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Amelié Nothomb, 1967 yýlýnda Ja pon  ya’da, Ko be’de doð-
du. Ba       ba sý Bel çi kalý bir dip lo mat ve ya zardý. Not homb 
ya þamýnýn ilk beþ yýlýný Ja pon ya’da ge çir di; bu son ra dan 
onun Ja pon ca’yý akýcý bir bi çim de ko nu þa bil me si ni ve bu 
dil de çe vir men lik ya pa bil me si ni sað ladý. Beþ yaþýndan 
son ra ai le siy le bir lik te Çin, New York, Bang la deþ, Bir man-
ya ve La os’ta ya þa yan ya zar, so nun da Bel çi ka’ya gel dik le-
rin de on ye di yaþýndaydý; üni ver si te yi de Brüksel’de oku-
du; Roman dil le ri üze ri ne eði tim gördü. Not homb on ye di 
yaþýndan be ri yazýyor. Þu an da otuz ye di ro ma na im za 
atmýþ du rum da; bun larýn ço ðu nu, faz la ki þi sel bu la rak 
yayýnlat madý. Okur larý onu Ka ti lin Te miz li ði, Merkür, Les 
Com bus tib les, Les Ca ti li na ires, Kara Sohbet, Métaph ysi
que des tu bes gi bi ro man ve ti yat ro oyun larýyla tanýdýlar. 
Kýran Kýra na ise, Fran sa’da ger çek bir pat la ma ya rat tý; 
ya za ra da Fransýz Aka de  mi si Büyük Ro man Ödü lü’nü 
ge tir di. Not homb þimdi Brük  sel’de yaþýyor.

Sinem Yenel, 1974 yýlýnda Ýstan bul’da doð du. Ga la ta sa ray 
Li se si’ni bi tir dik ten son ra, li sans eði ti mi ni Yýldýz Tek nik 
Üni    ver si te si, Fransýzca Müter cim Tercümanlýk Bölü mü’n-
de ta mam ladý. “Pi er re Char ras’ýn On Dokuz Saniye Ad lý 
Ya pý týnýn Çe  vi ri si ve Çe vi ri Süre ci nin De ðer len di ril me si” 
baþ lýk lý yüksek li sans te zi ni ayný bölümde ta mam ladý. Can 
Ya yýn larý’nda ki baþ lýca çe vi ri le ri arasýnda: Fran ço is-Oli vi er 
Ro us se au’nun, Aþ kýn Büyüsü (2001); Ma rie Desp lec hin’in, 
Ben siz (2001); Shan Sha’nýn, Tie nan men’de Ýsyan (2003) ve 
Amélie Not homb’un, Ka ra Soh bet (2004), Marc Levy’nin 
Ne re desin (2004) adlý yapýtlarý sayýla bi lir. Ye nel, Mar ma ra 
Üni ver  si te si’nde Fran   sýzca okut maný ola rak çalýþýyor, tek-
nik ve edebi çe vi ri ler yapýyor.
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Süsüne düþkün birine benzeyen adam, 
eliy le sývazlayarak saçlarýný kafasýna ya pýþ-
týr dý. Oyu  nun kurallarý gereði, kurbanýyla 
bu    lu þur ken gösteriþli olmak zorundaydý.

Hostesin sesi, uçaðýn teknik sorunlardan 
ötü   rü rötarlý kalkacaðýný duyurduðunda, 
Jé rô  me Angust’un sinirleri zaten keman yayý 
gi biydi. 

‘Bir bu eksikti,’ diye düþündü.
Havaalanlarýndan tiksinirdi, bu bekle me 

sa     lonunda ne kadar zaman geçireceðini bile 
bi  le memesi,  onu iyice çileden çýkarýyordu.

Büyük bir öfkeyle, çantasýndan çýkardýðý 
ki    tabýna gömüldü. 

Derken, birisi ona, büyük bir kibarlýkla 
se lam verdi:

— Ýyi günler beyefendi.
Jérôme Angust baþýný zoraki kaldýrdý ve 

o da adamý, ayýp olmasýn gibilerden selamla-
dý. 

Adam, yanýna oturuverdi. 
— Þu rötarlar da amma can sýkýcý, öyle 
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de ðil mi?
— Evet, diye homurdandý Angust.
— En azýndan ne kadar bekleyeceðimizi 

bil   sey dik, kendimizi ona göre ayarlardýk. 
Jérôme Angust baþýyla onayladý. 
— Kitap güzel mi, diye sordu yabancý.
‘Ýþimiz var,’ diye düþündü Jérome, ‘rötar 

yet  mezmiþ gibi, bir de adamýn tekinin gelip 
ka  fa ütülemesi þart mýydý yani?’

— Hý hý, diye karþýlýk verdi Jérôme. 
As lýn   da, ‘Beni rahat býrakýn,’ der gibi bir hali 
var  dý.

— Siz þanslýsýnýz. Ben kalabalýkta oku-
ma  yý be ceremem. 

Angust sýkýntýyla iç geçirdi: ‘Sen de gi dip, 
bu nu yapabilenlerin canýný sýkarsýn’.

Adam yeniden konuþmaya baþladý:
— Ben havaalanlarýndan nefret ederim. 

(‘Ben de öyle, üstelik nefretim giderek artý-
yor,’ di ye düþündü Jérôme.) Birtakým aptal-
lar, ha va alan larýnda yolcularla karþýlaþaca k-
la  rýný sanýrlar. Ne romantik bir yanýlgý! Bu ra-
da gördükle ri niz nasýl insanlardýr, bilir mi si-
niz? 

Jérôme, okur gibi yapmaya devam ede-
rek, diþlerinin arasýndan mýrýldandý:

— Densizler mi?
Adam, üzerine alýnmadan konuþmasýný 

sür   dür dü:
— Hayýr. Bunlar iþ gezisine çýkmýþ þirket 
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ça   lý þanlarý. Yolculukla bu derece ters düþen 
bir ey lem, iþ gezisi diye anýlmamalýydý. ‘Tüc-
car gezmesi’ daha çok yakýþýrdý aslýnda. Siz-
ce de böy lesi daha doðru  olmaz mý?

— Ben iþ gezisindeyim, diye karþýlýk ver-
di Angust, hecelerin üstüne basa basa. Ya ban-
   cý nýn, kýrdýðý pottan ötürü özür dileyece ði ni 
dü þü nüyordu. 

— Söylemenize gerek yok beyefendi, 
he men belli oluyor zaten.   

 ‘Üstelik de kaba!’ diye için için öfkeyle 
pat ladý Jé rô me. 

Nezaket sýnýrlarý çoktan aþýlmýþtý nasýl 
ol  sa, kendi de rahat davranabilirdi.

—  Beyefendi, anlamadýysanýz söyleye-
yim: Si zinle konuþmak istemiyorum. 

Yabancý soðukkanlýlýkla sordu:
— Neden?  
— Okuyorum.
— Hayýr beyefendi.
— Efendim?
— Siz okumuyorsunuz. Okuduðunuzu sa -

  ný yor olabilirsiniz. Ama okumak böyle ol maz.
— Pekâlâ, bakýn, okuma üzerine derin 

dü     þün celer dinlemeyi caným hiç çekmiyor. 
Be   ni si nirlendiriyorsunuz. Hem okumuyor 
ol  s aydým bi le yine de sizinle konuþmayý iste-
mezdim. 

— Okuyan biri hemen kendini belli eder. 
Oku   yan insan, yani gerçekten okuyan insan, 
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baþ ka bir âleme geçer. Sizse buradaydýnýz 
be y  e fen  di.

— Bilseniz buna ne kadar piþmaným! 
He le de siz geldiniz geleli.

— Evet; hayat, onu akýl çizgisinden çý kar-
tan bu tür küçük sýkýntýlarla doludur. Var -
oluþun saç malýðýný or ta ya koyan da me ta fizik 
sorunlar dan çok, bu mi ni cik terslikler dir 
za ten. 

— Bakýn beyefendi, o üç kuruþluk fel se-
fe  ni zi alýn ve...

— Rica ederim, münasebetsizlik yapma-
yýn.  

— Asýl sizsiniz münasebetsiz!
— Texel. Textor Texel.
— Siz ne zýrvalayýp duruyorsunuz?
— Kabul edin ki adýný bildiðiniz birisiyle 

soh bet etmek daha kolaydýr.
— Sizinle sohbet etmek isteyen kim!
— Neden bu kadar saldýrgansýnýz, Bay 

Jé  rô me Angust?
— Adýmý nereden biliyorsunuz?
— Çantanýzdaki etikette yazýyor. Ad re si-

niz de var ayný yerde. 
Angust göðüs geçirdi:
— Pekâlâ. Ne istiyorsunuz?
— Hiçbir þey. Konuþmak.
— Konuþmak isteyen insanlardan nefret 

ede rim.
— Üzgünüm. Beni bundan böyle kolay 
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alý  ko ya mazsýnýz: Konuþmak yasak deðil ya! 
Canýna tak diyen Angust yerinden kalkýp   

el li metre uzaða oturdu. Boþuna: Densiz de 
onu iz ledi ve gidip tepesine dikildi. Jé rô me, 
iki ki þi nin arasýndaki boþluða oturmak için 
tekrar dav randý; böylece kendini ko ru ya-
bileceðini sa ný yordu. Kuyruðu bundan ra hat-
sýz olmuþ gö rün müyordu; Jérôme’un tam 
kar þýsýna dikilip ye n i den saldýrýya geçti:

— Mesleðinizle ilgili sorunlarýnýz var mý?      
—  Benimle herkesin içinde bunlarý mý 

ko  nu þa caksýnýz?
— Ne sakýncasý var?
Angust tekrar ayaða kalkýp eski yerine 

geç  ti: Kafa ütüleyicinin teki onu aþaðýlay a-
cak  sa, hiç olmazsa seyircilerin karþýsýnda 
yap ma sýn dý bunu. 

Texel yineledi:
— Mesleðinizle ilgili sorunlarýnýz var mý?
— Boþuna soru sormayýn. Sizi yanýtlama-

ya  ca ðým. 
— Neden?
— Konuþmanýzý engelleyemem, öyle ya, 

ya  sak deðil. Siz de beni karþýlýk vermem için 
zor  la yamazsýnýz; eh, ben de buna mecbur 
de ði  lim.

— Yine de az önce beni yanýtladýnýz.
— Bir dahaki sefere bunu yapmak zorun-

da kal  mamak için.  
— O halde ben size kendimden söz ede-
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ce  ðim.
— Bundan emindim.
— Daha önce de söylediðim gibi, adým 

Texel. Textor Texel.
— Çok üzüldüm.
— Adým tuhaf olduðu için mi böyle söyle-

di niz?
— Böyle söyledim, çünkü sizinle karþý-

laþ  tý ðým için çok üzgünüm, beyefendi.
— Oysa adýmda bir tuhaflýk yok. Texel, 

týp  ký diðerleri gibi bir soyadý iþte, benim Hol-
lan  da kökenli olduðumu açýða vuruyor. 
Üstelik ku laða hoþ geliyor. Siz bu konuda ne 
dü þü nü yor su nuz?

— Hiçbir þey.
— Textor kuþkusuz daha zor. Bununla 

bir  lik te, soylu bir ad. Goethe’nin de adlarýn-
dan bi riy miþ, bunu biliyor muydunuz?  

— Zavallý.
— Yo; Textor, o kadar da kötü deðil.
 — Asýl acýklý olan, insanýn sizinle ortak 

bir þe yinin bulunmasý, bu bir ad bile olsa. 
— Textor’un çirkin bir isim olduðu sa ný-

lýr, ama þöyle bir düþündüðünüzde, kusursuz 
‘tekst’, yani ‘metin’ sözcüðünden pek de 
fark lý deðildir. Sizce Tex tor’un etimolojik 
kö keni ne olabilir?

— Ceza, cezalandýrma?
Adam tuhaf bir gülümsemeyle sordu:
— Kendinizi suçlu hissettiðiniz bir þey 
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mi var yoksa?
— Kesinlikle hayýr. Adalet diye bir þey 

yok: Her zaman masumlar suçlanýr.
— Ne olursa olsun, öneriniz uyduruktu. 

Tex  tor, ‘tekst’ sözcüðünden geliyor. 
— Benim için hepsi bir.
— ‘Tekst’ sözcüðü, Latince ‘dokumak’ an -

la  mýna gelen texerre fiilinden türemiþ. Bu da 
gös   teriyor ki, metin, öncelikle sözcüklerin 
do      kunmasýndan oluþan bir yapýdýr. Ýlginç, 
öy  le de ðil mi?

— Sonuç olarak adýnýz ‘dokumacý’ an la-
mý na mý geliyor?

— Ben, ‘yazar’ yani metni dokuyan kiþi 
de  mek olan ikinci anlamýný daha seçkin 
bu lu yorum sanýrým. Böyle bir adla yazar 
olmamam çok yazýk!

— Gerçekten de öyle. Boþboðazlýðýnýzla 
ya ban  cýlarýn içini karartacaðýnýza, bari 
kâ ðýtla rý ka  rartmýþ olurdunuz.

— Kýsacasý benimki güzel bir ad. Aslýnda 
so  run yaratan, adýmla soyadýmýn arka ar ka-
ya söy lenmesi: Textor Texel; kabul etmek 
ge re kir ki kulaða pek hoþ gelmiyor.        

— Tam size göre.
— Textor Texel, diye yineledi adam, art 

ar da gelen x ve t harflerini telaffuz etmenin 
ne kadar zor olduðunu vurgulamaya çalýþý-
yor du. An nem le babamýn kafasýndan neler 
geç ti de bana bu adý verdiler, bir türlü an la-
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ya mýyorum.
— Onlara sorsaydýnýz.
— Ýkisi de ben dört yaþýndayken öldüler; 

ba  na da, aydýnlýða kavuþturmam gereken bir 
me  saja benzeyen, bu gizemli kimliði miras 
bý  rak týlar.

— Aydýnlýða kavuþturma iþini bensiz 
ya pýn.

— Textor Texel... Ýnsan bu karmaþýk ses-
le  ri söy lemeye alýþtýkça, zamanla onlarý 
ahenk siz bul mamaya baþlýyor. Sonuç olarak, 
bu benzersiz isimde belli bir ses güzelliði 
bi le var: Textor Texel, Textor Texel, Textor...

— Daha ne kadar gargara yapacaksýnýz?
— Ne olursa olsun, týpký dilbilimci Gus ta-

ve Guillaume’un yazdýðý gibi: ‘Kulaða hoþ 
ge len þey ler ruhu da okþar.’

— Sizin gibi insanlara karþý ne yapabili-
riz? Ken dimizi tuvalete mi kilitleyelim?

— Bunun hiçbir yararý olmaz, sevgili bey-
efen di. Havaalanýndayýz; tuvaletlerde ses 
ya lý  tý mý yok. Ben de sizinle gider, kapýnýn 
ar ka sýn dan konuþmaya devam ederim.  

— Bunu neden yapýyorsunuz?
— Çünkü caným istiyor. Ben canýmýn her 

is  te diðini yaparým. 
— Ben de suratýnýzý daðýtmak istiyorum. 
— Þansýnýza küsün; bu yasal deðil. Be nim 

hoþuma gidenler, yasak olmayan mu zýrlýk lar. 
Kur ban larýn kendilerini savunmaya hak larý 
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olmamasý, durumu daha da eðlenceli ký lýyor.
— Hayatta daha yüksek emelleriniz yok 

mu sizin?
— Hayýr.
— Benim var.
— Bu doðru deðil.
— Ne biliyorsunuz?
— Siz bir iþadamýsýnýz. Sizin emelleriniz 

pa rayla ölçülebilen türden. Bu da küçük bir 
þey.

— En azýndan hiç kimsenin canýný sýkmý-
yo rum.

— Birine zarar veriyorsunuzdur kuþ ku-
suz.

— Bu doðru olsa bile; siz kim oluyorsu-
nuz da bundan þikâyet edebiliyorsunuz?

— Ben Texel. Textor Texel.
— Göreceðiz.
— Hollandalýyým.
—  Havaalanlarýnýn Hollandalýsý. Uçan 

Hol lan   dalýlar da çeþit çeþit tabii. 
— Uçan Hollandalý mý? O aceminin teki. 

Öf  ke sini yalnýzca kadýnlardan alan budala 
bir ro man tik.

— Yoksa siz öfkenizi erkeklerden mi alýr-
sý nýz?

— Kim bende ilham uyandýrýrsa ondan. 
Siz çok ilham vericisiniz Mösyö Angust. Siz-
de iþ adamý kafasý yok. Kendiniz istemeseniz 
bile, açýk bir tarafýnýz var. Bu da beni etkili-
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yor.
— Yanlýþ deðerlendirmeyin: Açýk bir ta ra-

 fým yok benim.
— Siz öyle düþünmek istiyorsunuz. Ama 

yi  ne de, içinde yaþadýðýnýz dünya, aslýnda 
me raktan içi içini yiyen, kapýlarý dünyaya 
açýk o genç ada mý öldürmeyi baþaramamýþ. 
Sýr rýmý öðrenmek için yanýp tutuþuyorsu-
nuz.

— Sizin türünüzden yaratýklar, baþ ka la rý-
nýn ken dileriyle ilgilendiklerine emindirler 
hep. 

— Ýþin kötüsü, bunda haklýdýrlar.
— Hadi buyurun. Beni eðlendirmeye 

ça lý  þýn. Hiç olmazsa vakit geçer.
Jérôme kitabýný kapatýp kollarýný bað la-

dý. Kar þýsýnda konferans veren biri varmýþ 
gi bi bak maya baþladý densize.

— Adým Texel. Textor Texel.
— Bu bir nakarat filan mý?
— Hollandalýyým. 
— Bunu unuttuðumu mu düþünüyordu-

nuz?
— Eðer durmadan sözümü keserseniz bir 

ye re varamayacaðýz.
— Sizinle bir yere varmak istediðimden 

emin deðilim.
— Tanýnmak bana ne büyük kazanç sað-

lý  yor, bir bilseniz. Sizi ikna etmek için haya-
týmýn ba zý aþamalarýndan söz edeyim. Ör ne-
ðin ben küçükken birini öldürdüm.
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