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J. M. Coetzee, 9 Şubat 1940’ta Cape Town, Güney Afrika’da 
doğdu. Babası avukat, annesi öğretmendi. Akrabalarıyla 
Güney Afrika dilinde konuşmasına rağmen İngilizce konuşu-
lan bir evde büyüdü ve İngilizce eğitim veren bir okula gitti. 
1961’de edebiyat ve matematik dallarında derece alarak Cape 
Town Üniversitesi’nden mezun oldu. 1962 yılında Güney 
Afrika’dan ayrılarak İngiltere’ye gitti ve bilgisayar programcı-
sı olarak çalıştı. 1965’te Amerika’ya geçerek Teksas 
Üniversitesi’nde yardımcı rofesör olarak çalışmaya başladı. 
1971’de Güney Afrika4ya geri döndü. 1972’de Cape Town 
Üniversitesi’nde ders vermeye başladı, 1980’de yardımcı pro-
fesörlüğe, 1984’te edebiyat profesörlüğüne yükseldi. Güney 
Afrika’ya dönünce daha önce yazmaya başlamış olduğu iki 
uzun öyküsünü tamamladı ve 1974’de Dusklands adıyla yayın-
lattı. Dusklands’i In the Heart of the Country izledi (1977). 
1980’de yazdığı Barbarları Beklerken, 1980’de Güney 
Afrika4nın edebiyat dalında en büyük ödülü olan The Central 
News Agency Edebiyat Ödülü’nü kazandı. aynı ödülü 1983 
yılında alan Michael K. Nasıl Yaşadı, Coetzee’ye Booker 
Ödülü’nü de kazandırdı. Coetzee, 1999 yılında Booker Ödü-
lü’nü ikinci kez Utanç adlı romanıyla alarak, bu ödülü iki kez 
alan ilk yazar oldu. Bu kitaplarının dışındda Foe (1986), Age of 
Iron (1990) ve Petersburg’lu Usta (1994) adlı romanları, pek çok 
deneme kitabı vardır. Coetzee aynı azanda Hollandaca, 
Almanca, Fransızca ve Güney Afrika dilinden çevriler de yap-
mıştır. Coetzee, 2003 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü almıştır.
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1

Pe ters burg

Ekim, 1869. St. Pe ters burg’un Saman Pazarý 
sem  tin de, bir atlý ara ba aðýr aðýr bir so kak tan ge çi-
yor. Yüksek bir bi nanýn önünde sürücü atýn diz gin-
le ri ni çe ki yor. 

Ara ba da ki yol cu bi nayý kuþ ku lu gözler le süzü-
yor. “Bu rasý ol du ðun dan emin mi sin?” di ye so ru yor 
sürücüye. 

“Sveç noy So kaðý, 63 nu ma ra, de di ði niz yer 
bu rasý.”

Yol cu ara ba dan ini yor. Or ta yaþýn son larýnda bir 
adam, sa kallý, ha fif kam bur, yüksek bir alný, kalýn 
kaþ larý var, bu da görünümüne cid di, ben cil bir ha va 
katýyor. Mo dasý geç me ye yüz tut muþ ko yu renk bir 
takým el bi se var üze rin de. 

“Bek le be ni,” di yor sürücüye.
Pek ço ðu artýk me mur la ra, öðren ci le re ve iþ çi le-

re oda oda ki ra ya ve ri li yor ol sa da Saman Pazarý’ n-
da  ki es ki ce ev ler, geç miþ te ki za ra fet le ri ni bir ölçüde 
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hâlâ ko ru yor lar. Ara larýnda ki boþ luk la ra, ki mi 
za man on larýn du var larýný pay la þan, iki, hat ta üç 
katlý, sal lan týlý ah þap yapýlar di kil miþ: en yok sul-
larýn otur du ðu, bir odalar ve bölmeler ka la balýðý. 

En es ki ev ler den bi ri olan 63 nu ma ranýn her iki 
yanýnda da bu türden birer yapý var. Ger çek ten de, 
ki  riþ ler den ve di rek ler den olu þan bir að bi nanýn 
ön yü zü nü kucaklýyor, ona ku þatýlmýþ bir gö rüntü 
ve ri yor. Pa yan da larýn gi rin ti le ri ne kuþ lar yu va yap-
mýþ, pis lik le ri bi nanýn önyüzünü kir le ti yor. 

Di rek le re týrmanýp so kak ta ki su bi ri kin ti le ri ne 
taþ fýrla tan, son ra inip on larý alan bir ço cuk güru hu 
ya bancýyý in ce le mek üze re oyu nu na ara ve ri yor. En 
küçük üç ta ne si, oð lan; li der le ri ol du ðu an laþýlan 
dördüncüsü sarýþýn bir kýz, de li ci ko yu renk gözle ri 
var. 

“Ýyi günler,” di ye ses le ni yor ya bancý. “An na Ser-
ge yev na Ko len ki na’nýn ne re de otur du ðu nu bi len 
var mý aranýzda?”

Oð lan lar yanýt ver mi yor ya bancýya, gözle ri ni 
kýrpma dan bakýyor lar ona. Ama kýz, bir an düþünüp 
elin de ki taþ larý ye re býrakýyor. “Ge lin,” di yor. 

63 nu ma ranýn üçüncü katý, mer di ven baþýnda ki 
sa hanlýktan baþ la ya rak bir bi ri ne ge çmeli bir sürü 
oda dan olu þu yor. Ya bancý, kýzýn pe þin den ka bak ve 
haþ lanmýþ sýðýr eti ko kan karanlýk, kanca gibi kývrýk 
bir ko ri do ra adým atýyor, kapýsý açýk du ran bir ban-
yo nun önünden ge çi yor, kur þu ni bo yalý bir kapýya 
ulaþýyor. Kýz kapýyý açýyor. 

Baþ yüksek li ðin deki tek bir pen ce re den gi ren 
ýþý  ðýn aydýnlattýðý uzun, al çak ta vanlý bir oda da lar. 
En uzun du varý süsle yen aðýr bir iþ le me li ku maþ 
oda nýn loþ lu ðu nu yo ðun laþtýrýyor. Si yah lar gi yin miþ 
bir kadýn, ya bancýyý karþýla mak üze re aya ða kalký-
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yor. Otuz lu yaþ larýnýn or tasýnda; ya bancýyý ge ti ren 
kýzýnki gi bi ko yu renk gözle ri ve ka vis li kaþ larý var, 
an cak saç larý si yah.

“Ha ber siz gel di ðim için baðýþlayýn,” di yor adam. 
“Adým...” Du raksýyor. “Oð lum si zin ki ra cý la rý nýzdan 
bi riy di sanýrým.” 

Ba vu lun dan bir þey çýkartýp üzerindeki be yaz 
ör tüyü açýyor. Bir er kek ço cu ðun res mi bu, gümüþ 
bir çer çe ve için de es ki bir fo toð raf. “Bel ki onu ha týr-
lar sýnýz,” di yor. Res mi kadýna ver mi yor. 

“Bu, Pa vel Alek san dro viç, an ne,” di ye fýsýldýyor 
küçük kýz.

“Evet, evi miz de kaldý,” di yor kadýn. “Çok üz gü-
nüm.” Sýkýntýlý bir ses siz lik olu yor. “Ni sandan be ri 
ki   racýmýzdý,” di ye de vam edi yor kadýn. “Odasý bý rak-
 týðý gi bi du ru yor, po li sin el koy du ðu bir kaç þey 
dý þýnda eþ ya larý da. Görmek is ter mi si niz?”

“Evet,” di yor ya bancý, bo ðuk bir ses le. “Si ze ki ra 
bor cu kaldýysa onu da öderim.”

Aslýnda, evin bir parçasý olan oð lu nun oda sýnýn 
kapýsý ayrý, penceresi de sokaða bakýyor. Ya tak der li 
top lu, oda da ayrýca bir þi fo ni yer, üze rin de lam ba 
du ran bir seh pa ve bir is kem le var. Ya ta ðýn aya ku-
cun da, üze rin de P.A.I. harf le ri oku nan bir ba vul du -
ru yor. Ya bancý he men tanýyor ba vu lu: Pa vel’e ken-
disi hediye etmiþti.

Pen ce re ye gi dip so ka ða bakýyor. Atlý ara ba 
so kak ta hâlâ bek li yor. “Be nim için bir þey ya par 
mý sýn?” di ye so ru yor küçük kýza. “Ara bacýya artýk 
gi de bi le ce ði ni söyle yip pa rasýný da öder mi sin?”

Ço cuk, adamýn ver di ði pa rayý alýp oda dan çýký-
yor.

“Ýzin ve rir se niz bir süre yalnýz kal mak is ti yo-
rum,” di yor kadýna, yabancý.
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Kadýn oda dan çýkar çýkmaz ilk yaptýðý þey, 
ya taðýn örtüsünü aç mak olu yor. Çar þaf lar te miz. 
Çö me  lip yüzünü yastýða gömüyor; an cak bur nu na 
sa bun ve güneþ ko ku sun dan baþ ka ko ku gel mi yor. 
Çek  me ce le ri çe ki yor. Bo þaltýlmýþlar. 

Ba vu lu kaldýrýp ya taðýn üze ri ne ko yu yor. En 
üstte özen le kat lanmýþ be yaz bir ke ten gömlek du ru-
yor. Alnýný gömle ðe bastýrýyor. Oð lu nun ko ku su nu 
bel li be lir siz du yu yor. De rin de rin so lu yor onu, tek-
rar tek rar so lu yor ve oð lu mun ha ya le ti içi me gi ri yor, 
di ye düþünüyor.

Ýskem le yi pen ce re nin yanýna çe kip otu ru yor, 
göz le ri ni dýþarý di ki yor. Ak þam ka ranlýðý çöküyor, 
yo  ðun laþýyor. So kak boþ. Da ki ka lar iler li yor, dü þün-
ce le ri kýpýrdamýyor. De rin de rin düþünmek, di yor, 
iþ te dünya bu. Baþým aðýrlaþýyor, göz ka pak larým da: 
Ru hum kur þun gi bi.

An na Ser ge yev na ile kýzý ak þam ye me ði yi yor-
lar, ma sanýn iki baþýna otur muþ lar, ara larýnda bir 
lam ba du ru yor. Ya bancý oda ya girince ko nuþ ma larý-
ný ke si yor lar.

“Kim ol du ðu mu bi li yor mu su nuz?” di yor 
ya bancý.

Kadýn gözle ri ni ona di kip bek li yor. 
“Ýsa ev ol madýðýmý bi li yor mu su nuz?” 
“Evet, bi li yo ruz. Pa vel’in hikâye si ni bi li yo ruz.”
“Ye me ði ni zi bölme ye yim. Ba vu lu bir süre bu ra-

da býra ka bi lir mi yim? Ay so nu na ka dar olan ki rayý 
öde ye ce ðim. Aslýnda kasým ayýnýn ki rasýný da öde-
mek is te rim. Bir baþ kasýna söz ver me diy se niz odayý 
tut mak is ti yo rum.”

Kadýna pa rayý uzatýyor, yir mi rub le.
“Öðle son ra larý ara sýra gel me min bir sakýncasý 

var mý? Gündüzle ri ev de kim se olu yor mu?”
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Kadýn du raksýyor. Ço cuk la bakýþýyor lar. Kuþ ku-
lan ma ya baþ ladý bi le, di ye düþünüyor ya bancý. En 
iyi si ba vu lu alýp gi de yim bu ra dan, böyle ce ölmüþ 
ki racýnýn hikâye si ka panýr ve oda bo þalýr. Bu kadýn 
çev re si ne ka ranlýk sa çan bu ke der li adamý evin de 
is te mi yor. Ama artýk çok geç, pa ra öne ril miþ ve 
ka bul edil miþ. 

“Öðle den son ra larý Matriyoþa ev de olur,” di yor 
kadýn sa kin ce. “Si ze anah tar ve re yim. Ken di gi riþ 
ka  pýnýzý kul lan manýzý ri ca ede bi lir mi yim? Ki ra cý-
mýz la bu odanýn arasýnda ki kapý ki lit len mi yor ama 
biz nor mal ola rak kul lan mayýz onu.”

“Özür di le rim, farkýna var mamýþtým.”
Matriyona. 
Saman Pazarý Ma hal le si ’nin tanýdýk so kak la rýn-

da do  laþýyor bir sa at. Son ra Kokuþkin Köprüsü’nden 
ge  çip o sa bah Ýsa ev adý altýnda bir oda tut tu ðu ha na 
gi di yor. 

Karný aç de ðil. El bi se le ri ni çýkar ma dan ya ta ða 
uzanýyor, kol larýný ka vuþ tu rup uyu ma ya çalýþýyor. 
Ama aklý oð lu nun 63 nu ma ra da ki odasýna gi di yor: 
Per de ler açýk. Ay ýþýðý ya taðýn üze ri ne vu ru yor. 
Ya ban cý ora da, kapýnýn yanýnda, ne re dey se so luk 
al ma    dan duruyor, gözle ri köþe de du ran is kem le ye 
di ki li, ka ranlýðýn iyi ce çökme si ni, baþ ka türden bir 
ka ran lýða dönüþme si ni bek li yor, mev cu di ye tin 
ka ran lý  ðý na. Ses siz ce du dak larýný kýpýrdatýp oð lu-
nun adý ný söylüyor, üç kez, dört kez. 

Büyü yap ma ya çalýþýyor. Ama ki me: Bir ha ya le-
te mi, ken di ne mi? Ölmüþ kadýnýn adýný fýsýlda ya-
rak, onu kandýrýp ce hen ne min de rin lik le rin den 
çý kar ma ya çalýþa rak adým adým ge ri gi den Orp he-
us’u düþünüyor. Uyurge zer gi bi, me cal siz el le ri ni 
öne uza ta rak, görme yen, ölü gözle riy le ken di si ni 
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iz le yen, ke fe ne sarýlý kadýný düþünüyor. Ne flüt, ne 
lir, yalnýzca sözcük, üst üste o bir tek sözcük. Ölüm 
bü tün bað lantýlarý kes se de ge ri ye ad kalýr. Vaf tiz: 
Bir ru hun bir ad la bir leþ me si, son su za ka dar taþýya-
caðý bir ad la. Ne re dey se so luk al ma dan, o iki he ce yi 
ye ni den söylüyor: Pa vel. 

Baþý dönme ye baþlýyor. “Artýk git me li yim,” di ye 
fýsýldýyor ya da fýsýldadýðýný sanýyor; “ge ri ge le ce-
ðim.”

Ge ri ge le ce ðim: Oð lu bi rin ci sýnýfa baþ ladýðý gün 
onu oku la götürdüðünde de ayný sözü ver miþ ti. Terk 
edil me ye cek sin. Ama terk et miþ ti onu. 

Uy ku su ge li yor. Yüksek bir çað la yan dan bir 
ha vu za at ladýðýný ha yal edi yor ve ken di ni bu dalýþa 
býrakýyor. 
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2

Mezarlýk

Fe ri bot ta bu lu þu yor lar. Matriyona’nýn elin de ki 
çi çek le ri görünce kýzýyor. Küçük, be yaz ve ba sit 
çi çek ler. Pa vel’in sev di ði bir çi çek olup ol madýðýný 
bil mi yor, ama en azýndan gülle ri hak edi yor, kan 
kýrmýzý gülle ri, ekim ayýnda fi yat larý ne olur sa 
ol sun. 

“Top ra ða di ke bi li riz, di ye düþündüm,” di yor 
ka dýn, onun düþünce le ri ni oku ya rak. “Ma la da ge  tir-
dim. Týrfýl bu: Geç çi çek açar.” O za man görüyor: 
Çi çe ðin kökle ri ger çek ten de nem li bir be ze sarýlý. 

Yýllardýr git me di ði Ye la gin Adasý’na kal kan 
kü çük fe ri bo ta bi ni yor lar. Ka ra lar gi yin miþ iki yaþlý 
ka dýn ve onlarýn dýþýnda fe ri bot ta baþ ka yol cu yok. 
So  ðuk, pus lu bir gün. Ada ya yak laþýrlar ken, sýska, 
kül ren gi bir köpek, ke sik ke sik hav la ya rak is ke le-
nin üze rin de bir aþaðý bir yu karý do laþ ma ya baþlýyor. 
Fe ri bot çu köpe ðe bir kan ca fýrlatýnca köpek güven-
ce de ola caðý bir me sa fe ye ge ri li yor. Köpek ler adasý, 
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di ye düþünüyor ya bancý; top raðý kaz ma ya baþ la mak 
için aðaçlarýn arasýna sinip ce na ze ye ge len le rin ada-
dan ayrýlmasýný bek le yen köpek sürüle ri var mý 
bu ra da?

Hâlâ pan si yon cu kadýn ola rak gördüðü An na 
Ser  ge yev na gi riþ kapýsýnda ki bek çi kulübe si ne gi dip 
yo lu so rar ken, ken di si dýþarýda bek li yor. Son ra ölü  -
lerin sokak larýnda yürüyor lar. Adam að la ma ya baþ  -
lýyor. Ne den þim di, di ye düþünüyor, ken di ne ký za rak. 
Yi ne de bu gözyaþ larýný hoþ karþýlýyor, ken di siy le 
dünya arasýna in ce cik bir körlük per de si çeki yorlar. 

“Bu rasý, an ne!” di ye ses le ni yor Matriyona.
Ýçle ri ne haç bi çi min de kazýklar sap lanmýþ pek 

çok top rak yýðýnýndan bi ri nin önünde du ru yor lar, 
haç larýn üze rin de renk li bo yay la yazýlmýþ ra kam lar 
taþýyan küçük lev ha lar var. Bir nu ma ra ya, o’nun 
nu ma rasýna zih ni ni ka pa ma ya çalýþýyor, ama ka pa-
ma dan önce 7’le ri ve 4’le ri görüyor; bir da ha 7 nu ma-
ra üze ri ne ba his oy na ya ma ya caðým, di ye düþünüyor. 

Me zarýn üze ri ne ka pan masý ge re ken an bu. Ama 
her þey çok ani, bu top rak yýðýný çok ya bancý ona, 
yüre ðin de o yýðýna karþý hiç bir duy gu ka barmýyor. 
Ken di si henüz Dres den’de, dünya dan ha ber siz ken, 
oð lu nun be de ni nin her par çasýný el le miþ ol masý 
ge re ken bir di zi kayýtsýz ele de hiç güven mi yor. Bel-
le ðin de hâlâ ya þa yan oð lan dan ölüm bel ge sinin üze-
rin de ki ada ve tah ta haçta yazýlý nu ma ra ya ka dar bu 
fe la ket zin ci ri ni ka bul len me ye henüz hazýr de ðil. 
Ge çi ci, di ye düþünüyor: Ke sin ra kam yok, hep  si 
ge çi ci, yok sa oyun so na erer di. Az son ra te ker lek 
döne cek, ra kam lar ha re ke te ge çe cek ve her þey 
düze le cek. 

Top rak yýðýný ha cim ola rak da bi çim ola rak da 
ye re uzanmýþ bir be de ni andýrýyor. Aslýnda gördüðü 
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þey, için de uzun boy lu genç bir adamýn yattýðý tah ta 
bir ku tu nun gömülebileceði ta ze top rak ka dar 
an cak. Üze rin de düþünme ye kat la na madýðý, ken-
din den he men uzak laþtýrdýðý bir þey var bun da. Bu 
dü þün ce nin ye ri ni, bu ra da Pe ters burg’da de po la ma, 
nu  ma ra la ma, örtme, taþýma, gömme iþ le ri ru tin 
yo lu nu iz ler ken, ken di si nin Dres den’de on ca za man 
ne  ler yaptýðýnýn ra hatsýz edi ci anýsý alýyor. Dres-
den’in ha vasýnda bun larý sez di ren en ufak bir þey 
ne den yok tu? Se manýn tepki vermesi için kitlelerin 
mi yok ol masý ge re ki yor? 

Aklýna ge len im ge ler den bi ri, Lärchens tras se’-
de  ki evin ban yo sun da sa kalýný kýrpar ken olaný. 
La va  bo nun pi rinç mus luk larý parlýyor; yaptýðý iþe 
dal mýþ ay na da ki yüz, geç miþ te kalmýþ bir ya bancýnýn 
yüzü. Çok tan yaþ lanmýþtým, di ye düþünüyor. Hü küm 
ve ril miþ ti; hükmü bil di ren ve ba na hi ta ben ya zýl mýþ 
mek tup yol daydý, el den ele ge çi yor du, an cak ben 
bu nu bil mi yor dum. Ha yatýnýn ne þe si söndü; 
hü kümde böyle yazýyor du. 

Pan si yon cu kadýn, toprak yýðýnýnýn alt ucun da 
küçük bir çu kur kazýyor. “Lütfen,” di yor adam, eliy-
le iþa ret edin  ce kadýn ya na çe ki li yor.

Adam, pal to su nun düðme le ri ni açýyor, ce ke ti nin 
de, son ra ye re diz çöküyor, ya vaþ ya vaþ öne eði lip 
tümse ðin üze rin de dümdüz yatýyor, kol larý baþýnýn 
üze rin den yu karý uzatýlmýþ. Hýçkýra hýçkýra aðlýyor, 
bur nu akýyor. Yüzünü nem li top ra ða sürtüyor, yü zü-
nü top ra ða gömüyor. 

Aya ða kalktýðýnda sa kalý top rak için de, saç larý 
ve kaþ larý da. O âna ka dar dik kat et me di ði ço cuk 
ona hay ret do lu gözler le bakýyor. Yüzünü si li yor 
adam, bur nu nu te miz li yor, düðme le ri ni ilik li yor. 
Ya hu di ler gi biy dim, di ye düþünüyor. Ama görsün 
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ba kalým! Görsün, in san larýn taþ tan ol madýðýný! Gör-
sün sýnýr fi lan ol madýðýný!

Adamýn gözle rin den kýzýn gözle ri ne þim þek gi bi 
bir þey çakýyor; kýz þaþkýnlýk için de ar kasýný dönü-
yor, an ne si ne sarýlýyor. Yu va ya dönüþ! Adam dan 
can lýla ra, özel lik le de canlý ço cuk la ra doð ru kor kunç 
bir kötülük akýyor. Eðer ora da o sa ni ye de ye ni doð-
muþ bir be bek ol saydý adam onu an ne si nin kol la-
rýndan çe kip alýr, bir ka ya ya fýrlatýrdý. 

Herodes,1 di ye düþünüyor, þim di anlýyo rum 
Herodes’i! Þu çoðalmanýn so nu gel sin!

O iki ki þi ye sýrtýný dönüyor ve yürüyüp gi di yor. 
Me zarlýðýn göre ce ye ni açýlmýþ olan bölümü çok geç-
me den ar kasýnda kalýyor, adam es ki taþ larýn, bu 
dün ya dan çok tan ayrýlmýþlarýn arasýnda do laþýyor.

Ge ri döndüðünde týrfýl top ra ða di kil miþ. 
“Kim il gi le ne cek bu çi çek le?” di ye so ru yor, huy-

suz huy suz.
Kadýn omuz larýný sil ki yor. Bu so ru nun yanýtýný 

ve re cek ki þi o de ðil. Her gün ge lip çi çeðe bakarým, 
ya da Al lah baksýn ona, ya da kim se bakmaz ona, 
ku ru yup gi der, býra kalým ku ru sun, de mek sýrasý, 
de mek göre vi artýk adamýn. 

Küçük be yaz çi çek ler tatlý tatlý esen rüzgârda 
ke yif le sa ða so la sav ru lu yor lar.

Adam, Anna’nýn ko lu nu ya kalýyor. “Bu ra da 
de ðil o,” di yor, “ölme di o.” Se si ça tal ça tal.

“Yo, el bet te ölme di, Fyo dor Mi ha ylo viç.” Kadý-
nýn se si he ye cansýz, yatýþtýrýcý. Da ha da öte si: Þu 
an da o, bir an ne gi bi, yalnýzca kýzýna karþý de ðil, 
Pa vel’e kar þý da öyle. 

Kadýnýn el le ri küçük, par mak larý in ce, hat ta 
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1 Herodes: Ýsrail Kralý. Ýsa doðduðunda müneccimler krala Ýsa’nýn Yahudilerin 
kralý olduðunu söylerler. O da Beytlehem’de iki yaþýn altýndaki erkek çocuklarýn 
tümünü öldürtür. (Matta, 2:1-18.)



ço cuk su, ama be de ni dol gun. Tu haf ama adam, 
baþýný onun göðsüne koy mak, o par mak larýn saç-
larýný ok þadýðýný his set mek is ti yor.

El le rin ma su mi ye ti, hep ye ni le nir. Bir aný dü þü-
yor zih ni ne: bir elin do ku nu þu, ka ranlýkta, mah rem 
bir biçimde. Ama ki min eli? Hay van lar gi bi, utan-
ma dan, belleksiz, gün ýþýðýna çýkan el ler. 

“Þu rakamý bir ye re yaz malýyým,” di yor ya bancý, 
gözle ri ni kadýnýn gözle rin den kaçýra rak.

“Rakam ben de var.”
Er ke ðin ar zu su ne re den kay nak lanýyor? Kes kin 

ve alev alev bir ar zu: Kadýný ko lun dan ya ka la mak, 
bek çi kulübe si nin ar kasýna sürükle mek, el bi se si ni 
sýyýrýp ona sa hip ol mak is ti yor.

Ölünün baþýnda bek le yen le rin sof ra da ki yi ye-
cek ler le içe cek le re saldýrýþýný düþünüyor. Bun da bir 
tür þen lik ha vasý var, ölüme karþý bir mey dan oku-
ma: Bi zi ele ge çi re me ye cek sin! 

Ye ni den is ke le de ler. Kül ren gi köpek ih ti yat la 
yak  laþýyor on la ra. Matriyona köpe ði ok þa mak is ti-
yor ama an ne si izin ver mi yor. Köpek te bir tu haflýk 
var: Kuy ru ðu nun baþ ladýðý yer den çýkan açýk, il ti-
haplý bir ya ra sýrtýna uzanýyor. Köpek dur ma dan 
al çak ses le ulu yor ya da ar ka ba cak larýnýn üze ri ne 
otu rup ya ra ya diþ le riy le saldýrýyor.

Yarýn ge ne ge li rim, di ye söz ve ri yor adam. Yal-
nýz ge le ce ðim, se nin le ben ko nu þa caðýz. Ge ri dön-
me, ýrmaðý geç me, oð lu nun ya taðýna ulaþ ma, pu sun 
için de onun la bir lik te ol ma düþünce sin de gizli bir 
serüven vaadi var.
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