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Sa at sa bahın onuy du, Pat ri ce Mer sa ult düzen li adım
lar la Zag re us’un vil lasına doğ ru yürüyor du. O sa  at te has
ta bakıcı pa za ra çıkar, vil la ıssız olur du. Ni san ayıydı; pırıl 
pırıl, so ğuk, du ru, do nuk, ma vi ve gü zel bir ilk ba har sa
bahıydı, göz ka maştırıcı, ama ısıt ma yan bir güneş vardı. 
Vil lanın yanında ki küçük ya  maç ları süsle yen çam ların 
arasından ağaç gövde le  ri bo yun ca du ru bir ışık akıyor du. 
Yol ıssızdı. Yük se  li yor du bi raz. Mer sa ult’nun elin de bir 
va liz vardı; so  ğuk yol üze rin de ki sert adım ses le riy le, va
li zi nin kul  pu nun çıkardığı düzen li gıcırtı arasında, bu 
dün ya nın sa bahının görke mi için de iler li yor du.

Yol, vil la ya var ma dan az önce bank lar ve bah çe ler  le 
do lu bir ala na açılıyor du. Kül ren gi sarısabırla rın or
tasında ki er ken ci kırmızı sar dun ya lar, gök yü zü nün ma vi
li ği, ki reç ba da nalı be yaz bah çe du var la rı, bütün bun lar, 
öyle hoş, öyle ço cuk suy du ki, Mer sa ult, alan dan Zag re us’ 
un vil lasına inen yo la ko yul ma  dan önce bir an dur du. 
Eşi ğe ge lin ce ye ni den dur  du ve el di ven le ri ni giy di. Sa kat 
adamın aralık tut  tu ğu kapıyı açtı ve ras ge le ka pattı. Ko ri
dor da iler  le di, sol dan üçüncü kapının önüne varınca ka
pı yı çaldı, içe ri gir di. Zag re us ora daydı, şömi ne nin ya nın
da ki kol tuk ta, tam Mer sa ult’nun iki gün önce otur  du ğu 
yer de; ke sik ba cak larının üze rin de bir İs koç bat ta ni ye si 

Birinci bölüm
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vardı. Ki tap oku mak taydı; hiç bir şaşkınlığın okun madığı 
yu var lak gözle ri ni, şim di, ka  palı kapının yanında dur
mak ta olan Mer sa ult’ya dik  ti ğin de, ki tabını örtüye 
dayıyor du. Pen ce re le rin per  de le ri çe kil miş ti; yer de, mo
bil ya ların üze rin de, eş  ya ların orasında bu rasında, güneş 
bi ri kin ti le ri var dı. Cam ların ar kasında ki sa bah, yaldızlı ve 
so ğuk top  rağın üze rin de gülüyor du. Do nuk, büyük bir 
se vinç, güven siz kuş ların kes kin çığlıkları, acımak bil mez 
bir ışık taşkınlığı, sa ba ha, ma sum ve ger çek çi bir görü
nüm ve ri yor du. Bo ğazı ve ku lak ları odanın bo  ğu cu sıcak
lığıyla tıkanmış olan Mer sa ult, dur muş  tu. Mev sim de ği 
şi mi ne karşın, Zag re us büyük bir ateş yaktırmıştı. Mer  
sa ult, kanının şa kak larına yük sel di ği ni, ku lak larının şid
det le zonk ladığını his se  di yor du. Öte ki, sürek li ses siz, 
gözle riy le onu iz li yor  du. Pat ri ce şömi ne nin öbür yanında
ki sandığa doğ ru yürüdü, sa kat ada ma bak ma dan, va li zi ni 
ma sa nın üze ri ne bıraktı. Ora ya varınca ayak bi lek le rin de 
ha fif bir tit re me his set ti. Dur du, ağzına bir si ga ra al dı, 
el di ven li el le ri yüzünden si ga rayı zor luk la yak tı. Ardında 
ha fif bir ses. Si ga ra du dak larında, ge ri ye dön dü. Sürek li 
ken di si ne bak mak ta olan Zag re us ki  tabını ye ni ka patıyor
du. Mer sa ult, ate şin acı ve re cek ka dar diz le ri ni yaktığını 
his se der ken, başlığı ter  sin den oku du: SarayAdamı, Bal
ta sar Gra ci an’ın ki  tabı. Du rak sa ma dan sandığa eğil di ve 
açtı. Be yaz üze  rin de si yah ta ban ca, bakımlı bir ke di gi bi 
tüm eğ ri çiz gi le riy le parlıyor, Zag re us’un mek tu bu nun 
üze  rin de du rup du ru yor du. Mer sa ult sol eli ne mek tu  bu, 
sağına ta ban cayı aldı. Bir du rak sa ma dan son ra, silahı sol 
ko lu nun altına kıstırıp mek tu bu açtı. İçin  den, Zag re us’ 
un köşe li, iri el yazısıyla yalnızca bir kaç satır yazılmış bü
yük boy, tek bir kâğıt çıktı:

Ortadan kaldırdığım yarım bir adamdan başkası değil.
Bana bundan ötürü kızılmamasını dilerim, zaten sandıkta
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şimdiyedekhizmetimigörenlereborcumuödemekiçinge-
rekenden fazlası bulunmakta.Artanın, idammahkûmlarının
koşullarının iyileştirilmesine ayrılmasını istiyorum.Ama bu-
nun,çokşeyistemekolduğunundabilincindeyim.

Mer sa ult, an laşılmaz bir yüzle mek tu bu kat ladı, zar
fın üze ri ne kül düşer ken, tam o an da si ga rasının du  manı 
gözüne kaçtı. Kâğıdı sal ladı, ma sanın üze ri ne, görülür bir 
ye re koy du, Zag re us’a döndü. Be ri ki, şim di zar fa bakıyor
du, ada le li, kısa el le ri ki tabın çev  re sin de ka la kalmıştı. 
Mer sa ult eğil di, ka sanın anah  tarını çe vir di, sarıldıkları ga
    ze te kâğıdının ara sın dan yalnızca yan ke nar ları görülen 
to mar ları aldı. Si lahı kol tu ğu nun altında, tek eliy le on ları 
düzen li bir bi çim de va li zi ne dol dur du. Yir mi ka dar yüz
lük pa ket vardı, Mer sa ult çok büyük bir va liz almış ol du
 ğu nu an ladı. Ka sa da yüzlük kâğıt pa ra lar dan bir to  mar 
bıraktı. Va li zi ka patınca, yarısı içil miş si ga ra yı ate şe fırlat
tı, ta ban cayı sağ eli ne ala rak, sa kat ada  ma yak laştı.

Zag re us şim di pen ce re ye bakıyor du. Ha fif bir ez  me 
se siy le bir lik te, kapının önünden ya vaş ça bir oto  mo bi lin 
geç ti ği du yul du. Zag re us, kımılda mak sı zın, bu ni san sa
bahının in sansız güzel li ği ni sey re dal mış gi biy di. Ta ban
canın nam lu su nu sağ şa ka ğı nın üze rin de his set ti ğin de, 
gözle ri ni dışarıdan ayırmadı. Ama ona ba kan Pat ri ce, 
gözle ri nin yaş lar la dol  du ğu nu gördü. Gözle ri ni yu man o 
ol du. Ge ri ye bir adım attı ve ateş et ti. Bir an du va ra da
yandı, göz le  ri sürek li ka palı, kanının ye ni den ku lak larını 
zonk  lattığını his set ti. Baktı. Baş, sol om zun üze ri ne düş
müş, gövde ha fif çe yan yatmıştı. Öyle ki, artık Zag re us 
de ğil; be yin, ke mik, kan ka bartısı için de bü yük bir ya ra 
görülüyor du yalnızca. Mer sa ult tit re me  ye baş ladı. Kol
tu ğun öbür yanına geç ti, el yor da mıy la sağ eli aldı, ona 
ta ban cayı tu tuş tur du, şa kağın hi  zasına kaldırdı ve düş
me si için bıraktı. Ta ban ca kol  tu ğun ko lu na, ora dan da 
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Zag re us’un diz le ri nin üs tüne düştü. Bu dav ranış sırasın
da, Mer sa ult sa kat ada mın ağzını ve çe ne si ni fark et ti. 
Pen ce re ye baktı ğı za man ki aynı ağırbaşlı ve hüzünlü ha
vayı taşıyor du adam. O an da kapının önünde kes kin bir 
bo ru se si çınladı. Ger çekdışı çağrı, ikin ci bir kez ken di ni 
du  yur du. Mer sa ult, kol tu ğun üze ri ne eğil miş kal mış tı, 
kıpırda ma dan dur du. Bir ara ba se si, ka sabın yo  la çıkışını 
ha ber ver di. Mer sa ult va li zi ni aldı, bir gü neş ışını altında 
man dalı par la yan kapıyı açtı, zonk  la yan başı ve ku ru yan 
di liy le dışarı çıktı. So fa nın kapısını geç ti, hızlı adımlar la 
yürüdü. Küçük alanın kıyısında ki bir küme ço cuk dışın
da, or talıkta kim  se ler yok tu. Uzak laştı. Ala na ge lir ken 
so ğu ğun bi  lin ci ne vardı ve in ce ce ke ti nin altında tit re di. 
İki kez aksırdı ve küçük ko yak, göğün du ru lu ğu nun iyi ce 
artırdığı be lir gin, alaycı yankılar la dol du. Bi raz ka  rarsızlık 
ge çir diy se de, dur du, de rin de rin so luk lan dı. Ma vi gök
yüzünden mil yon lar ca küçük, be yaz gü lücük ini yor du. 
Gülücükler; yağ mur do lu yap rak lar la, bah çe yol larının 
ıslak tüfle ri üze rin de oy nu yor, ta ze kan ren gi ki re mit li 
ev le re doğ ru uçu yor; ka nat çır pa rak, ha vay la, güneş 
gölle ri ne doğ ru yükse li yor ve bir den bi re, ora dan da 
taşıyor lardı. Gökten, yol alan küçük bir uçağın ha fif mı
rıltısı ini yor du ye re. Ha  vanın bu ışıl ışıllığı, göğün bu ve
rim li li ği altında, in  san ların tek öde vi, ya şa mak ve mut lu 
ol mak gi bi gö rünüyor du. Mer sa ult’nun için de her şey 
su su yor du. Üçüncü bir aksırıkla sarsıldı, ateş ten tit re di
ği ni his  set ti. Bu nun üze ri ne çev re si ne bak ma dan, va li zi
nin gıcırtısıyla adımlarının se si arasında hızla uzak laş tı. 
Evi ne varınca, va li zi ni bir köşe ye bırakıp yattı, öğ le so
nu nun or ta larına ka dar uyu du.
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Yaz, uğul tu lar ve güneş le dol du ru yor du li manı. Sa  at 
on bir bu çuk tu. Rıhtımı, sıcaklığının tüm ağırlığıyla çö
kert mek is te yen gün, or tasından açılıyor du. Si yah tek ne
li, kırmızı ba calı “Schi af fi no”la ra, Ce za yir Ti ca ret Oda
sı’nın han gar ları önünde buğ day çu val ları yükle ni yor du. 
On ların in ce toz ko ku su, sı cak bir güne şin yol açtığı yo
ğun kat ran ko ku larına karışıyor du. Ver nik ve ana son ko
ku lu küçük bir ba ra  kanın önünde in san lar iç ki içi yor lar, 
kırmızı ma yo  lu Arap ak ro bat lar, için de ışığın oy naştığı 
de ni zin önün de, kızgın döşe me taş larının üze rin de ha  
bi re gövde le ri ni döndürüyor lardı. Çu val ları taşıyan dok 
iş  çi le ri, on la ra bak maksızın, rıhtımdan yük ge mi si nin 
güver te si ne uzatılmış iki es nek ka las üze rin de yü rüyor
lardı. Yu karıya varınca vinç ler ve ge mi di rek le ri arasında, 
be yazımsı bir ha mur sıvanmış ter li ve toz lu yüzle rin de 
par la yan gözler le, bir den, gökle körfez arasında, gökyü
zünün karşısında bir an şaş kın şaşkın du ru yor, son ra sı
cak kan ko ku lu sin ti ne ye körle me si ne dalıyor lardı. Yakıcı 
ha va da bir si ren se  si uzun uzun ulu du.

Adam lar ka lasın üze rin de, bir den bi re bir kar ga şa 
için de dur du lar. İçle rin den bi ri, düşme si ne en gel ola  cak 
ka dar bir bi ri ne yak laştırılmış kalın ke res te le  rin arasına 
kaymıştı. Ama ar kasında ka lan ko lu, çu valın da yanılmaz 

İkinci bölüm
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ağırlığı altında kırılmış, adam acıy la bağırıyor du. O sıra
da Pat ri ce Mer sa ult büro sun  dan çıktı. Adımını kapıdan 
dışarı atar at maz, yaz sıcağı so lu ğu nu kes ti. Ko ca man 
açılmış ağzıyla, bo ğa zını ya kan kat ran bu harını içi ne 
çek ti, dok iş çi le ri  nin yanında dur du. Ya ralıyı çıkarmışlar, 
tah ta ların üze  ri ne, to zun top rağın içi ne sırtüstü yatır
mışlardı, du  dak ları acıdan be yaz laşmıştı, dir se ğin den kı
rılan ko  lu sarkıyor du. Bir kırık ke mik par çasının eti del
di  ği kor kunç bir ya ra dan kan sızıyor du. Kol bo yun ca yu
var la nan kan dam la ları, te ker te ker, küçük cı zır tılar la 
kızgın taş ların üze ri ne düşüyor, ora dan bir bu  ğu yüksel
ti yor du. Mer sa ult, bi ri si ko lu nu tut tu ğun  da, kımılda
maksızın bu ka na bakıyor du. Em ma nu el’di bu, “ko şu ar
ka daşı ufaklık”. Zin cir şakırtıları ve gürültü patırtılar la 
ken di le ri ne doğ ru ge len bir kam  yo nu göste ri yor du: “Var 
mısın?” Koş tu Pat ri ce. Kam  yon on ları geç ti, on lar he men 
ardından atıl dı lar, gürültüye, to za bu lanmış, so luk so lu ğa 
ve kör gi bi, ko şu nun diz gin siz hızının ver di ği es ri me yi 
his se de  cek ka dar bi linç li, ufuk ta ki ge mi di rek le ri nin 
dan sı ve yan larından geç tik le ri kırık dökük tek ne le rin 
yal pası eş li ğin de, vinç ler le ma ki ne le rin rit mi ne uya  rak 
koş tu lar. Kam yo na ilk Mer sa ult tu tun du, gü cün den ve 
çe vik li ğin den emin, uçar casına at ladı. Ba  cak larını sarkıta
rak, otur ması için Em ma nu el’e yar dım et ti. Be yaz ki reç
si toz, gökten inen ışık do lu bu  naltıcı ha va, güneş, ge mi 
di rek le ri ve si yah vinç ler  le do lu li manın uç suz bu caksız 
düşsel görünümü için  de, so luk ları ke si le si ye gülen, kan
ları kay na yan Em ma nu el’le Mer sa ult’yu, rıhtımın düzen
siz döşe me taş ları üze rin de hop la ta rak, son hızla uzak
laştı kam  yon.

Bel co urt’a varınca, şarkı söyle yen Em ma nu el’le bir 
lik te kam yon dan in di Mer sa ult. Em ma nu el şar kı yı yük
sek ses le ve kötü söylüyor du. “Anlıyor mu sun,” di yor du 
Mer sa ult’ya, “yürek ten ge len bir şey, bu şarkı işi. Di ye



19

lim, hoş nut ol du ğum za man. Ya da de niz, güneş ban yo su 
yaptığım za man.” Ger çek ten de Em ma nu el yüzer ken 
şarkı söyler ve göğsünün sı kışmasıyla bo ğuk la şan, de ni
zin üze rin de be lir siz le şen se si, kısa ve ada le li kol larının 
de vi nim le ri ne uyar dı. Bir lik le Lyon So kağı’na yönel di ler. 
İyi ce boy  lu olan Mer sa ult, ge niş ve ada le li omuz larını 
sal la  ya rak, uzun adımlar la yürüyor du. Yürüdüğü kal dı
rıma ayağını ko yuş bi çi min de, ki mi an lar ken di si ni ku şa
tan ka la balığın arasından kayıp ge çi şin de, son de re ce 
genç ve güçlü olan bu gövde nin sa hi bi ni, be  den sel kıvan
cın son sınırlarına götüre bi le cek ye te  nek te ol du ğu his se
di li yor du. Spor sa ye sin de göv de  nin di li ni öğren miş bir 
spor cu gi bi, es nek lik do lu ha  fif bir göste riş le, gövde si nin 
ağırlığını tek bir kal ça nın üze ri ne ve re rek ayak ta du rur
du. Gözle ri, epey  ce gür kaş ke mer le ri nin altında par ladı; 
Em ma nu el’le, ka vis li du dak larını büze rek, ku rul muş 
ma ki ne gi bi ko nu şur ken, boy nu nu ra hat lat mak için ya 
kasını çe kiş ti ri yor du. Her za man ye mek ye dik le ri lo kan
ta ya gir di ler; otur du lar ve ye mek le ri ni ses siz ce ye me ye 
baş ladılar. Ha va gölge de se rin di. Si nek ler, ta bak çınla ma
ları ve ko nuş ma lar vardı. Lo kan ta sa  hi bi Céles te, on la ra 
doğ ru iler le di. İri yarı, bıyıklı bi  riy di, önlüğün üze rin den 
karnını kaşıyor du. “Çok iyi,” de di Em ma nu el. “Tıpkı yaş
lılar gi bi.” Ko nuş tu lar. Céles te’le Em ma nu el karşılıklı, 
“Ooo, ah bap!” de  yip bir bir le ri nin omuz larına vur du lar. 
“Yaşlılar, gö rüyor sun,” di yor du Céles te, “ap tal olu yor lar 
bi raz. Bir de ger çek er ke ğin, el li sin de ki er kek ol du ğu nu 
söy le mez ler mi! Ta bii ken di le ri el li sin de ol duk ları için. 
Be nim yalnızca oğ luy la mut lu olan bir ar ka da şım vardı. 
Bir lik te çıkar lar, âlem ya par lar, ga zi no ya gi der ler di. Ar
ka daş, ‘Ni ye yaşlılar la ge ze cek mi şim?’ der  di. ‘Her gün 
ba na, müshil iç tik le ri ni, ka ra ci ğer le ri  nin iyi çalışmadığını 
söyler ler. Oğ lum la gez mem da ha iyi. O, gördüm ki bir 
fıstığa asılıyor, hiç bir şey gör me miş gi bi ya par, at larım 
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tram va ya. Ey val lah ve te  şekkürler. Böyle, çok hoş nu
tum.’” Em ma nu el gü lü yor du. Céles te, “El bet te,” de di, 
“önem li bi ri de ğil di, ama çok hoş lanırdım on dan.” Mer
sa ult’ya yöne le  rek sürdürdü: “Es ki bir ar ka daşıma yeğ le
rim onu. Bi  zim ki ba şarılı ol du ğu za man lar, başı hep ha
va lar da, küçük do kun dur ma lar la ko nu şur du be nim le. 
Şim  di da ha az gu rur lu, her şe yi ni yi tir di.”

“İyi ol muş,” de di Mer sa ult.
“Ama ya şam da ena yi lik et me nin de ge re ği yok. İyi 

ya şadı ve iyi de et ti. Bir ara ser ve ti do kuz yüz bin fran ka 
varmıştı... Ah, ben ol saydım...”

“Ne ya pardın,” de di Em ma nu el.
“Küçük bir kulübe satın alırdım, çatının göbe ği  ne 

bi raz ökse sürer ve bir bay rak di ker dim. Böyle, rüz gârın 
es ti ği yönü görmek üze re bek ler dim.”

Mer sa ult ye me ği ni din gin din gin yi yor du. Emma  nu el, 
pat ro na Mar ne’da ki ünlü sa vaşını an lat ma ya baş ladı.

“Bi zim gi bi zu haf ları yer li as ker ye ri ne koy du lar...”
“Canımı sıkıyor sun,” de di Mer sa ult, bu nun üze  ri ne 

so ğuk kanlılıkla.
“Ko mu tan, ‘Hücum!’ de di. Biz de aşağı doğ ru ak tık, 

ağaçlıklı bir küçük ko yak taydık. Sal dır ma mı zı söyle miş
ti, ama önümüzde kim se yok tu. İle ri ye yürüdük, yürü
dük. Son ra bir den bi re ma ki ne li tü fek  ler bi zi ta ra ma ya 
baş ladı. He pi miz bir bi ri mi zin üs  tüne düşüyor duk. Ko
yağın için de o ka dar ölü, o ka   dar ya ralı vardı ve öyle si ne 
kan akmıştı ki, karşı ya bir kayıkla ge çi le bi lir di. ‘An ne ci
ğim!’ di ye ba ğı ran   lar... Öyle kor kunç tu ki...”

Mer sa ult aya ğa kalktı ve pe çe te si ni bu ruş tur du. Pat
  ron, mut fak kapısının ar kasına te be şir le onun ye   me ği ni 
işa ret le me ye git ti. Onun he sap def te ri buy   du. Bir an laş
mazlık ol du ğun da kapıyı men te şe le   rin den söker, he sap
ları sırtında ge ti rir di. Pat ro nun oğ lu René bir köşe de ra
fa dan yu mur ta yi yor du. “Za val lı,” de di Em ma nu el, “göğ
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sünde ki il let ten ölüp gi de  cek.” Doğ ruy du. Ge nel lik le 
ses siz ve ağırbaşlıydı René. Çok zayıf de ğil di, ama bakışı 
sol gun du. O sı ra   da bir müşte ri ona, “ve re min za man la ve 
önlem ler alı nırsa iyi le şe ce ği ni” açıklıyor du. O, onaylıyor 
ve iki lok ma arasında ağırbaşlılıkla karşılıklar ve ri yor du. 
Mer sa ult, bir kah ve iç mek üze re onun yanına ge lip dir
sek le ri ni tezgâha da yadı. Müşte ri sürdürüyor du: “Je an 
Pérez’i tanır mıydın? Ha ni canım, gaz şir ke  tin  de ki. Öldü 
o. Ak ci ğer le rin den bi ri ra hatsızdı. Ama evi ne dönmek 
için has ta ne den ayrılmayı ken di is  te di. Evin de karısı var
dı çünkü. Ve karısı onun için bir kısraktı. Has talığı böyle 
yapmıştı adamı. Anlı yor  sun ya, sürek li karısının üze rin
dey di. Karısı is te mi  yor du. Ama adam kor kunç tu. Her 
gün, her gün iki kez, üç kez... El bet te has ta bir adamı 
so nun da öl dü rür.” René diş le ri arasında bir ek mek par
çası ye me  yi bırakmış, gözle ri ni ada ma dik miş ti. “Evet,” 
de di, “so nun da has talığın ge li şi bir den bi re dir, ama gi di şi 
için za man ge re kir.” Mer sa ult par mağıyla, bu ğu kap lı 
kah ve süzme ma ki ne si nin üze ri ne adını yazdı. Göz le ri ni 
kırptı. Ken di ken din den, ken di çıkarından uzak, ken di 
yüre ği ne ve ken di ger çek li ği ne ya bancı ya  şamı; kah ve ve 
kat ran ko ku ları için de, her gün, bu so ğuk kanlı ve rem li 
ile şarkılar la do lup ta şan Emma nu el arasında salınıp du
ru yor du. Baş ka ko şul  lar da, ken di si ni coş tu ra cak şey ler 
ko nu sun da, oda sına dönünce ye ka dar su su yor du, çünkü 
on ları ya şıyor du; odasına döndüğündey se tüm gücünü 
ve dik ka ti ni için de ya nan ya şam ate şi ni söndürme ye har
cıyor du.

“Bak Mer sa ult,” di yor pat ron, “sen oku muş adam 
sın.”

“Evet, iyi,” de di Pat ri ce, “bir da ha gözden ge çi rir sin.”
“Aa, bu sa bah ca na var gi biy din!”
Mer sa ult gülümse di ve lo kan ta dan ayrıldı, yo lu ge 

çip odasına çıktı. Bir at ka sabının üze rin dey di oda sı. Bal
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ko nun dan dışarı sarkınca bur nu na kan ko ku  su ge li yor, 
“İnsanın en soy lu ut ku su na” yazılı ta be  layı oku ya bi li yor
du. Ya tağına uzandı, bir si ga ra yak tı ve uyu du.

An ne si nin otur muş ol du ğu oda da kalıyor du. Uzun 
za man üç odalı bu küçük da ire de ya şa mış lar dı. Mer sa ult 
yalnız kalınca iki odayı bir fıçıcıya ki ra la mıştı, adam kız 
kar de şiy le bir lik te yaşıyor du. En iyi odayı ken di si ne ayır
mıştı Mer sa ult. An ne si el li al tı yaşında ölmüştü. Güzel 
görünme ye özen göste ren, iyi ya şayıp göze çar pa cağını 
sa nan güzel bir ka dın dı. Kırkına doğ ru kor kunç bir has
talığa ya ka lan mış tı. Giy si le rin den, düzgününden yok sun 
kalmış, has  ta giy si le ri ne bürünmüş, kor kunç şiş ler yü
zünden yüzünün bi çi mi bo zul muş, şiş ve güçsüz ba cak
la rı yüzünden han diy se ye rin den kıpırda ya maz ol muş, 
ken di ha li ne bırakıldığı renk siz bir da ire de, çev  re si ni çıl
gın gi bi el yor damıyla yok la ya rak, yarı kör ya şa mak zo
run da kalmıştı. Dar be ani ve ke sin di. Şe ke ri vardı, ama 
umur sa mamıştı, bu aldırmaz ya  şayış ağırlaştırmıştı has
talığı. Mer sa ult, öğre ni mi ni bırak mak, çalışmak zo run da 
kalmıştı. An ne si nin ölü müne dek oku mayı ve düşünme
yi sürdürmüştü. Has  ta kadın on yıl bo yun ca bu ya şa ma 
kat landı. Bu iş  ken ce öyle uzun sürmüştü ki, çev re sin de
ki ler onun has talığına alışmışlar, ger çek ten öle bi le ce ği ni 
unut  muş lardı. Ama öldü bir gün. Ma hal le de Mer sault’ya 
acıdılar. Ce na ze töre nin den çok şey bek li yor, oğ  lu nun 
an ne si ne bağlılığının büyüklüğünü anım sa  tıyor lardı. Pa
t ri ce’in acısını artırma mak için, uzak ak  ra ba lar dan hiç 
ağ la ma ma larını is ti yor lardı. Onu ko  ru ma ları, ken di le ri ni 
ona ada ma ları için yal va rı yor  lardı. Bu nun la bir lik te o, 
elin den gel di ğin ce iyi gi  yin di, şap kası elin de hazırlıkları 
sey re daldı. Ce  na ze alayını iz le di, din sel töre ne katıldı, 
bir avuç top rak attı ve bi ri le ri nin el le ri ni sıktı. Yalnızca 
bir kez he  ye can landı ve çağrılılar için ye ter li taşıt ol ma
dı ğı na üzüldüğünü be lirt ti. Hep si buy du. Er te si gün, da
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i re nin pen ce re le rin den bi ri ne “Ki ralık” yazılı bir du yu  ru
nun asıldığı görüldü. Artık an ne si nin oda sında otu  ru yor
du. Es ki den an ne si nin yanında yok  sul lu ğu  nun bir tadı 
vardı. Ak şam ları ev de bir ara ya ge lip gaz lam basının çev
re sin de ses siz ce ye mek yer ler ken, bu yok sul luk ta, bu sı
kıntıda giz li bir mut lu luk var dı. Ma hal le le ri ses siz di. 
Mer sa ult an ne si nin yor gun ağzına ba kar ve ona gülümser
di. An ne si de gü lüm ser  di. Ye me ği sürdürürler di. Lam ba 
tüter di bi raz. An  ne si hep bil dik de vi nim le, gövde si ar ka
ya kay kıl mış, yalnız sağ ko lu nu uzatıp lam banın fi ti li ni 
ayar lar dı. Bi raz son ra, “Aç kal madın ya?” di ye so rardı. 
“Ha yır.” Si ga ra içer ya da okur du Mer sa ult. Bi rin ci du 
rum da, an ne si, “Yi ne mi!” der di. İkin ci du rum day  sa: “Lam
   ba ya yak laş, gözle rin bo zu la cak.” Şim di ter  si ne, yalnızlık 
da yok sul luk, kor kunç bir yok sul luk  tu. Ve Mer    sa ult öl
müş kadını hüzünle dü şü nür ken, acıması, aslında ken di
ne dönüktü. Da ha ra hat bir yer de otu ra bi lir di, ama bu 
da ire yi ve onun yok sul luk do lu ko ku su nu çok se vi yor du. 
Bu ra da en azın dan, bi le rek ken di ni sil mek is te di ği bir 
ya şam bi çi mi için de, bir za man lar ki ben li ği ne ka vu şu yor, 
bu bıkıp usan maz, iğ renç karşılaştırma, hüzün ve piş 
manlık do lu sa at ler bo yun ca, ye ni den ken di ne dön me 
ola nağı sağlıyor du. An ne si nin ma vi kur şun  ka lem le adını 
yazdığı, ke nar ları sa çaklı, gri kar ton kâ  ğıdı, kapıdan al
mamıştı. Pa muk lu sa ten örtülü, es   ki, bakır kar yo layı ve 
küçük sa kallı, de vi nim siz, par  lak gözlü büyükba basının 
por tre si ni de ye rin de bı rakmıştı. Şömi ne nin üze rin de, 
ço ban kızlar, ça lış ma  yan es ki bir sa at le, he men hiç yakıl
mamış bir gaz lam  bası du ru yor du. Ha fif çökmüş hasır 
san dal ye le rin, sa rarmış ay nalı do labın ve bir köşe si ek sik 
tu va let ma sasının oluş tur du ğu kötü görünüm, ger çek te 
var de ğil di onun için, çünkü alışkanlık her şe yi dü zel  tip 
yok et miş ti. Ken di sin den hiç bir ça ba is te me yen bir da
ire nin ka ranlığında ge zi ni yor du. Bir baş ka oda ya taşınsa, 
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ye ni du ru ma alışması ve ye ni den sa  vaş ması ge re ke cek ti. 
Ona ge lin ce; dünya da kul lan dığı yüze yi azalt mak ve her 
şey tüke nin ce ye ka dar uyu mak is ti yor du. Bu amaç doğ
rul tu sun da bu oda ken di si ne yardımcı olu yor du. Odası, 
bir yanıyla so  ka ğa, öbür yanıyla da her za man ça maşırlar
la kap lı bir te ra sa, ora dan da yüksek du var lar arasında 
sı kı şıp kalmış por ta kal ağaç larının bu lun du ğu küçük 
bah  çe le re bakıyor du. Ki mi za man, yaz ge ce le ri, oda yı 
ka ranlıkta bırakıyor, te ra sa ve ka ranlık bah çe le re ba  kan 
pen ce re yi açıyor du. Ge ce iler le dik çe por ta kal ağaç  larının 
ko ku su da ha yükse li yor, in ce ve ha fif ör tü süyle onu sarı
yor du. Bütün bir yaz ge ce si, uzun gün ler bo yun ca ölü 
kalmış da, pen ce re si ni ilk kez ya  şa ma açıyor muş gi bi, 
odası ve ken di si bu kes kin ve yo ğun ko ku nun için de 
yaşıyor du.

Ağzı uy ku do lu ve ter için de uyandı. Va kit çok geç  ti. 
Ta randı, ko şa rak aşağı in di ve tram va ya at ladı. Sa  at iki yi 
beş ge çe büro sun daydı. Dört du varında, üst üste dos ya
ların yığıldığı dört yüz on dört göz bu lu  nan bir oda da 
çalışıyor du. Oda ne pis ne de iğ renç  ti, ama ölü sa at le rin 
çürüdüğü ölü külle ri mah ze ni ni çağrıştırıyor du günün 
her saa tin de. Mer sa ult kon  şi men to ları in ce li yor, İngi liz 
ge mi le ri nin taşıdığı mal  ların lis te le ri ni çe vi ri yor du, üç
ten dörde ka dar da ko li gönder mek is te yen müşte ri le ri 
ka bul edi yor du. Aslında üstüne düşme yen bu işi ken di si 
is te miş ti. Ama baş langıçta, bu iş te ya şa ma açılan bir kapı 
bul  muş tu. Ya şa yan yüzler, tanıdıklar, bir ge çit ve için  de 
ken di yüre ği nin de attığını du yum sadığı bir so  luk vardı. 
Böyle ce, üç dak ti lo grafın ve büro şe fi Bay Lan go is’nın 
yüzle ri ni görmek ten kur tu lu yor du. Dak  ti lo graflar dan bi
          ri epey ce güzel di ve kısa bir süre ön ce ev len miş ti. Öbü   rü 
an ne siy le yaşıyor du, üçün cü sü yaşlı, ener jik, cid di bir ka
dındı; Mer sa ult onun süs lü ko nuş ma bi çi mi ni ve Lan      go
is’nın de yi şiy le, “mut  suz luk ları” ko nu sun da ki sakınımlı 
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tu tu mu nu  se   ver di. Lan go is’yla yaşlı dak ti lograf ara sında 
bir çe kiş me vardı, her za man yaşlı Ba yan Her bil lon üs
tün çı kar dı bun dan. Pan to lo nu nu kıçına yapıştıran ter
den ve müdürün karşısına çıktığında ya da ki mi kez bir 
avu kat ve adının önünde soy lu luk sıfatı bu lu  nan bi riy le 
te le fon da ko nuş tu ğun da içi ne düştüğü şaşkınlıktan do
layı, küçümser di kadın onu. Za val lı cık, yaşlı kadını yatış
tırmak ya da gönlünü ala cak yo  lu bul mak için bo şu na 
çalışırdı. O ak şam da büro su  nun or tasında sar sak sar sak 
do lanıyor du. “Be ni se  vim li bu lu yor su nuz de ğil mi, Ba
yan Her bil lon?” Mer sa ult çe vi riy le uğ raşıyor, ve ge tab les, 
ve ge tab les, di  ye söyle ni yor, başının üze rin de ki am pu le ve 
onun ye  şil kıvrımlı kar ton aba ju ru na bakıyor du dalgın 
dal gın. Karşısında Ter reNeu vas haç tören le ri ni gös te  ren 
renk li, büyük bir tak vim vardı. İnce uzun ke sil  miş ek
mek di li mi, ku rut ma kâğıdı, mürek kep şi şe si ve cet vel, 
ma sasının üze rin de yan ya na sıra lan mış lardı. Büro nun 
pen ce re le ri, sarı ve be yaz renk li yük ge mi le ri nin Nor
veç’ten ge tir di ği tah ta yığınlarına bakıyor du. Ku lak ka
bartıyor du. Du varın ar ka sın da büyük, sağır, de rin vu ruş
lar la, de ni zin ve li manın üze  rin de so luk alıp ve ri yor du 
ya şam. Ona hem öyle uzak ve hem öyle yakın... Saa tin 
altıyı vu ru şu özgürlüğüne ka vuş tur du onu. Bir cu mar te
siy di.

Eve dönünce yattı, ak şam ye me ği sa ati ne ka dar uyu
 du. Yu mur ta pi şir di ve aynı kap ta ye di (ek mek siz, çünkü 
ek mek al mayı unut muş tu), son ra uzandı ve he men uyu
du, er te si sa ba ha ka dar. Kah valtıdan az önce uyandı, te
miz li ği ni yaptı, ye me ğe in di. Yu ka rı çıkınca iki bul ma ca 
çözdü, ti tiz lik le Krusc hen tuz  larının rek lamını kes ti ve 
ke si ği, da ha önce mer di  ven kor ku luk larından inen şa kacı 
büyükba ba lar la dol  muş bir def te re yapıştırdı. Bu nu yap
tıktan son ra el  le ri ni yıkadı, bal ko na yönel di. Güzel bir 
öğle so nuy  du. Bu nun la bir lik te kaldırımlar kir pas için
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dey di, tek tük ve yi ne ace le ci in san lar vardı. Her in sanı, 
dik  kat li bir bakışla, görüş alanının dışına çıkınca ya ka  dar 
iz li yor ve onu, ye ni bi ri ni iz le mek üze re bı ra kı yor du. 
Önce, ge çen ler, ge zin ti ye çıkan ai le ler di; de niz ci gi yim li, 
külot ları diz le ri nin üze rin de, sert giy  si le ri için de sıkışıp 
kalmış iki oğ lan, ko ca man pem  be kur de le li, par lak si yah 
ayak kabılı küçük bir kız. On ların ar kasında kah ve ren gi, 
ipek giy si li bir an  ne, elin de bir bas ton la, seç kin bir ba ba. 
Bi raz da ha son ra, baş larına yapışmış saç ları ve kırmızı 
kra vatıyla, bel le ri ne iyi ce otur muş, küçük ce bi iş le me li 
ce  ket le ri ve küt bu run lu ayak kabılarıyla, ma hal le nin 
genç le ri geç ti ler. Kent mer ke zin de ki si ne ma la ra gi  di yor; 
çok yüksek ses le güle rek, tram va ya doğ ru ace  ley le yü
rüyor lardı. Yol, on ların ardından, ya vaş ya  vaş ıssızlaştı. 
Eğ len ce ler her yer de baş lamıştı ar tık. Ma hal le şim di 
dükkâncılar la ke di le re kalmıştı. Gök yüzü du ruy du, ama 
yo lun iki yanında sıra la nan in  cir ağaç larının üze rin de 
ışıksızdı. Si ga ra satıcısı, Mer sa ult’nun tam karşısında, ka
pısının önüne bir san  dal ye çıkardı, iki ko lu nu ar kalığa 
da ya ya rak ata bi  ner gi bi otur du. Az önce tıklım tıklım 
do lu olan tram  vay lar, he men he men bo şalmıştı. Küçük 
Chez Pi er rot Kah ve si’nde, bo şa lan sa lon da ta laş ları sü pü
rüyor du gar son. Mer sa ult san dal ye si ni çe vi rip si ga ra satı
cısınınki gi bi koy du ve üst üste iki si ga ra yak tı. Oda ya 
döndü, bir par ça çi ko la ta ko pardı, ye mek için, pen ce re ye 
gel di. Bi raz son ra gök ka rardı ve he men de açıldı. Ama 
bu lut ların ge çi şi so ka ğa, onu da ha bir ka rar tan yağ mur 
umu du gi bi bir şey bırakmıştı. Tram vay lar, sa at beş te, 
ban liyöler de ki stad yum  lar dan ba sa mak la ra ve kor ku luk
la ra tüne miş se  yir ci salkımlarını taşıya rak, gürültü için de 
gel di ler. Ar ka dan ge len tram vay lar, küçük çan ta larından 
bel li olan spor cu ları ge tir di ler. Haykırıyor lar, gö ğüs le ri ni 
ge re ge re, kulüple ri nin hiç ölme ye ce ği ni tek rarlıyor lardı. 
Bir ço ğu Mer sa ult’ya çe şit li işa ret ler yap tı. Bi ri, “On la ra 
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had le ri ni bil dir dik!” di ye ba ğır dı. Mer sa ult başını sal la ya
rak, “Evet,” de di yalnızca. O sıra da oto mo bil ler iyi ce ço
ğaldı. Ki mi le ri nin yan la rı ve tam pon ları çi çek ler için dey
di. Son ra gün bi raz da ha döndü. Gökyüzü çatıların üze
rin de kızardı. Baş  la yan ak şam la so kak lar ye ni den can
landı. Ge zin  ti ye gi den ler dönüyor du. Yo rul muş ço cuk lar 
ağ lı yor ya da ken di le ri ni güçlükle sürüklüyor lardı. Ma 
hal le nin si ne ma ları so ka ğa bir se yir ci dal gası bo  şalt tı o 
sıra da. Mer sa ult, or ta ya çıkan de li kanlıların ka  rarlı, göste
riş li dav ranışlarında, gördükle ri se rü ven do lu fil min bi
linç siz öykünme le ri ni bu lu yor du. Kent mer ke zin de ki 
si ne ma lar dan dönen ler bi raz da ha geç gel di ler. On lar 
pek cid diy di ler. Kah ka ha lar la taş kın şa ka ları arasında, 
gözle rin de ve çe şit li dav ra nış larında, si ne manın ken di le
ri ne açtığı o par lak ya şa  m ların bir özle mi be li ri yor du. 
So kak ta kaldılar, gi  dip gel di ler. Ve so nun da Mer sa ult’nun 
karşısında ki kaldırımda iki öbek oluş tur du lar. Ma hal le
nin kız la rı, baş ları açık, kol ko la gir miş ler di ve öbek le rin 
bi  ri ni on lar oluş tu ru yor du. Öbür yan dan, de li kan lı lar, 
kızların baş larını döndürüp güldükle ri mat rak söz ler 
söylüyor lardı. Cid di ki şi ler, kah ve le re gir di ler ya da in san 
se li nin çev re si ni bir ada gi bi ku şattığı kü me ler oluş tur
du lar. Şim di so kak lar aydınla tıl mış tı ve elek trik lam ba
ları, ge ce de ilk do ğan yıldızları sol  du ru yor du. Mer sa ult’ 
nun altında kaldırımlar, in san ve ışık yükle riy le uza nıyor
du. Lam ba lar kir pas için  de ki döşe me taş larını par latıyor; 
düzen li ara lar la ge len tram vay lar, yansıma larını, parıltılı 
saç ların, ıs  lak bir du dağın, bir gülümse yi şin ya da gümüş 
bir bi  le zi ğin üze ri ne düşürüyor du. Çok az bir za man 
son  ra, sey rek le şen tram vay ların, ağaç ların, lam ba la rın üze
 rin de çok tan ka ra ran ge cey le bir lik te ya vaş ya  vaş bo şaldı 
ma hal le; ilk ke di, ye ni den ıssızla şan so  kağın bir ucun dan 
öte ki ucu na ya vaş ya vaş geç ti. Mer sa ult ak şam ye me ği ni 
düşündü. San dal ye si nin ar  kalığına uzun bir süre da yalı 



28

kaldığı için, bi raz boy nu ağrımıştı. Ek mek ve ma kar na 
al ma ya in di, ye  me ği ni hazırladı ve ye di. Ye ni den pen ce
re ye dön dü. İnsan lar dışarı çıkıyor du, ha va se rin le miş ti. 
Tit re  di, cam ları ka pattı ve şömi ne nin üze rin de ki ay na ya 
doğ ru döndü. Mart he’ın eve gel di ği ya da onun la çık tığı 
ak şam lar ve Tu nus lu kız ar ka daş larıyla ya zış manın dışın
da, ay nanın, kir li gaz lam bası ile ek mek par ça larının yan 
ya na dur du ğu bir oda dan yansıttığı sa rarmış bir çev ren 
için dey di bütün ya şamı.

“Bir pa zar da ha geç ti,” de di Mer sa ult.
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