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BÝRÝNCÝ BÖLÜM

1

Ve si kalýk Bir Fo toð raf

Ba na, za man za man ba basý ol mayý arzu et ti ðim kýz 
ço   cu ðu nu hatýrlatmýþtý. Par lak gözler, gülme yi se ven bir 
aðýz, çýkýk el macýkke mik le ri ve omuz la ra ka dar uza nan 
gür dal galý kum ral saç lar. Bo yu kýsa mý uzun mu, þiþ man 
mý zayýf mý, du ru þu dik mi eðik mi, bütün bun lar fo toð-
raf  tan bel li ol mu yor du. Ve si kalýk bir fo toð raftý sa de ce.

Ba kanlýk bölüm þe fi olan ba basý Sal ger, ba na Bonn’-
dan te le fon et miþ ti. Ai le, ay lar dan be ri Le ono re’den 
ha ber alamýyor du. Önce bek le mek le ye tin miþ ler, son ra 
ar ka  daþ larýna te le fon açýp sor muþ lar, en so nun da da po li-
se ha  ber ver miþ ler di. Hiç bi ri  so nuç ge tir me miþ ti. “Leo 
ba ðým sýz bir kýzdýr ve ken di yo lun da yürür, ama te le fon la 
ara  ya rak, zi ya ret ede rek bi zim le iliþ ki si ni her za man 
ko ru   muþ tur. Son günler de sömestr baþ layýnca tek rar 
or ta ya çý  ka caðýný um duk. Hei del berg Çe vi rmenlik Ens ti-
tü sü’n de Fransýzca ve Ýngi liz ce eði ti mi görüyor. Ama 
sömestr baþ  la yalý iki haf ta ol du.”

“Kýzýnýz üni ver si te de kayýt ye ni le me miþ mi?”
Sal ger, yanýtlar ken si nir liy di: “Bay Selb, bir özel 

de dek  ti fe baþvur mamýn ne de ni, araþtýrma larý onun yap-
ma sý ný is te mem, be nim de ðil. Leo’nun kayýt ye ni le yip 
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ye ni le  me di ði ni bil mi yo rum.”
Ona sabýrla, Federal Al man ya’da her yýl bin ler ce ki þi 

için kayýp baþ vu ru sun da bu lu nul du ðu nu ve bun lar dan 
ço   ðu nun ken di is teðiy le or ta dan kay bo lup son ra yi ne 
ken   di is teðiyle or ta ya çýktýðýný an lattým. Bu in san larýn 
is   te di ði, kendileri için kaygýlanan ai le le rin den, eþ le rin-
den ve ya sev gi li le rin den bir süreliðine uzak kal mak tan 
baþ   ka bir þey de ðil di. Hak larýnda her han gi bir þey du yul-
ma  dýðý süre ce aslýnda kaygý duy ma ya ge rek yok tu. Eðer 
bir ka za ve ya bir cürüm gi bi kötü bir olay söz ko nu suy sa 
bu za ten he men du yu lur du.

Sal ger bun larýn hep si ni bi li yor du. Po lis bun larý ken-
di   si ne an latmýþtý za ten. “Leo’nun baðýmsýzlýðýna bü tü-
nüy  le saygýlýyým. Yir mi beþ yaþýnda ve artýk bir ço cuk 
de   ðil. Me sa fe ye ih ti yaç du ya bi le ce ði ni de anlýyo rum. 
Son yýllar da aramýzda ge ri lim ler ya þandý. Ama nasýl 
ya þa  dýðýný, ne yaptýðýný, nasýl ol du ðu nu bil me li yim. 
Si zin bir kýzýnýz yok her hal de?”

Bu nun onu ni ye il gi len dir di ði ni an la madým ve so ru-
su   nu yanýtla madým. 

“Me se le sa de ce be nim duy du ðum kaygý de ðil, Bay 
Selb. Eþi min haf ta lar dan be ri ne ler çek ti ði ni bil se niz... 
Ya   ni siz den kýsa süre de ha ber bek li yo ruz. Bu nun la bir-
lik  te si zin Leo’yla görüþüp onu zor du ru ma düþürme ni zi 
is  te mi yo rum. Onu aradýðýmýzdan ken di si nin de, ar ka daþ 
çev  re si nin de ha be ri ol ma malý. Böyle bir þe yi bütünüyle 
yan lýþ an la ya bi le ce ðin den kor ku yo rum.”

Bun lar ku laða hoþ gelmiyordu. Ýnsan, bi ri eli nin 
al týn   day sa onu giz li ce iz le ye bi lir ya da kay bet ti ði bi ri ni 
açýk    ça ara ya bi lir. Ama bi ri ni kay bet miþ se ve kay bet ti ði 
ki    þi ye de çev re si ne de bel li et me den ara ma ya çalýþýyor sa 
bu durum pek hayra alamet de ðil dir.

Sal ger be ni sýkýþtýrmayý sürdürdü: “Din li yor mu su-
nuz?”

“Evet.”
“O hal de he men çalýþma ya baþ layýn ve ba na müm-
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kün ol du ðun ca ça buk bil gi ve rin. Te le fon nu ma ram...”
“Bay Sal ger, bu iþi ka bul et mi yo rum. Ýyi günler.” 

Te le   fo nu ka pattým. Müþte ri le ri min dav ranýþlarýnýn na zik 
olup ol mayýþýna aslýnda aldýrmam, ne re dey se kýrk yýldýr 
özel de dek tif lik yapýyo rum ve her türden in san gördüm; 
iyi ter bi ye almýþýný, al mamýþýný, çe kin ge ni ni, ki bir li si ni, 
gös  te riþ çi si ni, kor kaðýný, za vallýsýný, züppe si ni. Bir de 
da ha önce le ri savcýyken karþýlaþtýklarým var, ya ni bu lun-
duk   larý ko num da ol mayý aslýnda hiç is te me yen ler. Ama 
bü  tün kayýtsýzlýðýma rað men bu yur gan bölüm þe fi Sal-
ger’in altýnda çalýþmak is te mez dim doð ru su. 

Er te si sa bah tek rar Augusta Meydaný’ndaki büro ma 
git   ti   ðim de Al man Pos ta Ýda re si’nin kapýda ki pos ta ku tu-
su   nun ka paðýnýn altýna sýkýþtýrýlmýþ küçük sarý bil di rim 
kâ  ðý  dýný gördüm: “He men pos ta ku tu nu za bakýnýz!” 
Bu na hiç ge rek yok tu, çünkü mek tup lar za ten doð ru ca 
es ki bir tü tüncü dükkâný olan büro mun ze mi ni ne 
düþüyor du. Ýçe  ri de çalýþma ma sam, ardýnda bir kol tuk, 
önünde iki san   dal ye, bir ev rak do labý ve bir de sa lon pal-
mi ye si vardý. As  lýnda sa lon pal mi ye le rin den nef ret ede-
rim.

Eks pres mek tu bun zarfý þiþ kin di. Ýçin de ki mek tu-
bun kat larý arasýna bir to mar yüz marklýk bank not sý kýþ-
tý  rýlmýþtý.

Sayýn Bay Selb, te le fon ko nuþ mamýz sýrasýnda ki, 
ge rek eþi min gerek be nim haf ta lar dan be ri ya þa mak
ta ol   du ðu muz ge ri lim den kay nak la nan tu tu mu mu 
an la yýþla karþýla manýzý ve baðýþla manýzý ri ca edi yo
rum. Tatsýz bir te le fon görüþme si yüzünden ben den 
yar  dýmýnýzý esir ge me ye ce ði ni ze inanýyo rum. Zah
met   le ri niz karþýlýðýnda size þimdiden 5000 mark tak
dim et me me izin ve ri niz. Lütfen yu karýda be lirt ti ðim 
te   le fon nu ma rasý üze rin den be nim le iliþ ki ku ru nuz. 
Ger   çi önümüzde ki haf ta lar bo yun ca sa de ce te le sek re
ter   le karþýla þa caksýnýz, çünkü karýmý bu bek le yi þin 
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iþ   ken ce sin den bi raz uzak laþtýrmak zo run dayým. 
An cak te le sek re te ri mi sürek li din le ye ce ðim ve di le di
ði niz  de si zi ara ya caðým.

Sal ger

Çalýþma ma samýn çek me ce sin den Sam bu ca þi þe si ni, 
kah  ve ka va no zu nu ve kadehimi ala rak ken di me bir içki 
ha  zýrladým. Son ra kol tu ðu ma otur dum ve diþ le ri min ara-
sý  na ge len kah ve ta ne le ri ni çýtýrda ta rak ko yu ve yaðlýmsý 
sývýyý gýrtlaðýmdan aþaðý yu var ladým. Gýrtlaðým yandý ve 
ilk si ga ranýn du maný göðsümü acýttý. Es ki den vit rin olan 
cam dan dýþarý baktým. Yað mur kalýn, gri si cim ler gi bi 
bo þanýyor du. Tra fi ðin uðul tu su için de te ker lek le rin ýs lak 
as faltýn üze rin de çýkarttýklarý gýcýrtý mo tor larýn ho mur -
tu su nu bastýrýyor du.

Ýkin ci kadehten son ra el li adet yüz marklýk bank no-
tu saydým. Týpký mek tup ta ol du ðu gi bi üze rin de Sal-
ger’in ad re si bu lun ma yan zarfý elim de evi rip çe vir dim. 
Sal  ger’in ver di ði Bonn þe hir kod lu te le fon nu ma rasýný 
ara  dým.

“Þu an da karþýnýzda 41 17 88 nu ma ralý te le fo nun 
te le   sek re te ri var. Dilediðiniz uzunlukta olmak üzere 
býra ka   caðýnýz me saj 24 sa at için de din le ne cek ve yanýtla-
na cak  týr. Lütfen þim di me sajýnýzý býrakýnýz.” 

Bi lin me yen Nu ma ra lar Mer ke zi’ni de aradým ve 
Bonn’   da Sal ger adýna kayýtlý bir te le fon bu lun madýðýný 
öð   re nin ce de þaþýrmadým. Büyük bir ih ti mal le te le fon 
reh    be ri ne de kayýtlý de ðil di. Bu tümüyle düzgün bir 
tu tum    du, adam özel alanýný ko ru yor du. Ama ken di özel 
ala ný  ný ken di özel de dek ti fi ne karþý ko ru masýnýn ne 
an lamý var   dý? Hem ni çin ba na yardýmcý ol mu yor ve 
kýzýnýn   Hei del  berg’de ki ad re si ni ver mi yor du? Ayrýca 
5000 mark da çok faz laydý.

Son ra zarfýn için de baþ ka bir þey da ha ol du ðu nu his-
set   tim. Leo’nun fo toð rafý. Fo toð rafý zarf tan çýkarttým ve 
yýl  lar önce Ve ne dik’ten alýp büro ya ge tir di ðim den be ri 
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ça  lýþma ma samýn üze rin de ki te le fo na, te le sek re te re, dol-
ma   ka le mi me, kur þunka lem le re ve not la ra, si ga ra la ra ve 
çak    ma ða bek çi lik eden taþ as lan figürüne yas ladým. 
Ucuz kâðýda basýlmýþ ve faz la ýþýk kullanýlmýþ bir po la ro-
id fo toð raftý. Dört-beþ yýl önce çe kil miþ ol malýydý; Leo, 
ba   na san ki artýk büyüme ye ve bir kýz de ðil de, bir kadýn 
ol   ma ya ka rar ver miþ gi bi bakýyor du. Bakýþlarýnda baþ ka 
bir þey da ha vardý: Bir so ru, bir bek len ti, bir si tem, bir 
kar   þý çýkýþ – ne ol du ðu nu çýkara madýðým, ama be ni et ki-
le    yen bir þey di bu.
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Genç lik Çe vi ri Yapýyor

Bi ri  bir yakýný için kayýp baþ vu ru sun da bu lun du ðun-
da ve po li sin dev re ye gir me si ni ta lep et ti ðin de uy gu la-
nan ru tin bir pro sedür vardýr. Birçok nüsha halinde bir 
pro  to kol ha zýrlanýr, fo toð raf is te nir, fo toð raf lar pro to ko le 
ve nüshalarýna ek le nir, bun lar eya let po lis teþkilatlarýna 
ile  ti lir, ora  lar da da dos ya lanýr ve bek le nir. Bu iþ lem ler 
ar týk ar þiv  ler den çok bil gi sa yar or tamýnda dos ya lan ma ya 
baþ  la ndý. Ama öyle ya da böyle, bir þey ola na, bulunana 
ve  ya bi ri ha ber ve re ne ka dar bek le nir. Yalnýzca kayýp ki -
þi  nin yaþý küçükse ve ya bir suç ih ti ma li söz ko nu suy sa 
po   lis du ru mu ka mu oyuna du yu rur. Ye tiþ kinler, eðer 
ya sa   lar  la bir so run larý yok sa, canlarý ne za man ve ne re de 
is ter   se ora da ka la bi lir ve ya gi de bi lir ler ve bu da po li si 
il gi len   dir mez. Zaten böylesi de daha iyidir.

Kayýp ara ma iþ le ri nin ba na ve ril me si nin ne de ni  
po lis   ten da ha faz la zah me te gir me min bek len me si dir.    
Hei  del  berg Üni ver si te si’nin öðren ci sek re ter li ði ne te le-
fon açýp Le ono re Sal ger’in artýk ora da öðren ci kaydý 
bu lun  m a dýðýný öðren dim. Kýþ sömes trin de kayýt yapmýþ 
ol mak   la bir lik te yaz sömes trin de kaydýný ye ni le me miþ ti. 
“Bu   nun oku lu býraktýðý an lamýna gel me si ge rek mez. 
Ba zen öðren ci ler kayýt ye ni le me yi unu tur lar ve bu an cak 
ödev tes lim ede cek le ri ve ya sýna va gi re cek le ri za man 
akýl larýna ge lir. Hayýr, si ze ad re si ni ve re mem, þu an da 
biz   de kayýtlý görünmüyor ne de ol sa.”

Ödev tes lim et me konusu aklýma bir þey ge tir di – 
rek tör lüðü aradým, be ni per so nel da ire si nin yardýmcý 
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ola  rak ça lýþan öðren ci ler bölümüne bað la ma larýný is te-
dim ve Le ono re Sal ger’in on lar da kaydý olup ol madýðýný 
sor  dum.

“Bu bil gi yi is te yen kim aca ba? Ki þi ye özel bil gi le rin 
ko   run masýna iliþ kin ku ral larýmýz...” Telefondaki kadýn 
bun   larý o za vallý tiz se siy le olabildiðince sert söy le me ye 
ça lýþtý.

Ki þi sel bil gi le rin ko run masý ku ral larýna þans tanýma-
dým. “Me mur Mes ken Da ire si’n den Selb. Ýyi günler di li-
yo   rum sayýn mes lek taþým. Þu an da önümde Le ono re 
Sal ger’in dos yasý var ve ta sar ruf teþviðinin bi ze hâ lâ 
ulaþ tý rýl  madýðýný görüyo rum. Bu so ru nu bir an önce 
gi der me ni  zi siz den önem le ri ca edi yo rum. Açýk ko nuþ-
mam ge re kir   se þu nu an lamýþ de ði lim ki...”

“Ýsim ney di de miþ ti niz?” Þim di se si yönelt ti ðim suç-
la   ma karþýsýnda duy du ðu ge ri lim den tiz leþ miþ ti. Bil gi le-
rin ko run masý ku ralý unu tul muþ tu, dos ya aranýp bu lun-
du ve ben bir za fer duy gu su için de Ba yan Sal ger’in þu bat 
ayýn  dan bu yana üni ver si tede ki iþin de çalýþmadýðýný 
öð ren   dim.

“Ne de ni ni öðre ne bi lir mi yim?”
“Si ze bu nu da söyle ye mem.” Se si þim di sert çýkýyor-

du. “Ama Pro fesör Lei der uzat ma baþ vu ru su ver me di ve 
mart ayýnda da o iþe bir baþ kasýný yer leþ tir di.”

Ka dett’ime at ladým ve oto ba na çýka rak Hei del berg’e 
yö  nel dim. Üni ver si te oto parkýnda ara bamý park ede cek 
boþ yer bul dum. Çe vi ri ve Müter cim Tercümanlýk Ens ti-
tü  sü’ne gir di ðim de de Prof. Dr. K. Lei der’in bi rin ci kat ta-
ki bek le me odasýný bul dum.

“Ki min görüþmek is te di ði ni söyle ye yim?”
“Kültür ve Eði tim Bakanlýðý’ndan Selb. Pro fesörle 

bir ran de vum vardý.”
Sek re ter ran de vu def te ri ne baktý, ba na baktý, son ra 

tek   rar ran de vu def te ri ne baktý. “Bir da ki ka, lütfen,” 
de dik   ten son ra yan da ki oda ya gi re rek gözden kay bol du.

“Bay Selb?” Pro fesörler de gi de rek genç le þi yor lardý. 



16

Bu karþýmda ki ol duk ça þýk görünüyor du, üze rin de ipek-
li  den bir takým el bi se, açýk renk bir ke ten gömlek vardý; 
bronz laþmýþ yüzünde de alaycý bir gülümse me. Be ni yan 
oda  da ki otur ma grubu na bu yur et ti. “Zi ya re ti ni zi ne ye 
borç  lu yuz?” 

“Genç lik Araþtýrýyor ve Genç lik Müzik Yapýyor pro je-
 le ri nin ba þarýsýndan son ra Kültür ve Eði tim Ba kanlýðý 
bir  kaç yýl önce ye ni pro je ler hazýrladý ve ge çen yýl bun-
lar   dan Genç lik Çe vi ri Yapýyor’u ha ya ta ge çir di. Ge çen yýl 
si   ze gönder di ði miz yazýyý hatýrlýyor mu su nuz?”

Pro fesör Lei der baþýný iki yana sal la mak la ye tin di.
“Görüyor mu su nuz, anýmsamýyor su nuz iþ te. Kor ka-

rým Gençlik Çeviri Yapýyor adlý pro je miz ge çen yýl okul-
lar   da ve hatta üni ver si te ler de bi le yeterince il gi görme di. 
Bu yýldan iti ba ren pro je so rum lu su be  nim ve üni ver si te-
ler   le iliþ ki ye özel bir önem ve ri yo rum. Si   ze ve bir lik te 
ça lýþ týðýnýz öðren ci le re dik ka ti mi çe ken, pro   je ye ge çen 
yýl ka  týlan öðren ci ler den bi ri ol du, Ba yan Sal   ger. Öyle 
saný yo   rum ki...”

Profesörün yüzünde ki alaycý gülümse me si lin me-
miþ    ti. “Genç lik Çe vi ri Yapýyor de mek? Bu nun an lamý 
ne?”

“Bu pro je de, Genç lik Araþtýrýyor, Genç lik Müzik 
Ya pý   yor, Genç lik Ýnþa at Yapýyor gi bi örnek ler ve re bi le ce-
ðim pro  je le ri mi zin do ðal bir de vamý önce lik le. Bu ara da 
1993 yý lýnda ki de ðer len dir me le re baktýðýmýzda Genç lik 
Çe   vi ri Ya pýyor baþlýklý pro je mi zin özel lik le önem li bir 
ro lü ola ca ðý ný söyle ye bi li rim. Genç lik Di ni Ya þatýyor pro-
je  sin  de teoloji fakülte le riyle sýký bir iþ bir li ði yaptýk, bir 
di   ðe rin de de Gençlik Adalet Daðýtýyor adýyla hukuk 
fa kül  telerinde. Ne yazýk ki si zin fakülte ve ens  titüle ri niz-
le ye   ter li iþ bir li ði ni þim di ye ka dar sað la ya ma dýk. Bir kaç 
pro   fesörün, bazý öðren ci le rin ve Av ru pa Bir  li ði Dil Hiz-
met   le ri Ko mis yo nu’n dan tem sil ci le rin de yer ala  caðý bir 
da  nýþma ku ru lu oluþ tur mayý düþünüyo rum. Ben si zi ve 
bir   lik te çalýþtýðýnýz öðren ci le ri niz den Ba yan Sal  ger’i 
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dü þün  düm.”
“Eðer þu nu bil sey di niz... ama bil mi yor su nuz.” Ken-

di   si nin bir bi lim adamý, bir dil bi lim ci ol du ðu, çe vir men-
lik ve dilmaçlýkla hiç il gi si bu lun madýðý ko nu sun da ba na 
kü  çük bir söylev ver di. “Günün bi rin de di lin iþ le yi þi ni 
çöz  düðümüzde çe vir men le re ve dilmaç la ra ih ti yacýmýz 
kal   ma ya cak. O günlere iyi kötü nasýl varýla caðý ko nu sun-
da fi kir yürütmek bir bi lim adamý ola rak be nim alanýma 
gir   mi yor. Be nim so rum lu lu ðu nu üstlen di ðim alan da 
amaç, di lin iþ lev sel li ðin de ge çi ci çözümle re ge rek du yul-
ma ya cak nok ta ya varýlmasýný sað la maktýr.”

Çe vi ri profesörü olup çe vi ri nin iþ le vi ne inan ma mak, 
aca  ba yaþamýn ona oynadýðý bir oyun muydu? Açýk söz lü-
lü ðü için ona te þekkür et tim, eleþ ti rel ve ya ratýcý coþ ku -
su  nu övüp danýþma ku ru lu için te mas ta kal mayý di le di -
ði  mi be lirt tim. “Pe ki, öðren ci le ri tem si len Ba yan Sal ger’i 
ku  ru la al ma ma ne di yor su nuz?”

“Önce lik le artýk be nim le bir lik te çalýþmadýðýný söy-
le   mek is te rim. O be ni... be ni bir an lam da zor du rum da 
bý   rak tý. No el ta ti lin den son ra bir da ha iþe gel me di, ne bir 
açýk   la ma, ne bir özür, öyle ce or ta dan kay bol du. El bet te 
di   ðer mes lek taþ larýma ve fakülte çalýþan larýna da sor-
dum. Ba  yan Sal ger bu dönem hiç bir ders te görünme miþ. 
O za man po li se ha ber ve rip ver me me yi uzun uzun 
dü þün   düm.” Kaygýlý görünüyor du ve alaycý gülüþü ilk 
kez yü   zün den si lin miþ ti. Son ra tek rar ye ri ne döndü. 
“Bel ki de ar týk öðre nim den, üni ver si te den, fakülte den 
yo rul muþ   tu – bu  nu an la ya bi li rim. Bel ki de ben bi raz 
alýngan dav   ran dým.”

“Siz ce Ba yan Sal ger, Genç lik Çe vi ri Yapýyor pro je si 
için doð ru se çim olur muy du?”

“Be nim le bir lik te çalýþtýðý hal de be nim fi kir le ri min 
do   nuk lu ðun dan as la et ki len me di. Tut tu ðu nu ko pa ran 
bir kýz, bu mes lek için ge rek li ifa de gücüne sa hip ti tiz bir 
çe   vir men ve bi rin ci sýnýflar ta rafýndan da se vi len bir 
öð ren   ci tem sil ci si. Evet, evet, onu bu la bi lir se niz ku ru la 
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alýn ve ken di si ne se lamýmý söyle yin.”
Aya ða kalktýk ve Lei der, be ni kapýya ka dar ge çir di. 

Çý   kýþ ta sek re te ri ne Ba yan Sal ger’in ad re si ni sor dum.  
Bir kâ  ðý da ya za rak ver di: Ha eus ser Caddesi No 5, 6900 
Hei del  berg.
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