
1



2



Marlen Haushofer
DUVAR 

3



Can Yayýnlarý: 1743
Çaðdaþ Dünya Edebiyatý: 697

Die Wand, Marlen Haushofer
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
1968’de Claassen Verlag tarafýndan basýlmýþtýr.
© Can Sa nat Yayýnlarý Ltd. Þti., 2005
Bu eserin Türkçe yayýn haklarý Onk Ajans Ltd. Þti. 
aracýlýðýyla alýnmýþtýr.

1. basým: Mayýs 2008

Yayýna Hazýrlayan: Þebnem Sunar

Ka pak Ta sarýmý: Er kal Ya vi
Ka pak Düze ni: Se mih Özcan
Diz gi: Hay ri ye Kay maz
Düzelti: Fulya Tükel

Ka pak Baský: Çe tin Of set
Ýç Baský ve Cilt: Özal Matbaasý

ISBN 978-975-07-0952-4

Çaðdaþ Avrupalý Kadýn Yazarlar / Contemporary European Women Authors

Avrupa Birliði Kültür Programý’nýn (2007-2013) desteðiyle yayýnlanmýþtýr. 
Published with the support of the Culture Programme (2007-2013) of the European Union.

Bu proje Avrupa Komisyonu’nun mali desteðiyle yürütülmektedir. Yayýnda yansýtýlan 
görüþler sadece yazara aittir. Komisyon bu görüþlerden ve kitapta yer alan bilgilerin
herhangi bir kullanýmýndan sorumlu tutulamaz.

This project has been funded with support from the European Commission. This 
publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

CAN SA NAT YA YIN LA RI 
YA PIM, DA ÐI TIM, TÝCA RET VE SA NAYÝ LTD. ÞTÝ.

Hay ri ye  Cad de si  No. 2, 34430  Ga la ta sa ray, Ýstan bul
Te le fon: (0212) 252 56 75 - 252 59 88 - 252 59 89  Fax: 252 72 33
http://www.can ya yin la ri.com
e-pos ta: ya yi ne vi@can ya yin la ri.com

4



Marlen Haushofer
DUVAR 

ROMAN

Almanca aslýndan çeviren
ERSEL KAYAOÐLU

CAN YA YIN LA RI

5



6



Mar len Haus ho fer, 1920’de Yu ka rý Avus tur ya’ya bað lý Molln-
F rauens tein’da doð du. Asýl adý Ma rie He le ne Haus ho fer’dir. 
Vi  ya na ve Graz’da Al man Di li ve Ede bi ya tý öð re ni mi gör dü. 
Der  gi ler de ya yýn la nan öy kü le riy le baþ la yan ya zar lýk ha ya tý, 
1952’de ya yýn la dý ðý Das Fünf te Jahr ad lý ya pý týy la hýz ka zan dý. 
Bu ya pý tý Ei ne Hand voll Le ben, Die Ver gißmein nichtquel le, 
Die Ta pe ten tür ve ni ha yet Haus ho fer’in bel ki de bü tün dün-
ya da en çok oku nan Du var ad lý ro ma ný iz le di. Wir Tö ten Stel la 
ad lý öy kü süy le 1963’te Art hur Sch nitz ler Ödü lü’nü al dý. Haus-
ho fer, 1970’te Vi ya na’da öl dü. Yaz dý ðý ço cuk ki tap la rý dý þýn da, 
sað lý ðýn da pek ses ge tir me yen ya pýt la rý, 70’li yýl lar da ka dýn 
ha re ke ti nin ve ka dýn ede bi ya tý araþ týr ma la rý nýn et ki siy le 
an cak ölü mün den son ra il gi gör dü, son ra sýn da ise bi lim kur gu 
ve fan tas tik ede bi yat gi bi fark lý oku ma bi çim le ri çer çe ve sin  de 
de ðer len di ril di. Bu gün Haus ho fer adý na iki yýl da bir ve ri len 
bir ede bi yat ödü lü bu lun mak ta dýr.

Er sel Ka ya oð lu, 1969’da Bur sa’da doð du. Ýlk ve or tao kul 
öð re ni mi ni Al man ya’da ta mam la dý. Da ha son ra Ýs tan bul Üni-
ver  si te si Al man Di li ve Ede bi ya tý Anabilim Dalý’ndan me zun 
ol  du ve ay ný bö  lüm de dok to ra ça lýþ ma sý da yap tý. Mer mer 
Ya lý  yar (Ernst Jün ger), Tu haf Bir Öy kü (Mic hael Krü ger), 
So ðuk tur Ak þam Rüzgârý (Ing rid Noll), Fi yas ko (Im re Kertész), 
Her Gün  (Terézia Mora) ad lý çe vi ri le ri Can Ya yýn la rý’n dan çýk-
tý. Di ðer çe vi ri le ri ara sýn da Tan rý Taþ ta Uyur (Ru dolf Kai ser), 
Ýç Sa vaþ Man za ra la rý (Hans Mag nus En zens ber ger), Bah çe le-
rin ve Park la rýn Ta ri hi (Hans Sar ko wicz) ile Mýsýr ve Antik 
Ya kýn do ðu’nun Kültür Tarihi (Egon Friedell) sa yý la bi lir.
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ÖNSÖZ

Gisela Ullrich*

Duvar romanýnýn kurmaca mekâný için Marlen 
Haushofer her þeyi deðiþtiren bir baþlangýç durumu 
tasarlamýþtýr. Neden belli deðildir, ama ansýzýn patlak 
veren felakete gizli bir silahýn, insanlarý ve hayvanlarý 
yok eden, dünyaya ise zarar vermeyen bir zehrin yol 
aç týðýna iliþkin bir tahmin yürütülür: “Kur ban larýn 
sa kin görünüþlerine bakýlacak olursa, acý çek me-
miþlerdi; bütün bunlar bana bir insan beyninin þim-
diye kadar dü þünebildiði en insancýl þeytanlýk olarak 
gö rü nü yordu.” (s. 47) Nesneler, binalar, taþýtlar, savaþ 
araçlarý zarar görmezken, ýþýnlarý canlý organizmalarýn 
hücre ya pýlarýný tahrip eden böyle bir silah gerçekten 
de var dýr. Ama Marlen Haushofer, romanýný yazdýðý 
sý ra da nöt ron bombasýndan haberdar deðildir. Ka mu-
oyu nun, ge liþtirildiðinden ilk kez 1977 yazýnda haber-
dar olduðu bu silahý Egon Bahr, “düþünce sapkýnlý ðý-
nýn bir simgesi” olarak adlandýracaktýr. “Burada bütün 
bir deðerler skalasý alaþaðý edilmektedir. Maddeden 
ko runmak asýl amaç halini almýþtýr; insan ikincil 
önemdedir.” (Vor wärts, Sayý 29, 21.7.1977)
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Yok edici felaketler, bilimkurgu edebiyatýnýn mal-
ze melerindendir. Romanýn görünen yönlerinden olan 
hayatta kalma mücadelesi, radikal baþlangýç, o güne 
deðin geçerli olan deðerlerin sorunsallaþtýrýlmasý, bir 
dereceye kadar bi lim kurgu edebiyatýyla baðdaþmakta-
dýr. Kaldý ki Marlen Haushofer’in “Nachruf zu Leb-
zeiten”ýna bakacak olursak, kendisi “ucuz ütopik der-
gi  le ri büyük bir zevkle” okumaktadýr. Bununla bir lik te 
ro man, bi lim kurgudan önemli bir noktada ay rýl mak ta-
dýr. Duvar, felake ti sansasyon olarak betimle mek ten ve 
gele ce  ðe yönelik fantastik imge tasarýmýný bununla 
iliþki len dir mek ten kaçýnýr. Felaket, hayatta kalan 
birkaç kiþi için durumu inanýlýr kýlmaya hizmet etme-
ktedir yal nýzca, bundan böyle sürdürecekleri yaþam –
indir gen miþ, arka ik ve büsbütün yalnýz da olsa– son 
derece ger çek olan bir dünyanýn içinde betimlenmek-
tedir. Mar len Haushofer’in bunun için bir imha silahýný 
seç mesi, günümüz açýsýndan önemsiz deðildir. 

Romanda hayatta kalan kadýný yalýtan, ama ayný 
zamanda koruyan duvar, ayný anda hem dýþarýda bý ra-
kan hem de içine alan sürgünün çift anlamlýlýðýna iliþ-
kin bir metafordur. Alýþýlmýþ olana geri dönüþ müm kün 
deðildir, yine de bir kurtuluþ ve þanstýr bu: “Eskiyi kay-
betmiþ, yeniyi ise kazanamamýþtým, ka pýl a rý ný ba na 
kapatýyordu, ama ben var olduðunu biliyordum.” (s. 
130-131) Marlen Haushofer’in yapýtýnda, muh te melen 
ken di sinin de derinden hissettiði yalnýzlýðýn çift an lam-
lý lý ðý na iliþkin (“ada”, “tuzak”, “daðlar” gibi) bir çok 
me ta for vardýr. Duvar romanýnda baþlangýçta ümi di ni 
kay bet meyen, sonralarýysa insanlarýn kendisini bul ma-
sýn dan ve geri götürülmekten korkan kadýn, ya lý-
týlmýþlýðý kar þýsýnda çift deðerlikli bir durumda bu lun-
maktadýr. 

Toplumdan uzak, doðaya yakýn bir baþlangýcý 
be timleyen sürgün motifi, Robinsonad ile bir yakýnlýða 
da iþaret eder. Robinsonad’da olduðu gibi burada da, 
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de ði þen yaþam koþullarý, insaný ilk önce akla gelen ve 
zo run lu olan þeyle yetinmeye zorlar. Söz konusu olan, 
so mut gereklilikler ve yitirilmiþ becerilerin yeniden 
ha  ya ta geçirmeyi baþarmaktýr. Romandaki kadýnýn 
top l um dan uzaklaþmasýyla kazandýðý özgürlüðün yeri-
ni do ðal bir baðýmlýlýk almaktadýr. “Kafam özgür, iste-
diðini yapabilir, akýl onu terk etmesin yeter, kendimi ve 
hay vanlarý hayatta tutabilmek için gerekli olan akýl.” (s. 
68) Aðýr çalýþma, akýlcý planlama ve titiz bir daðýlým 
zo run luluktur. Zarar görmeyen bölgenin kaynaklarý 
sýnýr lý  dýr ve israf edilmemelidir. Eskiden edinilmiþ bilg-
inin bu rada iþe yaramadýðý görülmekte, buna karþýlýk 
yaþama ve varlýðýný sürdürme içgü dü sü nün, mecbur 
kalýnan yükü taþýmakta yardýmý olmakta dýr. 

Bu yeni varoluþ, mutluluk verici bir doðal durum, 
bir idil deðildir. Bu durum kitapta ifadesini þöyle bu lur: 
“Bir cennet yalnýzca doðanýn dýþýnda var olabilirdi.” (s. 
79-80) Kadýn, hayvanlar karþýnda duyduðu ya ban cýlýðý 
aþmayý ve kendini doðayla uyum içinde his set meyi 
ancak geçici bir süre için baþarabilir. Ýnsan yem bulma-
ya ve yem olmaya iliþkin doða yasasýnýn ma su miyetinin 
dýþýnda yer almaktadýr, “ormanda ger çekten haklý ya da 
haksýz davranabilecek tek varlýk” (s. 125)  odur. Yine de 
bu yeni yaþam biçimi, tarihin olumlu ya da olumsuz 
anlamda son bulmasýndan ba ðým sýz ola rak, bir kurtuluþ 
ve yeni bir baþlangýçtýr. Ka dýn ye ni den kendi gözleriyle 
görebilme becerisini ge liþ ti re cek tir.

Duvarýn ayýrýcý bir cam olmasý tesadüf deðildir. 
Cam þeffaftýr ve araya mesafe koyar. Kadýnýn tek baþý-
na varoluþu, -bundan böyle kimseye yalan söylemek 
zorunda olmadýðýndan- geçmiþe tarafsýz gözlerle bak-
masýný saðlar. Þimdi duvarla ayrýlan önceki yaþamýn, 
yaþamýn yedeði olduðunu ayýrt eder. Duvardan baktýðý 
“taþtan hiçlik” (s. 130), kendi deneyimlerini doðrula-
maktadýr. Yabancýlaþmasýnýn ve donup kalmasýnýn 
ke sin sonucu olarak kendi kendini tahrip eden bir dün-
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ya nýn suretidir bu.
Marlen Haushofer, umutsuz bir durumun içinde 

hayatta kalmaya çalýþan bir kadýný konuþturmaktadýr; 
kadýn geçmiþin gerçekliðinden uzaklaþýp yeni bir ger-
çeklik geliþtirirken, karþýt bir resim, bir ütopya oluþ-
maktadýr. Yýkým kaçýnýlmazdýr: “Ýnsanlar kendi oyun-
larýný oynamýþ ve neredeyse her defasýnda kaybetmiþ-
ler di. […] Düþünceleri insanlardan baþka bir yö ne çek-
mek daha iyiydi.” (s. 198) Tarihe iliþkin kö tüm ser yak-
laþým,  burada toplumumuzun radikal bir eleþtirisine 
da yan mak tadýr. Toplumun hastalýðýna, esaslý bir sevgi 
ek sik li ði teþhisi konmuþtur. Oysa daha iyi bir yaþam 
için sev gi bir þans týr: “Ardý arkasý gelmeyen bir ölüler 
or du su na karþýlýk in  sa nýn tek olanaðý ebediyen elden 
ka çý rýl mýþ du rumda. [...] Niçin yanlýþ yolu seçmiþ old u-
ðu mu  zu an la ya mý yo rum. Yalnýzca artýk geç olduðunu 
bi li yorum.” (s. 224)

Ýnsanlýðýn kurtuluþu için çok geç olabileceðine 
iliþkin bu düþündürücü uyarýnýn yanýnda bir beklenti, 
yeni bir þeye karþý duyulan ve deyiþ yerindeyse hiçbir 
man týðý olmayan müphem bir umut vardýr. Felaketle 
birlikte gelen deðiþim, geçmiþte kalan gerçekliðin et ki-
si ni hâlâ sürdürmekle birlikte, belirsiz de olsa yeni 
olanaklarýn meydana çýktýðý bir ara duraktýr. “Yepyeni 
bir þey bekliyordu nesnelerin ardýnda, ama ben göre-
mi yor dum, çünkü beynim eski ývýr zývýrla týkabasa 
do luy du ve gözlerim alýþkanlýðýný deðiþtiremiyordu.” 
(s. 130)

Bilimkurgu edebiyatý ve Robinsonad’da görülen 
top lum modellerinin aksine, Marlen Haushofer in san-
la  rýn bir arada sürdürdüðü yaþam tasarýlarýndan ka çý-
nýr. So nuç ta felaketin tarihsel-nesnel bir olgu ol ma ya-
bi le ce ðini, aksine tümüyle öznel bir yaþantý olabi le ce-
ðini göz önünde bulundururken, politik sistemler ve 
re fah ku rumlarý yerine bireyin sorumluluðuna 
baþvurur: “Bel ki de duvar acý çeken bir insanýn son 
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ümitsiz ça ba sýy dý yalnýzca, kaçmak zorunda olan bir 
insanýn son ça ba sý, kaçmak ya da çýldýrmak.” (s. 109) 
Ütopyaya iliþkin böyle öznelci bir baþlangýç noktasý, 
ancak toplumdan büs bütün çekilerek mümkün olabil-
ir. Romanda öbür kar galarýn uzak durduðu, kadýnýnsa 
yem verdiði beyaz karga, dýþlanmaya iliþkin bir motift-
ir. “Ormanda ikinci bir beyaz karganýn ol[masý] ve iki-
sinin birbirini bul [ma sý]”na (s. 237) yönelik arzu, bir 
karþý nokta olarak roma nýn so nunda yer almaktadýr. 
Aslýnda kadýnýn kar þý laþtýðý tek in san, “böyle bir 
varlýðýn cinayet iþlemeye ve yok etme ye de vam etme-
sine” (s. 155) katlanama ya ca  ðý için ortadan kaldýrma 
zo runluluðu duyacaðý kötü yaþamýn bir temsil ci sidir.

Duvar, anaerkil düzenin kültivasyona uðramýþ 
ey lem lerinden hareketle insanlýðýn devamýna iliþkin 
umu du bir paradigma deðiþimine baðlayan ve kadýna 
öz gü deðer tasarýmlarýndan destek alan bir ütopya dýr. 
Güç, þiddet ve doða düþmaný düþünme biçiminin belir-
le diði ataerkil modelin yerini sorumluluk, tasa, sevgi, 
bakmak ve korumak gibi kadýna özgü dav ranýþ biçim-
leri almak zorundadýr. “Bütün insanlar be nim türüm-
den olsaydý, hiçbir zaman bir duvar olmazdý [...] Ama 
diðerlerinin niçin hep çoðunlukta olduklarýný anlýyo-
rum. Sevmek ve baþka bir varlýk için çaba harcamak 
çok yorucu bir iþ ve öldürmekten ve yok etmekten çok 
daha zor,” (s. 155) der romandaki kadýn. Yenilenme,  
sis temin içinden bir deðiþimle deðil, ancak radikal bir 
kopuþla, bir felaketle mümkündür. Die Tapetentür adlý 
romanýnda Haushofer þöyle der: “Kadýnlarýn politi-
kayla pek ilgilenmemelerinin nedeni, az çok teslimiy-
ettir. Politika bizim tepemizden ve [...] neredeyse her 
zaman bizim çýkarlarýmýza karþý yapýlan bir þeydir. 
Erkekler doðalarý gereði pasifist deðildir, politikacý hiç 
deðildir, yoksa hayatta ilerleyemezlerdi. Buna feryat 
etmenin pek bir anlamý yoktur. Ýktidarda olan, onu 
kaybetme mek için her þeyi yapar, çok doðal olarak 
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böyledir bu. Ýk t idardaki bir grubun yaptýklarýný beðen-
meyenler, onlarý devirmeyi deneyebilir ya da bunu 
yapacak güçleri yok sa, ama boyun da eðmek istemiyor-
larsa, o za man di re ni þe geçmelidirler. (s. 96)

“Kadýnlarýn karþýsýnda düþmanca duran ve onlara 
ya bancý ve ürkütücü” (s. 84) bir dünyada daha önce 
men edildiði kendine uygun yaþam biçimini kadýn 
an cak ormanda bulur. Felaket, kimlik bölünmesine yol 
aç maz, bilakis kadýnýn kendini bulmasýný saðlar. Do ða-
ya yakýn varoluþ, kadýnýn kendisine emanet edileni  
ko ruma, yaþama de vam etme ih tiyacýný karþýlar. Er kek-
lerin avlanmaktan, doðayý per vasýzca sömürüp üze -
rinde hâkimiyet kurmaktan, kontrol edilemeyen 
so nuçlarý ekolojik den ge yi boza bi le cek teknik ilerleme 
ve icatlardan aldýðý key fi paylaþmaz. Roman bununla 
birlikte yeni varoluþun ne kadar sü receði sorusunun 
yanýtýný açýkta býrakýr.

Adamýn ortaya çýktýðý ve kadýnýn iki hayvanýný 
öl dür düðü öykünün sonunda kadýn, yazma eylemini, 
an lamsýz yok etme içgüdüsüne bir yanýt bulmak için 
son bir deneme görür. Monolog, kendi yalýtýlmýþlýðý 
içindeki tek dilsel ifade biçimidir. Die Mansarde adlý 
ro ma nýnda, “Öyle görünüyor ki insan, aklýný kaçýrmak 
is te mi yorsa, yazmak zorundadýr,” diye yazar Haushofer.

Marlen Haushofer, Duvar romanýný en baþarýlý 
ro ma  ný olarak nitelendirir. Bununla birlikte roman, 
he men bü yük bir baþarý elde etmemiþtir. Ýlk kez yay ýn-
lan  dýðýnda okurlar –dönemin eleþtirilerinin gösterdiði 
üzere– kurgulanan felaketi tuhaf ve gerçekdýþý bu lur-
lar. Ýmha silahlarýnýn tehdidi, doðanýn bozulan dengesi 
ve bir felaketi atlatmak gibi konular, ancak roman sek-
senli yýllarda yeniden yayýnlandýðýnda ilgiyle alým-
lanýr. Genel bilinç, doðadan koparýlmýþ yaþam ko þul la-
rý mýzdan rahatsýzlýk duymaya baþlamadan çok önce, 
Die Mansarde (1969) adlý romanýnda Marlen Haushofer 
þunlarý yazar: “Yediðimiz her þeyin tadý kaçtý. Tavuðun, 
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domuzun ve dananýn tadý, su emmiþ sünger gibi […]. 
Her þey giderek pahalanýyor, giderek lezzetsizleþiyor 
ve buna karþýlýk cafcaflý paketlere konuluyor. Yakýnda 
kimsenin yemeyeceði þeftalileri neye dönüþtürdükleri-
ni düþünmeden edemiyor insan. Sosislerin ise sözünü 
bile etmeyelim. Tereyaðlý, eski usul tek bir ekmek dili-
mi için bütün refahýmýzý verirdim.” Ve: “Bayat bir tadý 
var yumurtalarýn, hep böyle yapýyorlar, kaldý ki keyifle 
eþelenen tavuklarýn deðil de, bir yerlere týkýlmýþ uður-
suz yaratýklarýn yumurtalarý olduklarýný öðrendiðim-
den beri hiç þaþýrtmýyor bu beni. Bu yumurtalar, on la-
rýn öcü. Elbette ben bu zavallý robotlarýn tarafýný tutu-
yo  rum. Utanç duyulasý hareketimizi cezalandýrmak 
için çok daha berbat olmalýydý yumurtalarýn tadý.”

Marlen Haushofer’in daha þimdi keþfedilmesinin 
suçu kendisinde deðil.

Almanca aslýndan çeviren
Þebnem Sunar
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19/2Duvar

Bu gün, beþ ka sým gü nü, ra po ru ma baþ lý yo rum. 
Her þe yi elim den gel di ðin ce ti tiz lik le kay de de ce ðim. 
Ama bu gün ger çek ten beþ ka sým mý, onu bi le bil mi yo-
rum. Ge çen kýþ ba zý gün le ri ka çýr dým. Haf ta nýn gü nü-
nü de be lir te mi yo rum. Ama sa ný rým bu nun pek öne mi 
yok. Elim de ki bir kaç kü çük not tan yar dým alý yo rum; 
kü çük, çün kü bu ra po ru ya za ca ðý mý hiç dü þün me miþ-
tim ve kor ka rým ki pek çok þey ger çek te ya þa dý ðým dan 
fark lý bir yer et ti bel le ðim de.

Bu ek sik lik her hal de bü tün ra por la rýn özel li ði dir. 
Yaz ma yý sev di ðim için yaz mý yo rum; ak lý mý ka çýr mak 
is te mi yor sam yaz mak zo run da olu þum, be nim için 
ken  di li ðin den or ta ya çý kan bir du rum ol du. Be nim 
ye ri  me dü þü ne bi le cek ve ba na ba ka bi le cek kim se yok. 
Ya  pa yal ný zým ve uzun ka ran lýk kýþ ay la rý ný at lat ma ya 
ça lýþ mam ge re ki yor. Þu an da bu nu is te yip is te me di ði-
mi bi le bil mi yo rum. Bel ki bu ra po ru ta mam la dý ðým da 
is te yip is te me di ði mi de bi li rim.

Bu gö re vi, ak þam ka ran lý ðý na göz le ri mi di kip kork-
  mak tan be ni alý koy sun di ye üst len dim. Çün kü kor ku-
yo rum. Kor ku dört bir yan dan üs tü me çul la ný yor ve 
ben onun ba na ula þýp be ni alt et me si ni bek le mek is te-
mi yo rum. Ka ran lýk bas tý ra na ka dar ya za ca ðým ve bu 
ye ni, alý þýl ma dýk iþ ka fa mý yor gun dü þür me li, bo þalt-
ma lý ve uy ku ya boð ma lý. Sa bah lar dan kork mu yo rum, 
yal nýz ca uzun, ya rý ka ran lýk öð le den son ra la rýn dan kor-
 ku yo rum.

Saa tin kaç ol du ðu nu tam ola rak bil mi yo rum. Her-
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hal de öð le den son ra üçe ge li yor dur. Saa tim kay bol du; 
ama da ha ön ce de ba na pek yar dý mý do kun mu yor du. 
Kü çü cük, al týn bir kol saa ti, as lýn da za ma ný hiç bir 
za man doð ru gös ter mek is te me yen pa ha lý bir oyun cak-
tý yal nýz ca. Bir tü ken mez, üç de kur þun ka le mim var. 
Tü ken mez ka lem ku ru ma ya yüz tut tu, kur þun ka lem le 
yaz  ma yý da hiç sev mi yo rum. Ya zý lan lar kâðýt ta ye te rin-
ce be lir gin bi çim de öne çýk mý yor. Na rin gri çiz gi ler, 
sa rým sý ze mi nin üze rin de kay bo lu yor. Ama baþ ka 
ça rem yok. Es ki tak vim le rin ar ka say fa la rý na ve sa rar-
mýþ an tet li kâðýt la ra ya zý yo rum. Mek tup kâðýt la rý, tut-
ku lu bir ko lek si yon cu ve has ta lýk has ta sý olan Hu go 
Rütt lin ger’ den kal ma. 

As lýn da bu ra por Hu go ile baþ la ya cak tý, çün kü 
onun bi rik tir me hýr sý ve has ta lýk has tasý yaradýlýþý 
ol ma sa, bu gün bu ra da otur maz dým; her hal de ha yat ta 
bi le ol maz dým. Hu go ku zinim Lui se’nin ko ca sýy dý ve 
ol duk ça var lýk lý bir in san dý. Zen gin li ði bir ka zan fab ri-
ka sýn dan ge li yor du. Bun lar yal nýz ca Hu go’nun üret ti ði 
çok özel ka zan lar dý. Bu ka zan la rýn eþ siz olu þu nun ney-
den kay nak lan dý ðý ný ona yeteri kadar açýk lat ma ma 
rað  men, ne ya zýk ki unut tum. Za ten ko nu ya da kat ký sý 
yok. Her ney se; Hu go o ka dar var lýk lýy dý ki, ken di ne 
çok özel bir þey sa týn al mak zo run day dý. O da ken di ne 
av lan ma yý sa týn al dý. Ay ný þe kil de ya rýþ at la rý ya da bir 
yat sa týn ala bi lir di. Ama Hu go at lar dan kor ku yor du, bir 
ge mi ye ayak ba sar bas maz da mi de si bu la ný yor du. 

Av lan ma yý da yal nýz ca iti ba rý için seç miþ ti. Kö tü 
bir ni þan cýy dý, za rar sýz ge yik le ri vur mak da onu tik sin-
di ri yor du. Ýþ or tak la rý ný da vet edi yor du, on lar da Lui se 
ve av cý ile bir lik te be lir le nen vu ruþ la rý hal le di yorlardý, 
Hu go ise o sý ra da, el le ri ni gö be ði nin üs tün de bir leþ tir-
miþ hal de, av köþ kü nün önün de ki þez long da otu rup 
gü neþ te uyuk lu yor du. O ka dar ko þuþ tu r muþ ve aþý rý 
yo rul muþ olu yor du ki, bir kol tu ða otur du ðu an da uy ku-
ya da lý yor du – her yön den faz la yük le ni len, ka ran lýk 
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kor ku la rýn pen çe sin de, dev gi bi, iriya rý þiþ man bir 
adam dý.

Onu se vi yor dum ve onun or ma na ve av köþ kün de 
bir kaç sa kin gü ne olan tut ku su nu pay la þý yor dum. O 
kol tuk ta uyur ken be nim ya kýn lar da bir yer de bu lun-
mam dan ra hat sýz ol mu yor du. Ký sa yü rü yüþ ler ya pý yor 
ve þe hir de ki o ko þuþ tur ma nýn ar dýn dan bu ses siz lik ten 
mut lu olu yor dum. 

Sað lýk lý, ký zýl saç lý, kar þý sý na çý kan her er kek le flört 
eden Lui se ise av tut ku nuy du. Ev iþ le rin den nef ret et ti-
ðin den, be nim ara da bi raz Hu go’ya bak mam, ona ka kao 
pi þir mem ve sa yý sýz ka rý þým la rý ný ha zýr la mam Lui-
se’nin çok iþi ne ge li yor du. Hu go sað lý ðý için has ta lýk 
de re ce sin de en di þe edi yor du; o za man lar bu nu pek 
an la ya mý yor dum, çün kü onun ya þa mý bir sü rek avýn-
dan iba ret ti ve tek zev ki gü neþ te bi raz kes tir mek ti. Çok 
çýt ký rýl dým dý ve iþin de ki ça lýþ kan lý ðý nýn dý þýn da (bu nun 
öy le ol du ðu nu var say mak zo run day dým), kü çük bir 
ço cuk gi bi kor kak tý. Ek sik siz li ðe ve dü zen li li ðe bü yük 
bir tut ku su var dý ve her za man iki diþ fýr ça sýy la se ya hat 
eder di. Gün de lik eþ ya la rýn hep sin den on da bir den faz la 
var dý; bu ona gü ven ve ri yor gi biy di. Onun dý þýn da 
ol duk ça bil gi li, gör gü lü ve kö tü bir is kam bil oyun cu-
suy du. 

Onun la bi raz ol sun önem ta þý yan bir ko nu da soh-
bet et ti ði mi hiç ha týr la mý yo rum. Ba zen bu yön de 
kü çük gi ri þim ler de bu lu nu yor, ama her de fa sýn da bun-
lar dan za ma nýn da vaz ge çi yor du, bel ki çe kin gen lik ten 
ya da bu ona yo ru cu gel di ðin den yal nýz ca. En azýn dan 
bu be nim çok iþi me ge li yor du, çün kü di ðer tür lü bu 
bi zi yal nýz ca uta na cak du ru ma so kar dý.  

O za man lar hep atom sa vaþ la rýn dan ve on la rýn 
et ki le rin den söz edi li yor du, bu da Hu go’yu av köþ kün-
de kü çük bir yi ye cek sto ku nu ve baþ ka önem li eþ ya la rý 
bu lun dur ma ya yö nelt ti. Bü tün bu gi ri þim le ri an lam sýz 
bu lan Lui se ký zý yor ve bu nun et raf ta du yu lup hýr sýz la rý 
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çe ke ce ðin den kor ku yor du. Sa ný rým bun da hak lýy dý, 
ama bu ko nu lar da Hu go ký rýl ma sý müm kün ol ma yan 
bir inat ge liþ ti re bi li yor du. Kal bin den ra hat sýz la ný yor 
ve mi de kramp la rý ge çi ri yor du, ta ki Lui se di ren cin den 
vaz ge çe ne ka dar. As lýn da bu Lui se’nin umu run da da 
de ðil di za ten. 

Otuz ni san da Rütt lin ger ler be ni on lar la bir lik te av 
köþ kü ne git me ye da vet et ti ler. O za man lar iki yýl dýr 
dul dum, iki ký zým ar týk ne re dey se ye tiþ kin di ve za ma-
ný mý is te di ðim gi bi ayar la ya bi li yor dum. Fa kat öz gür lü-
ðüm den pek az ya rar la ný yor dum. Hep yer le þik bir 
do ðam ol du, ken di mi ev de da ha ra hat his se di yor dum. 
Yal nýz ca Lui se’nin da vet le ri ni na di ren red de di yor dum. 
Av köþ kü nü ve or ma ný se vi yor ve üç saat lik ara ba yol-
cu lu ðu na se ve rek kat la ný yor dum. O otuz ni san da da ve-
ti ka bul et tim. Üç gün kal mak is ti yor duk ve baþ ka bir 
ko nuk da vet edil me miþ ti. 

Av köþ kü as lýn da iki kat lý bir ah þap vil la. Ma sif 
kü tük ler den in þa edil miþ ve bu gün bi le hâlâ iyi du rum-
da. Ze min kat ta çift lik oda sý tar zýn da, ay ný za man da 
mut fak da olan, bü yük bir otur ma oda sý, ya nýn da bir 
ya tak oda sý ve kü çük bir ki ler var. Et ra fýn da ah þap bir 
ve ran da nýn do lan dý ðý üst kat ta ko nuk lar için üç kü çük 
oda bu lu nu yor. Bu oda lar dan bi ri ni, en kü çü ðü nü, o 
za man  lar ben kul la ný yor dum. Yak la þýk el li adým öte de, 
de re ye inen ya maç ta av cý için kü çük bir tom ruk ev var-
dý, as lýn da bu yal nýz ca tek oda lý bir ba ra kay dý, bi ti þi-
ðin de, yo lun he men ke na rýn da da Hu go’nun yap týr dý ðý 
tah ta dan bir ga raj du ru yor. 

Ya ni ara bay la üç saat git tik ve köy de Hu go’nun 
kö pe ði ni av cý dan al mak için dur duk. Bir Bav ye ra av 
kö pe ði olan kö pe ðin adý Va þak’tý ve o Hu go’nun ma lýy-
dý ger çi, ama av cý nýn ya nýn da bü yü müþ ve onun ta ra-
fýn dan eði til miþ ti. Ne tu haf týr ki, av cý kö pe ðe Hu go’yu 
efen di si ola rak gör me si ni öð ret miþ ti. Ama kö pek Lui-
se’yi kaa le al mý yor du, ona itaat de et mi yor ve on dan 
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