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Yazdığım son romanım Mr. Gwyn’in bir yerinde Akash 
Narayan adında Hint asıllı bir İngiliz’in yazdığı Şafakta Üç Kez 
başlıklı küçük bir kitaptan söz ediliyor. Gerçekte düş ürünü 
bir kitap söz konusu ama anlattığı düşsel hikâyelerle, sanılabi-
leceğinin tersine, hiç de önemsiz bir kitap değil.

Gerçekte, hem Mr. Gwyn’e hafif ve belirsiz bir sequel1 
kazandırmak hem de aklımdan geçen bir düşünceyi, sırf hoşu-
ma gittiği için, gerçekleştirmek amacıyla Mr. Gwyn’i yazdığım 
sırada o küçük kitabı da yazmak istedim. Böylece, Mr. Gwyn’i 
bitirince Şafakta Üç Kez’i yazmaya başladım ve çok büyük bir 
zevk duyarak yaptım bunu.

Şimdi, Şafakta Üç Kez kitapçılarda yerini aldı ve her oku-
run, Mr. Gwyn’i eline almamış olanların bile okuyabileceği bir 
kitap olduğunu söylemenin belki de yeridir çünkü bu kitapta 
bağımsız ve tamamlanmış bir öykü söz konusudur. Yine de ilk 
bölümünde Mr. Gwyn’in vaat ettiği şeyi yerine getiriyor, yani 
Jasper Gwyn’in ilginç öyküsüne ve özel yeteneğine artı bir ba-
kış sağlıyor.

ALESSANDRO BARICCO 
Ocak 2012

1.(İng.)Dahaöncekibiröyküdeki,filmdekivb.olaylarzincirinisürdürenveya
oradakikişilerinvarlığınısürdürdüğübiröykü,film,vb.(Y.N.)

Not
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Caterina de’ Medici’ye ve Camden Town’lı ustaya
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Bu sayfalar gerçekte asla olamayacak ama olası bir 
öykü anlatmaktadır. İki kişinin hikâyesi var bu kitapta, üç 
kez karşılaşıyorlar ama her karşılaşmaları tek, ilk ve son. 
Bunu günlük yaşamda asla olmayacak bir Zaman içinde 
yaşamalarına borçlular. Bu zamanı hikâyeler ha zırlıyor, 
ara sıra, bu da kahramanların ayrıcalıklarından biri.
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Güzelliği biraz buğulu o otel vardı orada. Büyük bir 
olasılıkla geçmiş yıllarda, vaat ettiği bazı lüks ve incelik-
leri sunmayı başarmıştı. Örneğin, güzel bir ahşap döner 
kapıya sahipti, bu da her zaman hayal kurmaya sürükle-
yebilecek bir özellikti. 

Gecenin o tuhaf saatinde, görünüşte düşünceye dal-
mış bir kadın taksiden iner inmez işte o kapıdan içeri gir-
di. Üzerinde sadece göğüs kısmı açık, sarı bir dekolte var-
dı, omzunda ince bir eşarp bile yoktu: Bu da ona, başına 
bir şey gelmiş insanlara özgü bir hava veriyordu. Hareket-
lerinde bir zariflik vardı; rol yapma zorunluluğu sona er-
miş, daha içten bir şeylere kavuştuğu için rahatlayarak 
kulise yeni girmiş bir aktrise de benziyordu. Hafifçe yor-
gun olduğunu belli eden adımlarla ilerliyor ve küçük çan-
tasını sanki bırakacakmış gibi tutuyordu. Artık çok genç 
değildi ama bu onu çekici yapıyordu, tıpkı güzelliğinden 
asla kuşku duymayan kadınlara bazen olduğu gibi.

Dışarıda şafak öncesi karanlık vardı, ne gece ne de 
sabahtı. Temiz, yumuşak, ayrıntıları şık otel lobisinde ha-
reketsizlik hüküm sürüyordu: Sıcak renklerle donatılmış
tı, sessizdi, güzel düzenlenmişti, yansılarla aydınlanmış-
tı, duvarları yüksek, tavanı açık renkti, masalarda kitap-
lar, koltuklarda kabarık yastıklar vardı, tablolar özenle çer
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çevelenmişti, köşede bir piyano duruyordu, fontu asla te
sadüfen seçilmemiş birkaç gerekli yazı göze çarpıyordu, 
bir sarkaçlı saat, bir basınçölçer, bir mermer büst, pence-
relerde perdeler, yerde halılar vardı – hafif bir parfüm 
kokusu duyuluyordu.

Gece bekçisi yakındaki küçük bir odada, ceketini 
eski bir sandalyenin arkalığına bırakıp ustası olduğu çok 
hafif bir uykuya dalmış olduğu için kadının otele girdiği-
ni kimse görmeyecekti ama lobinin bir köşesinde, bir kol-
tukta bir adam oturuyordu –gecenin o saatinde olmaya-
cak bir şeydi bu– kadını gördü, bunun üzerine durup du-
rurken sol bacağını sağ bacağının üzerine attı, az önce sağ 
bacağı sol bacağının üzerindeydi. Birbirlerini gördüler.

Havada yağmur sıkıntısı vardı ama yağmadı, dedi 
ka dın.

Evet, bir türlü yağamadı, dedi adam.
Birini mi bekliyorsunuz?
Ben mi? Hayır.
Nasıl da yorgunum. İzninizle bir saniye oturabilir mi-

yim?
Buyurun.
Gördüğüm kadarıyla içecek hiçbir şey yok.
Yediden önce kahvaltı verdiklerini sanmıyorum.
Alkollü içki, diyordum.
Ha, anladım. Bilmiyorum. Bu saatte sanmam.
Saat kaç?
Dördü on iki geçiyor.
Gerçekten mi?
Evet.
Bu gece geçmek bilmiyor. Sanki üç yıl önce başlamış 

gibi. Siz ne yapıyorsunuz burada?
Gitmek üzereydim. İşe gitmem gerekiyor.
Bu saatte mi?
Evet.
Nasıl yapabiliyorsunuz?



19

Hiç, hoşuma gidiyor.
Hoşunuza gidiyor.
Evet.
İnanılmaz.
Öyle mi düşünüyorsunuz?
Bu akşam, bu gece, neyse o işte, karşılaştığım ilginç 

bir havası olan ilk insansınız.
Öbür insanların nasıl olduklarını düşünemiyorum 

bile.
Korkunç.
Bir partide miydiniz?
Kendimi iyi hissettiğimden emin değilim.
Görevliyi çağırayım mı?
Hayır, lütfen.
Uzansanız belki daha iyi olur.
Ayakkabılarımı çıkarırsam rahatsız olur musunuz?
Rica ederim, ne demek...
Bana bir şeyler söyleyin, aklınıza ne gelirse. Kafam da-

ğılırsa geçer.
Bilmem, ne söyleyeyim ki...
İşinizden söz edin.
Pek ilginç bir konu değil...
Deneyin.
Terazi satıyorum.
Devam edin.
Bir yığın şey tartarız ama önemli olan onları doğru 

tartmaktır, benim de her türde terazi üreten bir fabrikam 
var. On bir lisansım var ve... Gidip görevliyi çağırayım.

Hayır, lütfen, o adam benden nefret ediyor.
Kalkmayın.
Kalkmazsam kusacağım.
Kalkın o zaman. Yani, demek istiyorum ki...
Terazi satarak para kazanılıyor mu?
Bence sizin...
Terazi satarak para kazanılıyor mu?
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Fazla kazanılmıyor.
Devam edin, beni düşünmeyin.
Benim gerçekten gitmem gerekiyor.
Sizden rica ediyorum, biraz daha konuşun. Sonra 

gidersiniz.
Birkaç yıl öncesine kadar yeterince kazanılıyordu. 

Şimdi bilmiyorum, bir yerde bir yanlış yaptım herhalde, 
artık hiçbir şey satamaz oldum. Suçun satış elemanların-
da olduğunu düşündüm, böylece kendim başladım dola-
şıp satmaya ama ürünlerimin artık istenmediğini gördüm, 
belki modası geçti, bilmiyorum, belki fiyatları yüksek, 
genelde çok pahalıdırlar; çünkü tamamen el yapımı hep-
si, bir şeyi tartmak söz konusu olduğunda mutlak doğru-
luğu elde etmek ne demektir, bilemezsiniz.

Ne tartıyorlar? Elma mı, insan mı, eşya mı?
Her şey. Kuyumcu tartılarından tutun da konteyner 

tartılarına kadar her şeyi yapıyoruz.
Gerçekten mi?
İşte onun için gitmem gerekiyor, bugün önemli bir 

sözleşme yapacağım, gerçekten geç gidemem, eğer bu iş 
yolunda gitmezse benim şirket gidecek... Ulan!

Kahretsin.
Tuvalete götüreyim sizi.
Bir dakika, bir dakika.
Of! Olmaz ama!..
Kahretsin.
Gidip biraz su alayım.
Özür dilerim, gerçekten, özür dilerim.
Gidip biraz su alayım.
Hayır, burada kalın, lütfen.
Alın, bununla silin.
Çok utanıyorum.
Kaygılanmayın, ben çoluk çocuk sahibi biriyim.
Ne ilgisi var ki?
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Çocuklar sık sık kusar. En azından benimkiler.
Ha, özür dilerim.
Onun için rahatsız olmadım. Ama şimdi odanıza çık-

sanız iyi olacak.
Bu pisliği burada bırakamam.
Ben görevliyi çağırırım, siz odanıza çıkın. Odanız var, 

değil mi?
Evet.
O zaman gidin. Ben gerisiyle ilgilenirim.
Numarasını anımsadığımdan emin değilim. 
Görevli söyler.
GÖREVLİYİ GÖRMEK İSTEMİYORUM, o adam 

benden nefret ediyor, söyledim ya size. Sizin bir odanız 
yok mu?

Benim mi?
Evet.
Daha yeni ayrıldım.
Beni oraya götürün, yalvarırım.
Daha yeni ayrıldım dedim ya size.
Ne demek yani? Yaktınız mı ki? Olduğu yerde du-

ruyordur, öyle değil mi?
Evet, ama...
Bu son ricam, beni yukarı çıkarın, sonra bir daha sizi 

rahatsız etmeyeceğim.
Anahtarı almam gerekiyor.
Bu o kadar zor bir iş mi sizce?
Tabii ki değil.
O zaman alın, lütfen.
Eğer kesinlikle... Demek istiyorum ki...
Çok naziksiniz.
Peki, tamam, gelin.
Ayakkabılarım.
Evet, ayakkabılarınız.
Kaçıncı katta?
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İkinci. Asansöre binelim.
Bu pisliği burada öylece bırakmak istemezdim...
Boş verin.
Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum, biliyor mu-

sunuz?
İyi. Ama dinlenmeniz gerekiyor. Gelin...
Bir şey unutmadım, değil mi?
Gelin.
Asansördeki bu koku da nedir?
Müge ve sandal ağacı kokusu.
Nereden biliyorsunuz?
Hobimdir. Kokular.
Gerçekten mi?
Evet.
Terazi satıyorsunuz, akşam yemeğinden sonra da par-

fümlerle mi oynuyorsunuz?
Aşağı yukarı.
Yoksa parfüm mü yapıyorsunuz?
Denedim. Kolay iş değil. Başkalarının yaptığı parfüm

leri inceliyorum.
Siz yapmalısınız onları.
İşte geldik.
Tuhaf birisiniz.
Olabilir. Bu taraftan.
Anahtarı aldınız, değil mi?
Evet.
Özür dilerim. Herkesin kafasının benim gibi dağınık 

olduğunu düşünüyorum.
Önemli değil.
Ama terazi yapan birinin kafasının dağınık olması zor, 

değil mi?
Olanaksız, diyelim.
Doğru.
Buyurun, girin.
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Hey, ne muhteşem bir oda bu!
Doğruyu söylemek gerekirse odaların hepsi aynıdır.
Bundan nasıl emin olabiliyorsunuz?
Bu otele on altı yıldır geliyorum. Banyo o tarafta. 

Anahtarı buraya bırakıyorum, her şeyi ben açıklarım gö-
revliye. Şimdi gerçekten gitmem gerek.

Gidiyor musunuz?
Evet, gidiyorum. Sizin burada bir odanız kesinlikle 

yok, değil mi?
Efendim?
Girdiniz ve “Muhteşem bir oda,” dediniz ama ger-

çekte burada bir odanız olsaydı sizinkiyle aynı olduğunu 
bilirdiniz. Odaların hepsi aynıdır.

Ne o, polisiye romana da mı merakınız var?
Hayır. Ayrıntılara dikkat ederim. Terazi üretiyorum. 

Siz bu otele girdiniz ama bu otelde kesinlikle bir odanız 
yok.

Gitmiyor muydunuz siz?
Evet, gidiyorum tabii. Ama yalnızca emin olmak is-

tediğim...
Geceleri otel lobilerini sevdiğim için girdim buraya. 

Bu otelin lobisi çok güzel, fark ettiniz mi? Ne azı ne de 
fazlası var. Buraya daha önceleri de gelmiştim, işte onun 
için görevli benden nefret ediyor.

Peki, ya bana rastlamasaydınız?
Hemen tuvalete gitmem gerekiyor, bir diş fırçasıyla 

diş macununuz var mı?
Benim için gerçekten geç oldu...
Biliyorum, ödünç olarak bir diş fırçası istiyorum sa-

dece, çok zor bir şey mi?
DİŞ FIRÇASI MI?
Sakin olun, bugüne kadar kimse sizden ödünç ola-

rak bir diş fırçası istemedi mi?
Kusar kusmaz isteyen biri olmadı.
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Ha, o.
Evet, o.
Verecek misiniz, vermeyecek misiniz?
Sonra sizde kalsın, diş macunu da. Alın. Lütfen oda-

yı fazla dağıtmayın, isterseniz biraz uyuyun, sonra her 
şeyi düzenli bırakın. Benim bu otele geri dönmem gere-
kiyor. Hoşça kalın.

Ne güzel, cevizli bir diş macunu.
Cevizli değil.
Üzerinde Ceviz yazıyor.
Adı o. Neli olduğu aşağıda, küçük harflerle yazılı.
Bak sen şu işe. Peki, ya siz orada, aşağıda ne yapıyor-

dunuz?
Efendim?
Orada, aşağıda, gecenin dördünde koltukta tek başı-

nıza oturmuş ne yapıyordunuz? O kadar aceleniz varsa, 
neden oturmuş bekliyordunuz?

Acelem yoktu, şimdi acelem var.
Tamam ama oradaydınız, ne düşünüyordunuz? Siz 

anlatırken dişlerimi fırçalamamda bir mahsur var mı?
Hiçbir şey anlatacağımı sanmıyorum.
Neden?
Sizi tanımıyorum bile.
He... onun için.
Evet, onun için.
Sanki bu banyoya daha önce kimse adım atmamış 

gibi. Ne o, havluları kullandıktan sonra kusursuzca katla-
yıp yerine mi koyuyorsunuz siz yoksa? Üstelik bir otel-
de. Bakın, bu işi yapan bir personel vardır.

Ben, hayır...
Yatağı da mı düzeltiyorsunuz?
Sanırım bunlar sadece beni ilgilendirir.
Tamam, tamam. Diş macununu beğendim. Neli, ahu-

dudulu mu?
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Frenk üzümlü, çok az anason da var.
Mmm... Beğendim.
Anasonsuz da var ama tadı bu kadar güzel değil.
Anasonsuz olmaz, evet.
Ben katlamadım onları, yani havluları. Sadece kul-

lanmadım. Hiçbir şey yapmadım. Uyku tutmadı. Bütün 
gece şu sandalyede, loş ışıkta oturdum. Sonra saat dörtte 
aşağı indim. Şimdi gerçekten gitmem gerek. Sizinle ta-
nıştığıma memnun oldum. Saat ondan önce odadan ay-
rılın lütfen. Hoşça kalın.

Ne yapıyorsunuz canım? Hey! Buraya gelin! Size söy-
lüyorum, böyle davranmak hiç...

Bağırmayın, herkesi uyandıracaksınız.
O zaman buraya gelin.
Koridorda olay çıkarmayalım, lütfen.
Tamam, o zaman asansörde çıkaralım.
Çıplak ayaksınız, ağzınızdan diş macunu köpüğü akı-

yor ve aşağıda sizi bu halde görmekten memnun olma-
yacak bir görevli var.

Ona bakarsanız sizin de ayakkabılarınız kusmuk dolu.
Olamaz!
Gelin, temizleyeyim.
Hayır, olamaz, olamaz!
Bağırmayın, uyandıracaksınız herkesi.
Şu işe bak sen...
Hadi, uslu durun, ben kapatırım. Çıkarın ayakkabı-

larınızı. Böyle değil!
En azından bağlarını çözmem gerek!
Ben çözerim, oturun şuraya. Bütün gece oturmuş-

sunuz zaten bu sandalyede, bir dakika fazla, bir dakika 
az oturmuşsunuz, ne fark eder ki...

Çok şakacısınız.
Anneciğim, ne iğrenç.
Bırakın, lütfen. 
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