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Uwe Timm, 1940’ta Ham burg’da doð du. Münih ve Pa ris’te 
Fel se fe ve Al man Di li ve Ede bi yatý öðre ni mi gördü. 1967-1968 
yýl larýnda Al man Sos ya list Öðren ci Bir li ði’nde fa al ola rak yer 
al  dý. 1971’de “Wort grup pe München”ý kur du ve ede bi yat der-
gi    si Li te ra risc he Hef te’nin editörle ri arasýna katýldý. 68 ku þa-
ðý nýn en önem li tem sil ci le rin den bi ri sayýlan Uwe Timm, 
ken di   si nin de biz zat yer aldýðý Al man öðren ci ha re ke ti ni 
an lat týðý ilk ro maný Sýcak Yaz’la 1974’te bütün dik kat le ri üze-
ri ne top ladý ve ro man 68 olay larýnýn yazýn alanýnda ki en 
önem li ta nýk  lýðý ola rak de ðer len di ril di. Timm, çað daþ Al man 
ede bi  ya týnda post ko lon yal akýmýn da tem sil ci si ol du. 1978’de 
ya yýn  la dýðý ve Na mib ya top rak larýnda ki Al man sömürge 
sa vaþ la rýný an lattýðý Mo ren ga yi ne büyük il giy le karþýlandý. 
1981’de Ýn gil te re’de ki War wick Üni ver si te si’nde ko nuk ya zar 
ola rak bu  lun  du. 1991-1992’de Pa der born Üni ver si te si’nde 
ko nuk öð re  tim üye si ola rak ders ver di. Yazdýðý ödüllü ço cuk 
ki tap la rýy la da tanýnan Uwe Timm, Darm stadt Al man Dil ve 
Ede bi yat Aka      de mi si, Fe de ral Al man ya Cum hu ri ye ti PEN 
Ya zar lar Bir li    ði, Bav ye ra Güzel Sa nat lar Aka de mi si ve 
2006’dan bu ya na Ber    lin Sa nat lar Aka de mi si as li üye si dir. 
Son ola rak 2001 Bav ye    ra Güzel Sa nat lar Aka de mi si Büyük 
Ede bi yat Ödülü, 2001 Tu  kan Ödülü, 2003 Schu bart Ede bi yat 
Ödülü ile 2006 Pre mio Na  po li ve Pre mio Mon del lo ödülle ri ni 
alan Timm, ai le siy le bir  lik te Münih ve Ber lin’de yaþýyor.

Ýlknur Ýgan, 1959 yýlýnda Ýstan bul’da doð du. Avus tur ya Kýz 
Li se si, Dev let Güzel Sa nat lar Aka de mi si Uy gu la malý En düstri 
Sa nat larý Oku lu, Ýstan bul Üni ver si te si Al man Di li ve Ede  bi yatý 
Bölümü ve Köln Üni ver si te si Ger ma nis tik Bölü mü’nde öðre-
nim gördü. 1986-1991 arasýnda Köln’de, Al man ya’nýn Se si Rad-
yo su’nda yapýmcý ve çe vir men ola rak görev al dý. An ja Meu len-
belt, Ar no Gru en, Chris ta Wolf, Con nie Pal men, Im   re Kertész, 
In go Schul ze, Pe ter Schne ider, Tes sa Kor ber, Alex Ca pus gi bi 
ya zar larýn yapýtlarýný di li mi ze ka zandýrdý.
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GRA VE-DIG GER (sings):

But age with his stea ling steps
Hath claw’d me in his clutch,
And hath shipp’d me in til the land,
As if I had ne ver be en such.
He throws up a skull

  Wil li am Sha kes pe are, Ham let

BÝRÝNCÝ ME ZAR CI (türkü söyler)

Yýllar geç ti sin si ce sez dir me den
Yaþým büktü be li mi
Attý be ni ka ra ya de niz ler den
Bir var bir yok muþ gi bi
Bir ka fa tasý çýkartýp atar

  Çev.: Sa ba hat tin Eyu boð lu,
           Rem zi Ki ta be vi, 1974
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HA VA DA SÜZÜLÜYO RUM. Bu ra da, yu karýdan iyi bir 
görüþ açým var; bütün kav þaðý, cad de yi, kaldýrýmlarý göre-
bi  li yo rum. Aþaðýda yer de yatýyo rum. Tra fik du ru yor. Sü rü-
cüle rin ço ðu ara ba larýndan çýkmýþlar. Me raklýlar top lan-
mýþ, bir kaçý et rafýmda du ru yor. Bi ri si büyük bir özen le 
ba þýmý tu tu yor, bir kadýn, yanýmda diz çökmüþ. Bir ara ba 
bir sa at çi dükkânýnýn vit ri ni ne gir miþ, mar kasýný bu ra dan 
se çe  mi yo rum, za ten ara ba mar ka larýný pek tanýmam. 
Pý rýl týlý bir bu lut gi bi daðýlan büyük bir vit rin camý þim di 
ye re saçýlmýþ du ru yor, ev ler, aðaç lar, bu lut lar, in san lar, 
gök yüzü bölük pörçük yansýyor, yu karýdan büyük bir yap-
boz gi bi görünüyor, ama her þey si yah-be yaz. Tu haf bir 
bi çim de renk yok, aþaðýda ya tanýn hiç acý his set me me si 
de tu haf. Göz le ri ni açýk tu tu yor.

Bir am bu lans çaðýran ses ler du yu yo rum, me raklýlar 
olayýn önce si ni so ru yor lar, bi ri si, kýrmýzýda yo la çýktý, 
di yor. Bir di ðe ri, sürücü kur tar ma ya çalýþtý, di yor.

Sürücü kaldýrým taþýnýn üze rin de otu ru yor, ben ora-
da sa kin, acýsýz ya tar ken o baþýný iki eli nin arasýna almýþ, 
tit ri yor, bütün be de niy le tit ri yor, acý yok, ga rip, ama 
dü þün ce ler ora dan ora ya sürat le kayýyor ve düþündüðüm 
her þe yi, bir iç ses net lik le ifa de edi yor. Bu iyi, çünkü 
hi tap et mek mes le ði min bir par çasý. Çan tam üç-dört met-
re uza ðýmda yer de du ru yor ve el bet te açýlmýþ, es ki bir 
de ri çan ta. Ýçin de pat layýcý mad de nin bu lun du ðu küçük 
pa ket dý þarý fýrlamýþ, kâðýtlar, di zin kart larý, not larýn 
bu lun du ðu yap rak lar da; bun lar la kim se nin il gi len di ði 
yok, yo lun üze rin de uçu þu yor lar. Ve ben, in þal lah dik kat li 
dav ra nýr lar, di ye düþünüyo rum. Dik kat, bu pat layýcý mad-
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de dir, de mek is ti yo rum. Ama bu nu ba þa ramýyo rum. 
Ko nuþ mak be ni zor lu yor, çok zor lu yor, özel lik le de bu 
sözcük, onu ko laylýkla düþüne bil mem ve iþi te bil mem 
ga rip. O hal de bir þey söyle me me li. Sus malý. Ha yatýnýz 
altüst ol muþ. Ýn sa nýn aklýndan ne ler ge çi yor böyle. Gi ri-
þim le ri ni zi özel ders le di sip lin altýna ala caðýz. Þim di 
gözle ri mi bir ka pa ta bil sem hu zu ra ka vu þur dum, di ye 
düþünüyo rum. Ve bir þey da ha, Char lie Par ker çaldýðýný 
du yu yo rum, çok net ola rak, Con fir ma ti on’da ki so lo su nun 
gi ri þi.

On dan dönüyor dum ve müþte ri me git mek üze re yol-
daydým, bel ki bu da ha son ra si gor ta açýsýndan önem li olur. 
Be ni ka fe dey ken aramýþtý. Güneþ ev le rin dam larýna an cak 
ulaþýyor du ve ma sa lar hâlâ aðaç larýn gölge sin dey di. Ha  va 
ýsýnmýþtý bi le, hat ta sýcaktý. Ge ce de se rin le me miþ ti ne re-
dey se. Si ga ra tüttürdüm, kah ve iç tim ve yarýn ya pa caðým 
ko nuþ ma için en azýndan bir gi riþ hazýrla mak is te dim. 
Þim di ye ka dar bir ko nuþ ma met ni yaz mayý hiç bu ka dar 
er te le di ðim ol mamýþtý. Za man zor lu yor. Di ðer her þe yi 
pe þin den çe ken bir cümle olur ço ðun luk la, her þe yi 
ta þýyan bir baþ langýç. Bir kaç kýla vuz sözcüðü not et miþ-
tim. Hikâye nin me le ði. Çi çek le rin be yazlýðý or tasýnda siv-
ri  le rek mey ve nin ha ber ci si olan kýrmýzý. Ýsim de ði þi mi. 
Ba  li nanýn için de ki Yu nus. Za fer Sütu nu. Ýti raf yazýlarý.

Son ra çaðrý gel di. Cep te le fo nu nun me lo di si du yul du.
Se si elek tro nik cýzýrtýlarýn için den zor du yu lu yor du: 

Gel me li sin.
Yazýnýn baþýndayým. Bi li yor sun.
Evet. Ama gel me li sin, lütfen.
Ne re ye?
Ba na. He men.
Si ga ramý so nu na ka dar iç tim, he sabý öde dim, kâðýt-

larý ve nam salmýþ son sözle ri barýndýran di zin kart larýný 
top layýp çan ta ma yer leþ tir dim ve otobüs du raðýna git tim. 
Ne is ti yor du? Bu ace le nin se be bi ney di? Be ni te dir gin 
eden, hat ta kor ku tan þuy du: Ben, her þe yi öðren miþ ola bi-
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lir di. Bel ki de onun için kat lanýlmaz ha le ge len, bu sýr 
oyu nu, sak lan ma, sus kun luk, giz le mey di tam da. So nu cu 
bel  li ol ma yan iti raf larý tetikleyen, çoðunlukla tümüyle 
önem siz vesileler deðil midir? Ama belki de Ben’in kulaðý-
na bir þeyler gitmiþtir, çocuklu tanýdýklarýndan biri bizi 
hayvanat bahçesinde görmüþtür, evet, hayvanat bahçe sin-
de sýk sýk buluþmuþtuk. Ya da Ben, evlerindeki karþýlaþ-
ma  mýzdan sonradan kuþku duymuþtur.

Tanýþtýktan kýsa bir süre sonra, sa de ce bir kez ev le-
rin de se viþ miþ tik ve bu az kalsýn her þe yin or ta ya çýkma-
sý na se bep ola caktý. Da ha son ra ona sa de ce yanýmýzda 
baþ  ka  larý da var ken git tim, pa zar brunc hlarýna, ak þa m-
üstü kok  teyl le  ri  ne, ay da bir kez ver di ði ak þam ye me ði 
da vet le rin  den bi  ri  ne ve el bet te son ser gi si nin açýlýþýna. 
Otur duk larý apart  manýn Ver sa il les’da ki ler gi bi bir gi ri þi 
var, du  var lar da ay na lar, çi çek ler sa vu ran pe ri ler, alçýdan 
ke le bek  ler, lo tus çi çe ði bi çim li bronz lam ba lar; zam bak 
mo tif li de mir ka pýyý ardýnýzdan ka pattýðýnýzda ma un 
aðacýndan asan sör ha  fif bir inil tiy le si zi ikin ci ka ta 
çýkartýyor, da ire ka pýsý bir sa  manlýk gi ri þi ka dar büyük, 
ko nuk larý ah þap tan me lek baþ  larý karþýlýyor, bir ko ri dor, 
dörtlü bir kapý di zi si, ka natlý ka pýlar, art larýnda di le ge ti-
ril mez þey ler, se rin ses siz lik ten ve katý be yaz boþ luk tan 
eser yok. Ma kart’ýn atöl ye si ne gir di  ði mi düþündüm. Altýn 
sim le iþ len miþ þe rit ler le süslü, püs  küllü er gu van ren gi bir 
ka ne pe; kap lan de sen li ku maþ   la kap lanmýþ iki kol tuk; 
yer de, açlýkla yu karý di kil miþ cam  dan gözle ri, dik leþ ti ril-
miþ yu var lak ku lak larý, be yaz diþ le ri ve ci lalý si yah aðzýy-
la, ka fasý dol du rul muþ, kür kü nün üze rin de yürüyen kadýn 
ba cak larýnýn ardýndan þeh vet  le gülümse yen bir ku tup 
ayýsý pos tu. Aþa ðý dan yu ka rý ya doð ru þeh vet le ba kan bu 
ku tup ayýsý, do ða bi lim le ri için mo del hazýrla yan bi ri nin 
elin den çýkma us  ta iþi bir eser. Ýki kon so lun üze rin de 
Ýkin ci Wil helm’i mut  lu ede cek cins ten göste riþ li va zo lar 
du ru yor, ma vi ze min üze rin de iri gö ðüslü pem be pe ri ler; 
bu bölümün ak si ne ye ni tarz bir ser vis ma sasý, hayýr, bir 
büfe, hayýr, te le viz yon ve müzik se  ti  ni barýndýran, çe lik, 
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cam, plas tik ve gül aðacýndan ya pýl ma bir ens ta las yon; 
du var tro pik ye þil ton da bir du var kâ ðý dýyla kap lanmýþ; 
altýn yaldýz ka bart malý çer çe ve le rin için  de iki ay na; bi rin-
de ot la yan ko yun larýn, di ðe rin de hu þuy  la gökyüzüne 
ba kan genç bir azi zin res me dil miþ ol du ðu iki dev yaðlýbo-
ya tab lo, üste lik hep si de nok ta sal ýþýk kay  nak larýyla dra-
ma tik bi çim de aydýnlatýlmýþ; çi men ye þi li ku maþ la kap-
lanmýþ, nor ma lin üstünde büyüklükte ki spor sa lo nu 
ka ne pe si; kýrmýzý ýþýk altýnda ki ka di fe di va nýy la kütüpha-
ne odasý; bir Ýkin ci Lud wig ma ða rasýna ben ze  yen ban yo. 
Son yýllar da pek çok eve gi rip çýktým, ama ben   zer bir þe yi 
en son bir büyükha lanýn evin de görmüþ tüm. Hay ranlýktan 
de ðil, evin de ki bu abartýlmýþ tum tu rak lýlýðýn on dan bek-
le ye ce ðim en son þey ol masýndan kay   nak la nan ah lar, 
oh lar la or talýkta görgüsüzün bi ri gi bi þaþkýnlýkla do laþ ma-
mak için büyük ça ba göster mem ge rek  ti. O, za manýn öte-
si ne geç miþ ti.

Ben, onun he men be lirt ti ði gi bi, bi raz es ki mo da, faz-
lalýðý ol ma yan, be yaz boþ mekânlar da yaþýyo rum. Bir çatý 
katýnda iki boþ oda, her þey be yaz. Bu nun dýþýnda epey gri 
ve si yah, iþe gi der ken giy di ðim kýya fet, gi yil mek ten es ki-
miþ, ama ka li te li mal, tir fil len miþ ve de lin miþ hal de bi le 
gi ye bi le ce ði niz cins ten þey ler: kaþ mir, pa muk lu, ipek. Pal-
to, takým, þap ka, Bor sa li no, de ðer li bir mes lek taþýmýn 
ar ma  ða ný, Ýsken de ri ye’den bir par ça. Kut sal Ki tap’ýn dýþýn-
da ev de ki tap yok. Re ka bet in sa na öðre ti yor. Her za man tek 
bir ki tap satýn alýrým, oku rum, son ra bi ri ne ve ri rim ya da 
pos ta ne de ban ko nun üze ri ne býrakýrým. Ev eþ yam, por ta  tif 
dak ti lom gi bi –bir Ad ler Vik to ria– ko lay ca taþýna bi lir ni te-
lik te dir. Mekanik bir ale tin baþýnda uð ra þan son örnek ler-
den bi ri yim. Ama ben de ro man yazmýyo rum za ten. Par-
mak lar ý mýn tuþ larýn altýnda ki çe lik uzantýlarýný karþýmda 
gö rüyo rum ve doy gun vu ruþ larýn mekanik se si ni iþi ti yo-
rum. Ya zar ken harf kol larýnýn in di ði ni görmek ho  þu  ma gi di-
yor. Not  larýmý dol ma ka lem le alýyo rum, ba zen içim de ru hun 
par   mak uç larýndan aktýðý duy gu suy la. Bütün kart lar el 
ya zý sýyla dol du rul muþ tur, önem li cümle ler, son sözler. Bu 
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es  ki tarz yaz ma bi çi min de ýsrar et me min ne de ni nin, ken di-
mi yok ladýðýmda, inat ve ya bil gi sa yar kor ku su ol madýðýný 
gö rüyo rum, mekanik iþ le yi þin se si ni iþit mek ten ve ya dol-
ma ka lem le not alýrken düþünmek için du rak sadýðýmda 
ýslak parýltýlý ko yu si yahýn ku rur ken mat bir kur þu ni si ya ha 
dö nüþme si ni iz le mek ten zevk alýyo rum sa de ce. 

Bir ba vul ve bir çan ta. Bütün eþ yam bu ka dar. Her an 
baþ ka bir ye re taþýna bi li rim. 

Bu na inan mak is te me di ve sýrf bu yüzden, yap mak-
tan ke sin lik le kaçýndýðý bir þe yi yaptý, bir ke re sin de 
be nim le bir lik te eve gel di, bu çatý katýna, iki oda, bir ban-
yo, mut fak, bir ma sa, kapý önünden alýnmýþ iki es ki mut-
fak san dal ye si, yer de bir Ja pon min de ri, örtü ola rak bir 
ki lim, kýrmýzý de se ni nin ren gi atmýþ, ge çen yüzyýldan bir 
par ça, að   la ma masýný sað ladýðým bir müþte ri min ar ma-
ðaný, bu nun öte sin de bir de kol tuk: de ri, çe lik bo ru lu, 
Ýsviç re ya pý  mý. Du var da bir Ja pon elyaz masý, bej bir 
pi rinç kâðýdý üze  ri ne si yah mürek kep le yapýlmýþ bir kaç 
iþa ret, bir Ja pon di li uz manýnýn ba na çe vir miþ ol du ðu bir 
ka lig ra fi: Söz cükler sözcükle ri düþünür.

Ani bir kaçýþ yüzünden eþ ya larýmý top la mam ge rek-
se, ge ri de býrak sam yasýný tu ta caðým üç þey var: kol tuk, 
kar men kýrmýzýsýndan ateþ kýrmýzýsýna ka dar ge çen ton-
lar  da do kun muþ ki lim ve elyaz masý. Ki li mi ve kol tu ðu 
genç ya za ra ema net et me yi de ner dim. Ýki ay önce kar-
þýmda ki çatý katýna taþýndý. Ba zen onun mo bil ya larýyla 
ko  nuþ tu ðu nu du yu yo rum. Bir iki li soh bet. On la ra hi tap 
edi  þi ve su su þu. Be nim ne yazýk ki an la ya madýðým ce vap-
la rý na ku lak ve ri þi ni açýkça iþi ti yo rum. Ha di, sen be ni 
gý dýk la ya mazsýn ki, di yor ve bu nu her hal de san dal ye ye 
söy lü yor, sen þim di sa kin sa kin du ru yor sun la net olasý, 
di yor, sa nýrým bu nu ma sa ya söylüyor.

Ba na gel di ði gün ko nuþ ma larý o da duy muþ tu, ama 
bu  nun sýra dan bir ken di ken di ne ko nuþ ma ol du ðu nu 
id dia et miþ ti.

Hayýr. Sa de ce du varýn öte si ni du ya bil mek ge rek.
Ama bu nu kim ya pa bi lir ki?
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Ben ya pa bi li rim.
O za man güldü, Iris güldüðünde Ber lin’in üze rin de 

gökyüzü parýldar. San ki bi ri onu ha fif çe gýdýklamýþ gi bi 
ya vaþ ya vaþ baþ lar, du dak larýný ara lar, bu ara lan mayý da ha 
da vur gu la yan, çev re le yen dol gun du dak larýný; ko yu kýr-
mýzý du dak bo yasý kul lanýr; diþ le ri, sýrayý bo zan ve bi raz 
eðik du ran bir ön di þi dýþýnda düzgün, be yaz diþ le ri; sert 
ol  du ðu nu bil di ðim, pem be pem be pýrýlda yan diþet le ri; 
bo ða zýnýn açýk kýrmýzý iç kývrýmlarý – o güler, ri mel le ri akar, 
o baþ ka larýnýn að ladýðý gi bi güler. Çev re sin de ko nu þan lar 
su sar, in san lar baþ larýný kaldýrýp ba kar, önce þaþkýn, son ra 
sýrýta rak; so nun  da, ni çin güldükle ri hakkýnda en ufak bir 
fi kir le ri ol ma  dan on lar da gülme ye baþ lar lar. On da en sev-
di ðim yan ço  ðun luk la bu gülüþü. Her türlü ke de ri si lip 
atýyor ve ba þarýsýnýn en dip te ki ne de ni de sanýrým bu. Baþ-
ka þey le rin de bun da rolü var el bet te: ba cak larý, saç larý, 
öncelik le gözle ri, özel lik le de ýþýða du yarlýlýklarý. Bu yüz-
den ço ðun luk la Aud rey Hep burn güneþ gözlüðünü kul-
lanýr. Sa de ce gölge yi, yarý gölge yi, eðik gölge yi, daðýnýk 
göl ge yi, ko yu gölge yi tam ola rak algýla mak is te di ðin de 
göz   lü ðünü çýkartýr. O za man, bu ra da be yaz çok faz la, bi raz, 
sa de ce bir tu tam pem be katýlmalý, di ye bi lir, be nim ça tý 
katýmda söyle di bu nu. Mekâný çok boþ, çok be yaz, çok so  -
ðuk bul muþ tu. En son bir þai rin evi ni görmüþtü, ürper ti  ci, 
in saný sýka cak ka dar boþ. Ste ril. El bet te adam ya zar ken de 
böyle yazýyor du. Et rafý mýzda ki or tamýn, mekânýn, özel lik le 
de aydýnlat manýn bi lin çaltýmýzý, ya ni do layýsýyla düþünce-
mi zi ve dav raný þýmýzý, –hat ta– düþ gücümüzü de rin den 
et ki le di ði ne inanýyor. Bir þe yin, an cak doð ru ýþýkta be lir di-
ðin de, onu böyle gördü ðü müz de ola ðanüstü ola ca ðýný 
söylüyor. Ma samýn üze   rin de du  ran þu ba li na di þi gi bi, bir 
fil di þi oy ma iþi. Eli ni ze al dý ðý nýzda fil di þi þaþýrtýcý aðýrlýkta 
ve iyi ce ci la lanmýþ yüzey, olu þu mun da ha de rin ta ba ka-
larýný his set ti ri yor. Bir yel ken li ge mi ve bir kadýn por tre si 
kazýnmýþ fil di þi ne, sti li ze bir ha  lat la çer çe ve len miþ, altýnda 
baþýna buy ruk bir yazýyla isim yazýlý: Re be kah. 1851. Bel ki 
uzak lar da ki bir ge mi kas te  dil  miþ, bel ki bir kadýn. 
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Ba li na larýn diþ le ri ol du ðu nu hiç bil mi yor dum. 
Am ber ba li na larý ta mam.
Mut faðýmda asýlý olan re sim de ho þu na git ti, ev de ki 

tek re sim.
Güzel dir, bir Horch. Bir ser ve te mal ol du.
Hayýr. Res mî bir ko nuþ mamýn karþýlýðýnda aldým. 

Be nim mes le ðim de hâlâ ta kas eko no mi si nin artýklarý 
görülür. 

Horch, alýþýlmýþ an lam da bir re sim de ðil. Bu ra da çer-
çe ve len miþ ve camýn altýnda bi raz ka barýk ola rak görünen 
þey, dak ti lo da yazýlmýþ say fa lardýr, bir kýsmý özen le kat-
lanmýþ, bir kýsmý bu ruþ tu rul muþ, bey nin kývrýmlarý ben-
ze ri, son ra sa bit len miþ; ve bu kâðýt coð raf yasýnýn or tasýn-
da, bir in þa at iþ çi si ne ait, ayak iz le riy le kir len miþ, dam galý 
bir me sai sa ati kayýt kartý var, hep si þans ese ri bu lun muþ, 
ama özel lik le aranmýþ, za ten il ginç olan da bu. Bu ru þuk 
ke  nar larýnda sözcükle rin an cak bölük pörçük oku na bil di-
ði say fa larýn, bað lantýsýz ola rak, rast lantýsal ola rak bir 
ara ya ge ti ril miþ say fa larýn çe ki ci li ði ni ya ra tan, Horch’un, 
Ber  lin li ya zar larýn te miz lik çi kadýnlarýný bir de dek tif has-
sa  si ye tiy le sap tayýp on lar dan ri ca ede rek ve ya bah þiþ 
ve re  rek, çöpe atýlmýþ me tin say fa larýný ken di si ne ge tir me-
le ri  ni is te miþ ol masý. Bu tarz ye di re sim oluþ tur duk tan 
son ra Ber lin’de ki kay nak tüken miþ ti. Ber lin’de ki di ðer 
ya zar larý, yazýlarýný re sim mal ze me si ola rak kul la na cak 
ka dar bi  le il ginç bul mu yor du. 

Muh te þem, re sim düpedüz muh te þem.
Se nin ol masýný is ter mi sin?
Mem nu ni yet le. Çok se vi ni rim. El bet te. Ama bu nu 

Ben’e nasýl açýkla ya caðým, Horch’la tanýþýyor lar za ten, 
Horch’un re sim le ri ni aslýnda sat madýðýný, sa tar sa da çýl-
gýnca bir fi yat tan sattýðýný bi li yor. Hayýr. Ola naksýz.

Pe ki ya Ben, onun hiç bir þey fark et me di ði ni mi 
dü þü nü yor sun?

Hiç bir þe yin farkýnda de ðil.
De mek is te ðim, ya ni kuþ ku bi le duy mu yor mu?
Hayýr.
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Be nim için bu da þaþýrtýcý bir du rum, çünkü mes le ði 
de ne tim ci lik, hem de bir oto mo bil fir masýnda. Böyle in san-
larýn sürek li bir has sas güven siz lik ha liy le do nanmýþ 
ol duk larýný düþünürdüm. Ama Ben þim di ye ka dar hiç bir 
þey fark et me di, bek len me dik bir za man da eve döndüðü ve 
Iris’in onu yüzü kýpkýrmýzý, ete ði ni di kiþ çiz gi si açýkça 
gö rüle cek bi çim de ters giy miþ bir hal de karþýladýðý o öðle 
son rasýnda bi le. Bel ki de, böyle di kiþ le ri dýþta ka lan etek le-
rin mo da ye ni lik le rin den bi ri ol du ðu nu düþünmüþtü. Ya 
yü zü nün kýrmýzýlýðý? Iris’in ya nak larý yanýyor du. Bu nu 
görmüþ ol malýydý, þa kak larýnda ki saç lar, san ki onu kar þý la-
 mak için on kat mer di ven çýkmýþ gi bi ter le yüzüne 
ya pýþmýþtý, avu cun da sýktýðý si yah dan tel men dil – külo tu. 
Ben hiç bir þey görme di, si yah mo ka sen le ri min için de ayak-
  larýmýn çýplak ol du ðu nu da. Ko nuk tu va le tin den çýkmýþ-
tým, yüzümü se rin le tip el le ri mi yýkamýþ, giy si le ri mi üze  ri-
me ge çir miþ tim, ama tu va le te ka çar ken ço rap larýmý unut -
muþ tum, hâlâ çi men ye þi li çift ki þi lik ya taðýn önünde 
du ru yor lardý.

Iris, be nim or ta ya çýkýþýmý Ben’e, ýþýk fel se fe siy le il gi-
li kay nak ki tap larý býrak mak için gel di ði mi söyle ye rek 
açýk lamýþtý. Bir an ba na vu ra bi le ce ðin den kork tum. Ge niþ 
hol de tam da golf so pa larýnýn yanýnda du ru yor duk. Ama o 
sa de ce, mer ha ba, de di, si zi gördüðüme se vin dim ve eli ni 
uzattý. Ko nuþ manýz çok iyiy di ve özel lik le et ki le yi ci bul-
du ðum yaný ney di bi li yor mu su nuz – met nin müzi ka li te si, 
sar kan hiç bir þey yok tu, ayrýca gözyaþ larýyla il gi li ye ri de 
çok ho þu ma git ti. Þarký söyle di ði ni zi düþündüm, siz þarký 
söylüyor ol malýsýnýz.

Hayýr, de dim, þarký söyle ye mem, ama pi ya no ça larým, 
ba zen caz. Dik ka ti ayak larýmýn çýplaklýðýndan uzak-
laþtýrmak için, her pa zar sa bahý bir lik te çaldýðýmýz grup-
tan söz et tim, bir yaþlý er kek ler gru bu. Oy sa bu, iz le yi ci 
kar  þ ýsýnda çal mamýza rað men kim se ye sözünü et me di ðim 
bir þey di, tanýdýklarýma bi le. Bazý þey ler vardýr ki, sayýn 
ce  na ze evi yakýnlarý, in san bun larý yap malý ama sözünü 
et  me me li dir, ki bi zim için saflýklarýný ko ru sun lar, övülme 
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hýrsý ve ya he sapçý dost luk göste ri le riy le bo zul masýnlar. 
Iris uð ru na bu il ke mi çið ne miþ tim.

Er te si sa bah, ço rap larýmý ki min kaldýrdýðýný ona sor-
mak is te me dim, ken di si mi yok sa Ben mi, de ne tim ci nin 
de ke sin lik le ter cih ede ce ði an tra sit ren gi ka li te li ço rap lar. 
Iris bu nun hatýrlatýlmasýný is te mi yor du, bütün olayý utanç 
ve ri ci, iti ci, hat ta tik sinç bu lu yor du, be nim yaptýðým gi bi 
üze ri ne güle mi yor du.

Kor kunç. Ye rin di bi ne gir me yi ter cih eder dim, de di. 
Di le ge ti ri lir gi bi de ðil. Ben’in onu ru nu ze de ler.

Evet, bu da la ca ve gülünç – bi zim için, ama onun için 
de ðil, hayýr, ma su mi yet ev re sin de onur ze de le ne bi lir 
de ðil dir.

Saç malýk.
Iris ne re dey se að la ya caktý. So nun da baþýný kaldýrýp 

ba na baktýðýnda, bakýþlarý ba na de ðip geç ti, her þe yi sil kip 
at mak is ter miþ gi bi bir baþ ha re ke ti yaptý. O an ni çin bi tir-
me di ði ni bil mi yo rum. Ba sit ve ye rin de bir dav ranýþ olur du 
bu.

Onu bir ce na ze de tanýmýþtým. Tam önümde, ilk sýra da 
otu ru yor du, iþ ha yatýnýn için den genç bir in san öldü ðün -
de hep ol du ðu gi bi sa lon ta ma men do luy du.

Thom son’la töre nin akýþý hakkýnda ko nuþ muþ tum. Ta -
but ih ti þamlý ar ma ðan larýn ve çe lenk le rin altýnda ne re-
dey  se görünmüyor du, bah çe ko ku su vardý, ta ze ke sil miþ 
çi  çek le rin, þim þir aðacýnýn ko ku su, ayrýca parfüm ko ku la-
rý. Bu ce na ze top lu lu ðun da genç in san lar dik kat çe ke cek 
ka  dar çok tu. Ölen kadýn bir film þir ke tin de çalýþýyor du. 32 
ya þýndaydý. Ba na on dan söz et me yi kýz kar de þi üst len  miþ-
ti. An ne si bu nu ya pa ma ya caktý. Er kek ar ka daþý yap  mak 
is  te me miþ ti, ni çin bil mi yo rum.

Ölümü hýzlý ol du, akýl al ma ya cak ka dar hýzlý, de miþ ti 
kýz kar de þi. Kan ser teþ hi si kon masýndan ölümüne ka dar 
sa  de ce üç haf ta geç ti. 

Tek rar dýþarýya, yazýn ilk sýcaðýný taþýyan o ilk ba har 
gü nüne çýktým. Aðaç larýn to mur cuk larý açýk ye þil renk te 
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pat  lamýþtý. Ýnsan lar ka ta falk sa lo nun da küçük grup lar 
ha lin  de top lanmýþtý, þýk si yah giy si ler ve takýmlar için dey-
di ler, bir kaçý si ga ra içi yor du.

Onu ilk kez ora da gördüm, genç bir kadýn, omuz 
bo yun  da ke sil miþ, dik kat çe ke cek ka dar gür, sarý saç larý 
var dý, be le otu ran, de kol te si ilk bakýþta yas için ol du ðu nu 
dü þündürtme ye cek ka dar de rin, dar ke sim li si yah bir 
pan to lon takým giy miþ ti. Baþ ka larýyla bir lik te, san ki soh-
bet edi yor  larmýþ gi bi bir çem ber oluþ tur muþ lardý, ama 
hep si su su yor ve ken di önüne bakýyor du. En sev dik le rim 
böyle le ri dir. Ses ton larý ve týnýlarýyla bi le, ha yat de vam 
edi yor, ar ka daþ lar, me sajýný ve ren coþ ku lu lar dan çok da ha 
iyi dir ler. En kötüle ri bun lardýr, me lod ram ha vasýnda olan-
lar dan, al kollüler den ve ya du dak larýnýn kýyýsýndan fýsýlda-
ya rak ko nu þan çe kin gen ler den de be ter dir ler.

Ben’i ce na ze de görmüþ ol du ðu mu hatýrlamýyo rum, 
ama ora daydý.

De fin þir ke ti nin sa hi bi Thom son gel di ve bek le yen le-
rin arasýndan süzüldü, adýmlarý öyle si ne ha fif ti ki, ye re 
to puk larýyla de ðil, ayak aya larýyla te mas edi yor du. Yürü-
yü þü ben zer siz dir ve onu gören her kes, ayný þe kil de ha fif 
ve özen  le yürüme ye çalýþýr. Ýzin ve rir mi si niz! Ýnsan lar 
soh bet  le ri ni ke sip sa lo na gir di ler, yer le ri ne otur du lar.

Bir ku ar tet, öle nin er kek ar ka daþýnýn seç ti ði, Lu igi No -
no’nun Frag man lar – Ses siz lik’inin ilk cümle si ni çalý yor  du.

Öle nin kýz kar de þiy le ve iþ ar ka daþ larýyla ko nuþ muþ-
tum, fo toð raf larýna bakmýþ, onun yapýmýna katýldýðý film-
le ri iz le miþ tim, bir film de de kor ta sarýmcýsýnýn rolünün 
ne ol du ðu nu öðren miþ tim. Her za man ki gi bi iyi hazýr lan-
mýþ   tým, çünkü sa de ce il gi mi çe ken iþ le ri ka bul ede rim. 
Böy  le ce ölüyle tanýþtým: be bek ken an ne si nin ku caðýnda, 
ço  cuk ken kay kayýnýn üze rin de, bi sik le te bi ner ken, bir 
atýn üze rin de, si yah saç larý at kuy ru ðu yapýlmýþ, sýnýf ar ka-
daþ  la rýy la ka yak ta ti lin de, de ni ze gi rer ken, er kek ar ka daþ-
la rýyla, çe   þit li genç er kek ler le kol ko la. Fo toð raf lar iliþ ki le-
ri hak kýn   da bir ipu cu ver mi yor, sa de ce ge nel bir ne þe, 
gö rü nür de bir ra hatlýk. 
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