýðý 
hakkýnda ne ler bil di ði ni sor dum, bu so ru karþýsýnda 
uzun ca bir süre ken di si ni gülme mek için nasýl da zor tut-
tu ðu nu hâlâ ga yet iyi anýmsýyo rum. 

“Ah onun ya zarlýðý, onun ya zarlýðý,” de miþ ti so nun da, 
se sin de ki zor lan ma gözden ka ça cak gi bi de ðil di. “Ger çek-
ten bu nun be ni et ki le di ði ni mi düþünüyor su nuz?”

Bu so ru su na evet de me mi mi bek li yor du, bu nu 
bu gün bi le hâlâ bil mi yo rum, ama öyle sanýyo rum ki, 
su sup ona baktýðýmýn farkýnda bi le de ðil di, ani den çok 
hu zur suz ol muþ tu.

“Bu çok saç ma,” de miþ ti açýkla mak is ter gi bi, san ki 
bir suç la ma karþýsýnda ken di ni sa vu nu yor du. 

“Ba na kütüpha ne görev li si ol du ðu nu söyle miþ ti, ben 
de hep onun çe vir di ði nu ma ra larý or ta ya çýkar ma ya ça lýþ-
tým.”
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Ta bii bu yanýt be ni hiç de tat min et me miþ ti.
“Bu ka darýyla kalmýþ ola maz, o bir ya zardý ayný 

za man da.”
“Ben bun dan hiç emin de ði lim,” di ye yanýtlamýþtý. 

“Ama yarým gün çalýþtýðýný bi li yor dum, öðle den son ra la-
rý ný ise Pa la ce Ote li’n de ki odasýnda ge çi ri yor du.”

“Pa la ce Ote li mi?”
“Evet,” de miþ ti. “So ut hend-on-Sea’de ki Pa la ce Otel 

o es ki par lak günle ri ni ge ri de býrakmýþtý ta bii.”
Bu be ni ik na ede bi lir di, ama yi ne de Hirsc hfel der’in 

çev re sin de ki de ði þik lik ler den hiç et ki len me den ve bir 
za man larýn lüks ote li nin, ar ka kapýsýndan gi ri len ucuz 
bir ko nak la ma ye ri ne dönüþtüðünü fark et me den öðle-
den son ra larýný ikin ci kat ta ki çalýþma odasýnda neden 
ge  çir di ði ni bir türlü düþüne mi yor dum. Ora ya ne za man 
yer leþ ti ði ni bil mi yo rum, ama öyle sanýyo rum ki otel 
onun za manýnda son müda vim le ri ni aðýrla mak taydý, 
sözge li mi ha   yat larýnda bir kez ol sun karýlarýyla, yarým 
yüzyýl önce bir ban ka müdürünün ken di si ve met re si 
için uy gun bul du ðu ya tak ta yat mak is te yen me mur lar ya 
da se zon luk üne sa hip ti yat ro cu lar, ken di ni önem li his-
set mek için gar son larýn çev re le rin de dört dönme si ni 
is te yen ler ve bir za man lar bir ba ron la ba ro ne sin eli nin 
deð miþ ol du ðu por  se len takýmlar la ye mek ye mek için 
yanýp tu tu þan lar; iti barlý adlarý bir avuç kon fe ti gi bi 
ha va ya fýrla ta bil mek için es ki otel kayýtlarýna bak mak-
tan baþ ka bir þey yap mak ge rek mez di. Bel ki de o sýra lar, 
aslýnda baþ ka yer ler de ko nak la mak ta olan es ki saygýde-
ðer müþte ri ler geç mi þi an mak için ote li zi ya ret edi yor, 
yýpranmýþ halýlarýn üze  rin de tur lu yor, bo þaltýlmýþ dans 
pis ti ne bakýp yaylý çalgýlar eþ li ðin de bir ba le ri nin pu ant-
la rý üze rin de döndü ðünü ha yal et me ye çalýþýyor lardý; 
Hirsc h fel der bütün bun  la ra du yarsýz kal madýysa on larý 
gözlem le miþ ol ma lýydý, ha ya let le rin ge zin di ði bi lar do 
sa lo nu ya da ay na larýna yansýyan in san yüzle riy le bar 
Hirsc hfel der için iyi bir gözlem alaný ol sa ge rek ti, týpký o 
sýra da be nim de ha ya lim de can landýrdýðým gi bi frak larý 
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ve si lin dir þap ka larýyla er kek yüzle ri, tüylü þap ka larý, 
kuþ yu vasýna ben ze yen mi zam pi li li saç larý ve aðýzlýklarýy-
la kadýn yüzle ri ona bir þey ler söyle miþ ol malýydý, ta bii 
bütün bun lar ran ti ye ler bi nayý bas ma dan önce ol muþ 
ol malýydý. Odasýnýn de niz se vi ye sin den yüksek li ði 
düþünülürse bu bi na ona ge ce le ri ba zen ka ra ya vur muþ 
bir ge mi gi bi görünmüþ ol malýydý, di yo rum ken di me, 
is ter ýþýl ýþýl par lasýn is ter ka ranlýða gömülsün, son ba har 
rüzgârlarýnda mis kin mis kin bir o ya na bir bu ya na 
salýnan ka ra ya vur muþ bir ge mi, haf ta so nu zi ya ret çi le ri-
nin gürültüsü patýrtýsý arasýnda çatýrda ya rak ya na ya tan 
ve an cak ala ca ka ranlýkta bir gacýrtýyla tek rar ye ri ne otu-
ran, kaygýsýzca yal pa la yan bir ge mi. Sözge li mi dýþar dan 
ge len gürültüler, ara ba larýn kor na ses le ri ve ku mar ha ne-
den ge len ses ler artýk so na er miþ tir; ken di mi bi raz da ha 
zor lu yor ve onu san ki kö pükle rin ya layýp kir let ti ði pen-
ce re si nin önünde du rur ken görüyo rum, onun ora da 
uzun süre di kil di ði ni ve lu na parkýn gro tesk bir bi çim de 
ka ranlýðý de len var gel le ri nin, sözümo na dünyanýn en 
uzun rýhtýmýnýn –gündüzle ri bu rýhtým da kal bur dan 
ge çer miþ gi bi ha re ket eden oyun baz tren, yol cu larýný son 
du rak ta su ya, ora dan da ha va ya fýrlat mak is ter di san ki– 
öte sin de ki ýþýkla ra, ne hir aðzýnda ki te dir gin ýþýkla ra bak-
týðýný ha yal edi yo rum. 

Mar ga ret be nim nos tal jik zýrva larýmdan hiç de et ki-
len mi þe ben ze mi yor du, oy sa ben da ha bi nayý bi le gör me-
den bu nos tal ji nin büyüsüne kapýlýver miþ tim, söz le ri me 
göster di ði tep ki duy gu lu luk lar dan et ki len me me ça basý 
ol sa ge rek ti. 

“Odasýnýn ki rasýný öde me ye da ha son ra da de vam 
et tim,” de miþ ti se si ni de ðiþ tir me me ye çalýþa rak. 
“Ölümünden son ra ora da ki hiç bir þe ye el sürülme di.”

Bu na ne den bu ka dar il gi duy muþ ol du ðu mu ken di-
me açýkla ma ya çalýþmak tan vaz geç tim artýk, ama bir den-
bi re nasýl da he ye ca na kapýldýðýmý hâlâ çok iyi anýmsýyo-
rum, san ki bir san sas yo nun izi ni sürüyor ve Max’ýn be ni 
böyle Hirsc hfel der’in sak lam baç oyu nu nu, baþ yapýtýnýn
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