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Jaap Ter Haar

1922’de Hilversum’da doğdu. İkinci 
Dünya Savaşı’nda, Hollanda’nın 
Almanya tarafından işgal edilmesinden 
sonra Fransa’ya giderek direniş 
hareketine katıldı. Savaşın ardından 
İskoçya’da muhabir olarak çalıştı. 
Yazdığı kısa öyküler ve kitaplarla çeşitli 
edebiyat ödüllerine layık görüldü.
Hayatı Sevmeye Devam Et kitabıyla, 
aralarında “Goldene Griffel” ve 
“Buxtehuder Bullen” ödüllerinin de 
bulunduğu çeşitli ödüller alan yazar 
1998 yılında öldü.

Yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitabı:

OLEG YA DA KUŞATMA 
ALTINDAKİ ŞEHİR
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Birinci Bölüm

Korku ve şiddetli acıyla dolu ürkütücü bir çığlık… Tek-

rar tekrar yankılandı.

“Berend!”

“Beer!” (Onu böyle çağırdıkları da olurdu.)

Bennie’yle Goof’un sesleri çok yakında ama boş bir 

kilisedeki fısıltılar kadar da gerçekdışı. Telaşlı adımlar. 

Uzaklardan gelen rahatsız edici mobilet uğultusu. Sonra o 

acı. Aman Tanrım, o acı!

Berend, düşerken bağırdığının farkına varmıştı. Kor-

kunç bir acı kapladı bedenini; çevresinde her şey yitip 

gitmişti sanki.

“Doktor! Doktor çağırın!”

Başka bir dünyadan kulağına gelen uçucu ve belirsiz 

sesleri alıp götürüyordu rüzgâr. Siren sesi duyuldu. 

Sonra bir şey patlıyor aniden. Balta girmemiş orman 

karanlığı egemen oluyor her yere… Renklerle dolu bir 

dünya. Sonrası hiç. 

7
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Berend, giderek büyüyen tuhaf bir dünyada yapayal-

nızmış gibi bir duyguya kapılmıştı. Bedeni yoktu; sanki 

artık sadece çekiç darbelerinin gümbürdediği, havai fi-

şeklerin atıldığı, trenlerin çarpıştığı, davulların çalındığı 

kafasının içinde kocaman bir boşluk vardı. Görüntü ve 

renk kargaşası yavaş yavaş açıldı. Şimdi kolalı bir önlü-

ğün hışırtısını duyuyor, hastaneye özgü o özel, sert havayı 

kokluyordu. Bir el saçını mı okşuyor? Karanlıktı. Berend 

gözlerini açmaya çalıştı ama karanlık hâlâ sürüyordu. De-

lici, kör edici bir acı hissetti. Derisi bayağı sıyrılmış sağ eli, 

çarşafın üstünde kaydı huzursuzca.

“Neredeyim ben?”

“Biz yanındayız, Beer!”

Babasının sesiydi; tanıdık bir el onu yüreklendirmek 

için omzuna dokunmuştu. Berend, aklını karıştıran, kafa-

sının içindeki düşler âleminden kurtulmaya çalıştı. Göz-

lerini açmak zorundaydı. Uyanmalı, babasını görmeliydi.

“Gözlerim! Gözlerime ne oldu?”

Elleri kendiliğinden gözlerine uzandı; şaşkındı, sar-

gının üzerinde giderek büyüyen bir telaşla geziniyordu 

parmakları.

Önce birinin hıçkırarak ağladığını duydu, sonra anne-

sinin yumuşak sesini:

“Korkma, yavrucuğum. Buradayım, yatağının yanın-

da!”

“Bu acı, bu acı...”

Berend ağlamak, bağırmak istemiyordu ama daya-

nacak gücü kalmamıştı. Artık daha telaşlı çekiştiriyordu 

parmakları sargıyı.

“Hemşire!” diye seslendi annesi, sesi titriyordu.
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Hemşire mi? Ne hemşiresi?

Yorgan açıldı. Bir iğnenin kalçasına girdiğini hissetti 

Beer. Bacağı çekilmişti.

“Sakin ol, ufaklık. Korkmana gerek yok!”

Şimdi annesinin sesi çok uzaktan geliyordu. O an Be-

rend, bedenindeki yakıcı ateşi, kanının zonkladığını bütün 

şiddetiyle hissetti. Ve bu ağrıyı, başındaki bu cehennemi 

ağrıyı. Bir an için paniğe kapıldı. Ölüyor muydu yoksa? 

Fırlayıp kalkmak, bir şeylere tutunmak, ölüme direnmek 

istemiş ama bir el hareket etmesini engellemişti. Sonra 

ansızın ölüm o kadar da korkunç gelmemeye başladı. İlk 

ölen o değildi ve son da olmayacaktı. Yine de yaşamak için 

mücadele etme arzusu vardı içinde. 

Babasıyla annesinin anlaşılması zor sesleri, hastane 

odasının gürültüsü son hızla uzaklaşıyordu. Berend, akıl 

almaz görüntülerle dolu balta girmemiş bir ormana, renk-

lerle dolu bir dünyaya, boşluğa ve karanlığa düşmüştü yine. 

Yaşamla ölüm arasındaki mesafeyi bilen kimse yok. 

Berend’in bu yolun ne kadarını katettiğini kimse söyleye-

miyordu. Doktorlarla hemşirelerin bildiği tek şey, çocuğun 

sona çok yaklaşmış olduğuydu. Kendinde değildi, kâbus-

lar içinde, her insanın içindeki o gizli derinliğe, ulaşılmaz 

dünyaya dalmıştı. Karanlık tünellerde gezindi, tehlikeli 

canavarlarla karşılaştı, zamandan bağımsız bir korkuya 

kapıldı. Ama o gizli derinlikte dolanıp dururken cenneti 

andıran yeşillikler içinden de geçti. Mutluluk duygusu, 

insan ruhunun derinliklerinin sadece sıkıntılarla dolu ol-

madığını kanıtlıyordu.

Berend iki gün üç gece neredeyse hiç kendine geleme-

di. Bazen huzursuzlaşıp bağırıyor bazen de kalın sargının 
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altından bir parçası görünen solgun yüzünde mutlu bir 

gülümseme beliriyordu. Bu anlarda nöbetçi hemşire, ço-

cuğun, “Seve seve,” ya da “Ne kadar güzel,” sözcüklerini 

fısıldadığını duyuyordu. Bir defasında ise duyulur biçimde, 

“Teşekkürler!” demişti. 

Yaşamla ölüm arasındaki uzun yol üzerinde yüksek 

ateş, üçüncü gece düşmeye başladı. Solunum sakinleşmiş, 

kalp atışları eski sakin ritmine tekrar kavuşmuştu.

Berend üçüncü sabah, uçsuz bucaksız bir uykunun 

rüyasından uyandırılmış gibi kalktı. Uyanık olduğunun 

bilincine varması biraz zaman almıştı. Çok susadığını fark 

etti. Acı da geri dönmüştü ama artık önceki kadar eziyet 

vermiyordu. Acı mı? Yavaş yavaş silik bir şeyler anımsa-

maya başladı: Annesinin yumuşak sesi, babasının eli ve 

rüyasında sanki alacakaranlıktaymış gibi hareket eden 

belirsiz görüntüler.

Biri yaklaşıyor olmalıydı; sert linolyum döşemenin 

üzerinde çıplak ve boş duyuluyordu adımlar. Perde açıldı. 

Metalik sesten anlamıştı bunu. Ters giden bir şeyler var 

diye düşündü Berend. Oda hâlâ karanlıktı.

“Anne sen misin?”

Annesi kulağına gelen yabancı seslerin, duyduğu acının 

ve midesini bulandıran havanın nedenini açıklayabilirdi.

“Neredeyim ben?”

Soğuk bir el kolunu tuttu.

“Hastanedesin Berend. Ben hemşireyim. Hemşire Wil.”

Hastane mi? Hemşire Wil mi? Beer hiçbir şey anla-

mamıştı. Bu olup bitenleri açıklayabilecek bir ipucu arı-

yordu kafasının içinde. Evet, okuldan çıkmışlardı. Bennie, 

Fransızca ev ödevi verdiği için öğretmene kızmış, Goof da 
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patlak topla Cruyff numaraları yaparak şut çekmişti. Ya 

sonra? Sonra topu yakalamak için caddeye çıkmamış mıy-

dı? Goof’un çantasına takılmamış mıydı ayağı? Görüntüler 

bir türlü netleşmiyordu.

“Ne oldu bana?”

“Okuldan çıktıktan sonra kaza geçirdin.”

“Kaza mı?”

Araba mı çarpmıştı yoksa? Eğer öyleyse bayağı bir 

yaralanmış olmalıydı. Berend çekinerek kolunu bacağını 

oynattı. Neyse ki acımıyordu; bacakları ve kolları sağlamdı.

“Annenle baban birazdan burada olacak. Neler oldu-

ğunu onlar biliyor. Ben orada değildim, anlıyor musun?”

Beer başındaki sargıyı hissetti yine. Tabii ki! Bunun 

için göremiyordu. Elleriyle karnını yokladı, bacaklarını, 

göğsünü. Her şey yolunda görünüyordu.

“Bir şey içmek ister misin?”

“Çok iyi olur, hemşire!”

Hemşirenin sesi pürüzsüz, sevecen ve kararlıydı. Ne 

yaptığını biliyordu. Beer tam doğrulacakken ansızın yine o 

acıyı hissetti gözlerinde; acı bütün başına yayılmıştı. 

“Kalkma. Sana emzikli bardak vereceğim.”

Hemşirenin, kurumuş dudaklarının arasına koyduğu 

emzikli bardaktan birkaç yudum ılık çay içti; çok iyi gel-

mişti.

“Teşekkürler,” dedi yürekten. Düşüncelerini düzene 

sokmaya çalışıyordu. 

“Şimdi gitmem gerekiyor,” dedi hemşire. “Sen de biraz 

uyumaya çalış.” 

Hemşirenin üzerindeki önlüğün hışırtısını duydu, son-

ra küçük bir kâsenin tıkırtısını. Adımlar kapıya yönelmişti. 
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Hastanenin anlaşılmaz, belirsiz sesleriyle kuşatılmış oda-

da tek başınaydı Beer. Hangi hastanedeydi acaba? Burada 

ne kadar kalması gerekiyordu?

“Aptallık ettim, sormalıydım,” diye mırıldandı. Bu ka-

lın, bunaltıcı sargıdan ne zaman kurtulacağını da bilmek 

istiyordu. Sürekli karanlık hiç hoşuna gitmiyordu çünkü. 

Ayrıca Hemşire Wil’i de nihayet görebilse hiç fena olmazdı. 

Hemşirenin saçları mutlaka sarıydı, gözlerinin mavi oldu-

ğuna bahse girebilirdi. Sesinden belliydi.

Berend sessiz sakin yatıyordu yerinde. Okul bitiminde 

neler olduğunu hatırlamaya çalıştı. 

Goof, topa bir tekme atmıştı. Evet, kaza hemen bun-

dan sonra olmuş olmalıydı. Bir arabanın altında mı kal-

mıştı? Eğer öyleyse şansım varmış, diye düşündü Beer 

çünkü bütün organları yerindeydi. Arabanın ön camına 

başını mı çarpmıştı yoksa? Bunun için mi sargılıydı başı? 

Sonra bütün belirsizliklere, bütün kuşkulara son veren 

korkunç bir düşünceyle irkildi.

Bazen çocukların ansızın, büyük bir kesinlikle bildik-

leri bir şeyler olur; durup dururken ortaya çıkar bu düşün-

celer ama doğru oldukları mutlak bir kesinlikle hissedilir. 

Doğruluğuna ilişkin tek bir kanıt bile ileri süremeseler de 

gerçeği görürler; yetişkinlerin çoktan yitirdiği bir tür sağ-

duyudur bu. 

İşte Berend Ligthard için böyle bir emin olma anı, böy-

le bir gerçeği anlama anı gelmişti. Acılarının ve hayallerinin 

içinde dolanırken kaza anında bir şey bağırdığını hatırladı 

aniden. Korkuyla yüklü kendi sesini duydu bir kez daha:

“Gözlerim! Gözlerim nerede?”
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O an, sarışın Hemşire Wil’i hiçbir zaman göremeye-

ceğini acımasız bir netlikle anlamıştı. Annesiyle babasını, 

Annemiek’i, okulu, arkadaşlarını da göremeyecekti. Tele-

vizyonda futbol maçı izleyemeyecek, güzel bir bahar gü-

nünde açık yeşil fundalıkların keyfine varamayacaktı. Artık 

onun için güneş hiç doğmayacaktı. Bundan hiç kuşkusu 

yoktu, çok emindi.

“Tanrım, kör oldum!” diye fısıldadı Beer dehşet içinde. 

Bu durumun altından nasıl kalkacağını bilmiyordu.

Hemşirenin dönmesi uzun sürdü. Böylece az önce 

farkına vardığı gerçeği hazmetmek için biraz zaman bu-

labilmişti Beer. Ama hiç kolay değildi. Sargının altındaki 

karanlık dünyada, dur durak bilmeyen göçmen kuşlar gibi 

kanat çırpıyordu bin bir tane düşünce.

Kör! Dar bir alışveriş caddesinde, bastonuyla önünü 

yoklayarak çaresizlik içinde yürümeye çalışan siyah göz-

lük takmış, beyaz bastonlu adam geldi aklına. Bundan 

böyle aynı o adam gibi evde, okulda veya başka yerlerde 

el yordamıyla bulacaktı yolunu. Bundan sonra artık hep 

başkalarına ihtiyaç duyarak yaşamak zorunda kalacaktı. 

Ancak öfkeyle yumruklarını sıkarken düşündü: İnsan insa-

na muhtaç değil miydi zaten?

Kör! Ansızın korkuya kapıldı. Acaba onu körler yur-

duna mı gönderirlerdi? Hayır, bu olanaksızdı. Annesiyle 

babasını düşündü; zaman zaman araya girdiği kavgalarını 

anımsadı. Kendisi yanlarında olmazsa  kesin ayrılırlar mıy-

dı acaba? Dayanılmaz bir düşünceydi bu. Sonra kör olma-

sının annesiyle babası için ne kadar korkunç olduğunun 

farkına vardı. Acaba öğrenmişler miydi?

Kör! Kahretsin, hayır, ağlamak istemiyordu. Uzun za-
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man önce annesine söylediği bir cümle geldi aklına: “Eğer 

dünyanın en kederli çocuğuysan kimseye merhamet duy-

man gerekmez!” Savaşta sakat kalmış ya da cüzam hastalı-

ğına yakalanmış küçük çocukları gördüğünde çok etkilen-

mişti. Belki de televizyonda, açlık felaketinin duygusuzlaş-

tırdığı kurbanları izlediğinde söylemişti bu cümleyi.

Kör! Evet, kötüydü ama dünyada birçok insan daha 

kötü durumdaydı. O kör olmuştu evet ama hâlâ geleceksiz 

değildi. Örneğin körler alfabesini öğrenmesi gerekecekti. 

Hayatını tamamen başka bir biçimde yaşamak zorundaydı 

artık. Aklından bunlar geçerken körlüğü üzerine bu kadar 

sakin düşünebildiğine şaşırdı. Koridordan ayak sesleri ge-

liyordu. Kapı hafifçe açıldı. Hemşire Wil’in sesiydi:

“İşte yine buradayım, Berend!”

Başucundaki masaya –yoksa dolap mıydı?– bir şey 

bıraktı.

“Hemşire?”

“Evet?”

“Ben kör oldum, değil mi? Sonsuza kadar!”

Bir an sessizlik. Beer hemşirenin derin nefes aldığını 

duyuyordu. Şu an tek isteği hemşirenin lafı dolandırmadan 

gerçeği söylemesiydi. Gerçeği taşımak, belirsizliği ve sahte 

umutları taşımaktan daha iyiydi.

Neyse ki Hemşire Wil, kafaları yetişkinler tarafından 

karıştırılmamışsa eğer çocukların her zorluğu kaldırabile-

cek güçte olduklarını bilecek kadar akıllıydı.

“Evet,” dedi hemşire, Beer kolunda onun soğuk elini 

hissetmişti yine.

“İki gözün de o kadar ağır yara almış ki büyük olası-

lıkla bir daha göremeyeceksin.”
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“Teşekkür ederim,” dedi Beer. Kaçamak yanıtlar ver-

mediği, yarım yamalak sözlerle onu belirsizlik içinde 

bırakmadığı için gerçekten de minnettardı hemşireye. Be-

er’in, Hemşire Wil’i hiç görmemesine rağmen harika biri 

olduğunu düşünmesi tuhaf değil miydi?

“Kahvaltını getirdim. Yumurta, tereyağlı ekmek, üze-

rine marmelat sürülmüş bir bisküvi. Bakalım indirebilecek 

miyiz mideye?”

“Tamam,” yanıtını verdi Beer. Hayatın –kendisi kör ol-

muş olsa da– normal seyrinde devam ettiğini bilmek iyiydi. 

Çok geçmeden annesiyle babası da gelirdi. Onlara gerçeği 

hemen söyleyecekti. Aynı Hemşire Wil’in yaptığı gibi. Belki 

de o zaman şoka girmezlerdi. 

Kapı açıldığında, hafif esen rüzgârın çıkardığı gürül-

tüye benzer bir ses gelmişti; bu sese giderek alışıyordu 

Beer. Hemşire Wil’in sesi her zaman canlı ve sevecen, her 

zaman doğaldı.

“Berend, annenle baban geldiler.”

Şimdi derin nefes alma sırası Berend’deydi. Kolunu 

sağına uzattı fakat annesi yatağın ucundan dolanıp öbür 

tarafına geçmiş olmalıydı ki sol yanağına bir öpücük kon-

duruldu. Annesinin sesi kısık ve sinirliydi:

“Ah, oğlum, yavrum…”

Babası elini avuçlarının içine almıştı. Çocuğun iki ya-

nında duruyorlardı.

“İşte Beer, yine buradayız. Tanrı’ya şükürler olsun ki 

bilincin yerine geldi. Seni son kez gördüğümüzde kendinde 

değildin!”

“Evet,” dedi Beer, başını sallayarak. Konuşmaya nasıl 

başlayacağını düşünüyordu. 
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“Şimdi kendini nasıl hissediyorsun, canım?”

Annesi sesinin mümkün olduğunca normal çıkması 

için çaba sarf etmişti. Ama veba gibi anormaldi sesi.

“Artık ağrılarım o kadar kötü değil.”

“Hemşire sana iyi davranıyor mu?”

“Evet,” dedi Beer. Boğazındaki düğümden bir yutku-

nuşta kurtuldu. Kaçınılmaz gerçeğin etrafında yaptıkları 

bu dans iğrenç gelmişti ona:

“Artık sonsuza kadar kör olduğumu biliyorsunuz, de-

ğil mi?”

Bir hıçkırık sesi duyuldu. Annesinin elinin, ondan des-

tek almak ister gibi bileğini sıkıca kavradığını hissediyordu.

“Evet Beer, biliyorduk,“ dedi babası. “Ama senin bil-

diğini bilmiyorduk. Biraz güçlendikten sonra söylemek 

istedik sana.”

“Oğlum,” diye söze başladı annesi ama cümlenin so-

nunu getirememişti. Babası karısının sözlerini tamamladı. 

“Aşmak zorunda olduğumuz bir zorluk çıktı önümüze. 

Bu zorluğu birlikte aşmaktan başka yapacak bir şey yok.”

“Birlikte mi?”

“Evet, tabii ki. Sen, annen ve ben!”

Beer’in gözlerinden yaşlar dökülüyordu, iyi ki şu an 

gözleri sargılıydı. Dudaklarını ısırdı, güvensiz olduğu için 

sesi yavaş çıkmıştı:

“Komik değil mi? Bu sabah kör olmaktan değil, si-

zin…”

“Evet?”

“Ayrılacağınızdan korkuyordum.”

Kurşun gibi ağır bu sözler, yatağın üzerinde doğal bir 

sitem gibi asılı kaldı bir an.
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“Ah Tanrım!” diye fısıldadı anne, ”Yavrum benim.”

Beer, şu an annesinin babasına baktığından adı gibi 

emindi. Annesinin ağlamaya, babasının da asıl sorunun 

üstünü örtmek için kaçamak yollar aramaya başlamaması 

için dua etti içinden. Yatağının kenarına oturan ve sessiz-

liği bozan babasıydı:

“Beer, bütün evliliklerin sarsıldığı zamanlar olur. Senin 

de tanık olduğun gibi biz de böyle bir süreçten geçtik. Ama 

Tanrı’ya şükür ki evliliklerin çoğunun temeli sağlamdır.”

Bu yanıt geleceğe ilişkin umutlu olmayı olanaklı kılan 

dürüst bir yanıttı ve aslında babası söylenebilecek her şeyi 

söylemişti. 

“Bana neler olduğunu anlatmayacak mısınız?” diye 

sordu Beer. Hatırlamadığı daha bir sürü boşluk vardı.

Annesi her zamanki sakin sesiyle anlatmaya başladı. 

Okul çıkışında top oynuyorlarmış. Kaçan topu yakalamak 

için sağına soluna bakmadan kaldırımdan caddeye inen 

Beer’in ayağı bir şeye takılınca tökezlemiş ve o sırada 

mobiletle oradan geçen bir bahçıvanın sivri uçlu dirge-

ninin üzerine düşmüş. Adamcağızın yapacak hiçbir şeyi 

yokmuş.

“Bahçıvanın suçu değildi,” diye ekledi babası. “Sağlık 

durumunu öğrenmek için iki kez ziyaret etti bizi. İyi bir 

adam.”

Kazadan sonra bilincini yitirdiğini, onu hızla hastane-

ye kaldırıp sedyeyle kliniğe taşıdıklarını; doktorların ya-

pacağı açıklamayı beklerken cehennem azabı çektiklerini 

anlattılar.

“Ama kısa sürede kendine geldin,” diye ekledi annesi.

“Evet, hatırlıyorum.”
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Beer, öleceğinden korktuğu o karanlık anı hatırladı. 

Sonra yine kendinden geçmişti. 

Annesi, ameliyatı, ameliyat sonrası ateş nöbetlerini 

de anlattı fazla uzatmadan. İki gün üç gece, birkaç dakika 

içinde geçilivermişti. 

Neyse ki Hemşire Wil gelip ziyaretin sona ermesi ge-

rektiğini söyledi. Kendini çok yorgun hissediyordu Beer, 

başındaki uğultu ve ağrılar dayanılmaz bir hal almıştı. An-

nesiyle babası gittikten hemen sonra ağlama kriziyle sar-

sılmaya başladı. Kısa süre içinde yaşamak zorunda kaldığı 

bunca gerilim ve heyecan fazla gelmişti. 

“Evet, ağla rahat rahat,” dedi hemşire. “Ben de ağla-

dıktan sonra kendimi daha iyi hissederim.”

Hemşire, onu teselli etmeye kalkışmamış, istediğini 

yapmasına izin vermişti. Böylece ağlama krizi fazla sürme-

di fakat sargının altında hissettiği delici, yakıcı acı dinmek 

bilmiyordu. 

“Pekâlâ, şimdi sana ağrılarına iyi gelecek bir iğne ya-

pacağım; bak o zaman nasıl mışıl mışıl uyuyacaksın!” 

Birkaç dakika sonra gürültüler uzaklaştı, hastane oda-

sı, yatak ve ağrı kendiliğinden dağılıp gitmişti. Beer rüya-

sında, hiçbir acı duymadan ve tüy gibi hafif süzülüyordu 

bilinmeyen uzaklara doğru.
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