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GAÉTAN SOUCY, 1958’de Québec, Montreal’de doğdu. Montreal 
Üni versitesi’nde gördüğü fizik eğitiminin ardından felsefe yüksek lisan-
sı yaptı. İlk romanı L’Immaculée conception 1994’te yayımlandı. 1997’de 
basılan ikinci romanı Kefaret, Grand Prix du livre de Montreal Ödülü’nü 
aldı. Bir sonraki yıl yayımlanan üçüncü romanı Kibritleri Çok Seven Kü-
çük Kız Prix Ringuet de l’Académie des lettres du Québec ve Prix du 
grand public la presse / Salon du livre de Montreal ödüllerinin yanı sıra 
eleştirmenlerden büyük övgüler aldı ve birçok dile çevrildi. 2002’de 
yayımlanan romanı Müzikhol, uluslararası birçok ödülün yanı sıra Prix 
des libraires du Québec ve Prix France-Québec’e layık görüldü. Gaétan 
Soucy, 2013’te Montreal’de evinde kalp krizi geçirerek öldü.

AYSEL BORA, 1943’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Ede -
bi  yat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdikten sonra 
Meydan Larousse ansiklopedisinin çevirmen kadrosunda görev aldı. 
Bugüne değin, aralarında Jean-Paul Sartre’ın Aydınlar Üzerine, Georges 
Simenon’un Hollanda’da Bir Cinayet, Amin Maa  louf’un Ölümcül Kim-
likler, Nathalie Sarraute’un Şimdi ve Açınız ad  lı yapıtlarının da bulun-
duğu pek çok kitabı dilimize ka  zan  dırdı.
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Ağrı hissi deneyimi, bir insanın (mesela “BEN”in) bir şeye 
sahip olduğu bir deneyim değildir. Ben ağrılarda bir 

yoğunluk, ağrının hissedildiği bir yer, vs. ayırt ederim ama 
bir sahip görmem. O zaman, kimsenin sahip olmadığı 

ağrılar nasıl olabilir? Gerçekten kimseye ait 
olmayan ağrılar? 

Bütün sorun, ağrıların daima bir kibrit kutusunun 
algılandığı biçimde algılanabilen bir şey olarak temsil 

edilmesinden kaynaklanıyor.

Ludwig Wittgenstein
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Yayıncının Notu:
Metnin içinde karşılaşacağınız dilbilgisi ve yazım hataları 

yazarın tercihiyle orijinal metinde de bulunmaktadır. Ayrıca 
yine yazarın türettiği kimi sözcükler, en uygun biçimiyle Türk-
çeye aktarılmıştır.
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Kardeşimle ben kainatla baş etmek zorunda kaldık, 
çünkü baba bir sabah, daha gün ağarmadan, ruhunu ses-
sizce teslim etti. Bir ağrıyla kasılmış haldeki ve geriye an-
cak kabuğu kalan ölüsü, bir anda toza dönüşen buyrukla-
rı, hepsi, babanın daha dün bize her şeyi emrettiği üst 
kattaki odada yerde yatıyordu. Kardeşimle bana parçala-
nıp dağılmamamız için emirler gerekliydi, bu bizim yapı 
harcımızdı. Baba olmadan hiçbir şey yapmasını bilmiyor-
duk. Kendi kendimize yapabildiklerimiz tereddüt etmek-
ten, var olmaktan, korkmaktan, acı çekmek ten ibaretti.

Aslına bakılırsa, yerde yatıyordu demek belki de uy-
gun tanım değil. Olayı ilk fark eden erken kalkan erkek 
kardeşim oldu, çünkü o gün yazmacılık işi bende olduğu 
için, yıldızların altında geçirdiğim gecenin sonunda kır-
lardaki yatağımdan geç kalkmaya hakkım vardı ve masa-
ya karalama defterinin önüne henüz oturmuştum ki, 
baktım küçük kardeş gerisingeri aşağı iniyor. Kurallara 
göre, babanın odasına girmeden önce kapıyı çalmak ve 
çaldıktan sonra babanın içeri girmemize izin vermesini 
beklemek zorundaydık çünkü egzersizlerini yaparken 
onu basmamamız gerekiyordu.

“Kapıyı çaldım,” dedi kardeş, “ama baba cevap ver-
medi. “Şeye kadar... şeye kadar bekledim.”
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Kardeş yeleğinin cebinden nicedir akrebi yelkovanı 
olmayan bir saat çıkardı.

“...tam tamına son âna kadar ama ondan yine ses 
çıkmadı.”

Sanki başka bir yere bakmaya cesaret edemiyormuş 
gibi, gözlerini boş saatine dikmeye devam etti, yüzünde 
korkunun –korku ve şaşkınlık– bir tulumun içindeki su 
gibi yükseldiğini görüyordum. Bu arada, ben de sayfanın 
başına tarih düşmüştüm, daha mürekkebi bile kuruma-
mıştı ve dedim ki:

“Boşuna zahmet ettim. Ama ruloya bir bakalım, o 
zaman anlarız.”

Muteber aile ev idaresi kurallarının on iki maddesini 
didik didik inceledik, bu yüzyıllar ve yüzyıllarca eskiye 
giden, süslü başharfler ve ne anlama geldiğini biliyor-
sam, tezhiplerle çok hoş bir belgedir; ama içinde durum-
la uzaktan yakından ilgili tek bir madde yoktu. Ruloyu 
tozlu kutusuna, kutuyu dolabına yerleştirdim ve karde-
şime dedim ki:

“İçeri gir! Kapıyı aç ve içeri gir! Baba vefat etmiş 
olabilir. Ama sadece kasmaca da olabilir.”

Uzun bir sessizlik oldu. Sadece duvarlardaki tahtala-
rın gıcırtısı duyuluyordu çünkü bu fani dünyadaki evimi-
zin mutfağındaki tahtalar daima gıcırdar. Kardeş omuz
larını silkip koca kafasını salladı.

“Bütün bunlar ne demek oluyor? Hiçbir şey anlamı-
yorum. ” Arkasından işaretparmağını tehditkâr bir şekil-
de bana doğru salladı: “Bana bak. Şimdi yukarı çıkıyo-
rum ve eğer baba vefat etmişse sana sesleniyorum... an-
ladın mı? Eğer baba vefat etmişse...” Fazla uzağa gitme-
di. Dur bekle komutu almış da söz dinleyen bir köpek 
gibi başını çevirdi.

“Endişelenme,” dedim. “Ne olduğunu öğreneceğiz, 
haydi git.”
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Ve kardeş gitti. Babanın kapısını kilitlemediğini de 
böylece öğrendi. Biz, babanın odasına girerken kapısının 
kilitli olmadığını elbette bilirdik. Ama baba bizden önce 
ayaklanırdı, onun gece uyuduğuna ve daha sonra biz 
uyandığımızda bize kolaylık olsun diye kapının kilidini 
açtığına inanırdık. Her neyse, o sabah kardeşim babanın 
kuşkusuz uyumuş olduğunu, çıplak, gözleri kapalı ve dili 
dışardaymış çünkü, üstelik kapıyı hiçbir zaman arkadan 
sürgülemediğini öğrenmiş oldu. Çünkü, eğer gece uyu-
mamış, dolayısıyla giyinik kalmış olsaydı, canına kıymak 
için neden zahmet edip soyunacaktı ki. O halde uyu-
muştu, çıplak uyumuş ve o çıplak haliyle öylece ölmüş-
tü, benim düşüncem böyleydi. 

Kardeş bir kemik kadar solgun geri döndü. “Bembe-
yaz,” dedi. Beyaz mı? dedim, ne demek istiyorsun? Nasıl 
beyaz? Kar gibi mi beyaz? Çünkü babadan her şey bek-
lenirdi. Kardeş bir düşündü. “Hani sebze bahçesinin öte-
ki tarafındaki duvar var ya, sağdaki duvar oyuğu değil, 
tahta kulübenin arkasındaki. Ne demek istediğimi anla-
dın mı?” Evet, dedim, şapelin arka tarafı, lafı nereye ge-
tirmek istiyorsun? “Hani arkadaki hafif meyilli yoldan 
inince, kurumuş dere yatağına geliyorsun ya.” Bunların 
hepsi doğruydu. “Peki, oradaki üst üste yığılı taşları ha-
tırladın mı?” Hatırlamıştım. “İşte baba da o taşlar gibi 
beyaz. Tam tamına o beyazdan.” O zaman, daha çok ma-
viymiş, dedim, mavi beyaz. “Evet öyle, mavi beyaz. Bı-
yıklarını sordum, bıyıkları ne durumdaydı. Kardeşim 
neden kendisine böyle darbeler reva görüldüğünü anla-
yamayan bir hayvanınkini andıran bakışlarını üzerime 
dikti. “Babanın bıyıkları mı vardı?” Bıyık, dedim, haftada 
bir defa bizden taramamızı istediği o bıyık. “Baba ben-
den hiçbir zaman bıyığını taramamı istemedi.” Aa şuna 
da bakın. Kardeşim pisliğin teki. Bunu yazmayı hiç dü-
şünmüş müydüm, bilmiyorum. Sanki bayılmış da cen-
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neti ziyaret edecekmiş gibi beti benzi atmıştı, dizleri 
birbirine çarparak dönüp masaya oturdu.

“Söylesene nefes alıyor mu?” diye üsteledim.
Babanın, en ufak bir kuşkuya yer bırakmayacak bir 

nefes alma tarzı vardı. Kasılıp kaldığında, bir askılık ka-
dar hareketsiz olsa da, sonu gelmeyen sabit bakışlarla 
bakıp dursa da, o donup kalmış haline rağmen, hâlâ bu 
dünyada olduğunu anlamak için göğsünü izlemek yeter-
di – başta yamyassı olan göğsü, bizim tek oyuncağımız 
olan kurbağa gibi kabarır, ölü bir atın karnı kadar şişip 
irileşir, sonra kısa aralıklarla, küçük sarsıntılarla eski hali-
ne dönerdi.

Kardeş soruma cevap olarak başını salladı. O zaman 
ölmüş, dedim. Sıkça yapmadığım bir şekilde tekrarla-
dım: O zaman ölmüş. Tuhaf olan, bu kelimeleri telaffuz 
ederken, hiçbir şey olmamasıydı. Kâinatın hali her za-
mankinden daha kötü değildi. Her şey aynı eski uykuya 
dalmış, hiçbir şey olmamış gibi geçip gidiyordu.

Pencereye yaklaştım. Güne, hiç alışılmadık biçimde 
ters tarafından başlamıştık. Bugün de yağışlı geçecek 
gibi, ülkenin bu köşesinde kar olmazsa, yağmur bizim 
günlük tayınımız. Basık göğün altında tarlalar bakımsız, 
verimsiz uzanıyordu. Şöyle dediğimi duydum:

“Bir şeyler yapmamız lazım. Sanırım onu gömme-
miz gerekecek.”

Kardeşim dirsekleri masada, adeta ağzı doluyken gül-
mekten patlıyormuş gibi pis bir gürültüyle hıçkırıklara 
boğuldu. Kendimi kaybedip yumruğumu masaya indir-
dim. Kardeş, kendi haline kendi de şaşmış gibi bir anda 
duruverdi. Dudaklarını tavuk kıçı gibi büzüp nefes alarak, 
kirpiklerini kırpıştırarak, babanın acı biberlerinden birini 
ısırdığı zamanki hali gibi, kıpkırmızı kesilip kaldı.

Yanıma geldi ve yüzünü cama yapıştırdı, bunu hep 
yapardı, zaten bu yüzden, pencere boy hizasında çok 



21

kirliydi. Öteki dünyayı boylamamış herkesin yapabilece-
ği gibi nefesi camı buğulandırıyordu. “Eğer onu göme-
ceksek,” dedi, “bunu hemen, yağmur yağmadan önce 
yapmalıyız. Babayı çamura gömmek yakışık almaz.” At, 
çayırın en gerisinden kafasını sallaya sallaya hızla bize 
doğru geliyordu.

“Ama daha önce ona bir kefen lazım, babayı böyle 
gömemeyiz!”

Alnımı pencerenin çerçevesine hafif hafif vurarak 
bir fısıltı halinde sızlanırcasına tekrarlayıp duruyordum: 
bir kefen, bir kefen...

Sonra kapıya doğru yöneldim. Kardeşim nereye git-
tiğimi sordu.

“Odun hangarında.”
Anlayamamıştı. Odun hangarında kefen aramak mı?
“Tahtaların durduğu yerde neler var bir bakmak is-

tiyorum. Sen de,” diye ekledim, “olanları yaz.”
Hemen o an, şımarık çocukluğu tutup mızıklandı.
“Bugün yazmacılık sırası sendeydi!”
“Kelimeleri bulamayacağım...”
“Kelimeler, kelimeler! Hangi kelimeler?”
Bakın, kelimeleri gerçekten bulamayacak olsaydım, 

kendimden öyle bir nefret ederdim ki, her şeyi yakar-
dım, ama kardeşi yazmacılık görevini şöyle ya da böyle 
üstlenmeye zorlamak için öyleymiş gibi yapıyordum. 
Ama kardeş ya ikiyüzlü ya da ben bir şey bilmiyorum. 
Tartışmayı kısa kesmek için, çivi kutusunu kaptım. Diş-
lerimi sıkıp kaşlarımı çatarak hareketime inatçı bir ka-
rarlılık ekledim, yaptıklarım babamı hatırlatmıyor değil-
di ve sanırım beni buna o mecbur etti.

Topuklarımı çürümüş yerlere basmamaya dikkat ede-
rek peronun birkaç basamağını indim ve söylediğim gibi 
odunluğun yolunu tuttum. Toprak nemliydi, tıpkı gördü-
ğüm kötü rüyalardaki gibi insanın başına vuran bir bal-
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çık ve çürümüş kök kokusu vardı. Ben hiçbir şey yapma-
dan, öylesine, ağzımdan buharlar çıkıyordu. Kırlar son-
suzdu, kurşuniydi ve ufku kapayan çam ormanı, babanın 
âdeti üzere kahvaltıda yediği haşlanmış ıspanak rengin-
deydi. Köy galiba arkada kalıyordu, yedi denizler ve dün-
yanın harikaları da.

Ata yaklaşınca durdum. O da, hiç hareket etmeden 
bana bakıyordu. O kadar yaşlı, o kadar yorgundu ki, yu-
varlak gözleri bile artık aynı kahverengi değildi. Yeryü-
zünün başka yerlerinde, gözleri en sevdiğim lügatleri 
süsleyen resimlerdeki yiğitlerinki gibi mavi olan atlar var 
mıdır bilmiyorum, ama her neyse, anlaşılan yeryüzüne 
cevaplar almaya gelmemişiz. Daha da yaklaştım ve ba-
bamın anısına suratına sıkı bir şaplak indirdim. Hayvan 
geri geri gitti, sonra o koca suratını aşağı sarkıttı. Tekrar 
yaklaştım, sağrısını okşadım, kin güden biri değilim. 
Hem sonra baba filan, bütün bunlar onun hatası değildi 
ki. Belki hayvan kelimesini de fazla hafife alarak yazdım.

Odunluğun zemini yapış yapış pas, talaşların ve hiç 
bitmemecesine yerden kusan yağmurun sonucu bu. Po-
tinlerimle buraya basmaktan nefret ediyordum, sanki 
toprak bana tebelleş olup yapışmış beni tıpkı ahtapotlar 
gibi, tıpkı müzik gibi, bir ağıza benzeyen karnına doğru 
emiyormuş hissine kapılıyordum. Epeydir, haydi birkaç 
gündür diyelim, buraya gelmemiştim. Biçerdöverin üstü 
bir karış kuş pisliğiyle kaplıydı, birbirine dolaşmış hurda 
parçaları yerlerde sürünüyordu, saban bile bir öküzün ar-
kası neye benzer çoktan unutmuştu. Adil Ceza’ya gelin-
ce, o, ufacık dertop olmuş köşesinde duruyordu. Son yıl-
larda pek fazla değişmemişti, yerinden dikkatle alınıyor, 
kutusundan korka korka çıkarılıyordu. Sanki biçareliği 
artık son raddesine varmış da, ondan geriye kalan daha 
fazla ufalıp yok olamazmış, sonsuza kadar buradan bir 
yere kıpırdayamazmış gibiydi, doğruya doğru. Bazen, tek-



23

rar yerine yerleştirmeden önce kollarımla sararak onunla 
uzun günler geçirdiğim olurdu. Adil Ceza bambaşka bir 
şey, bir gün onunla dünyayı şaşırtacağız. Burada bir de, 
daha sonra yeri ve saati gelince tekrar bahsedeceğim cam-
dan sandık var, ama şimdi kesemeyiz. Burada dedim, çün-
kü burası felaketten kaçmak ve işbu vasiyetnamemi yaz-
mak için sığındığım, mahzen de denen hangar. Bulanlar 
beni burada bulacak. Tabii başka bir yere kaçamazsam.

En dipteki duvara yamulmuş tahta parçaları dayan-
mıştı, duvarın kendisi de ahı gitmiş vahı kalmış bir tahta-
dandı. Kuşatma duvarının geri kalan kısmı taştandı ve 
üzerinden sular sızıyordu. Tahtalardan hiçbiri, gözüme 
kullanılabilir gibi gözükmedi. Bunlarla babaya bir ceset 
kutusu imal edecek kişi değildim ya! Dış kabuğuyla bıra-
kılmış bir kütüğün üzerine oturup birbirlerine hiç uyma-
yan ve seninki benden kara diyen iki tahtayla hiç olmazsa 
iş görecek haç gibi bir şey yaptım. Bir an durup bu haçın 
üstüne ne yazacağımızı, yoksa en iyisi bunu unutmak mı 
diye düşündüm. Kabuklu kütük de ne ola ki? 

Matemim çok yeni olmasına rağmen, en sevdiğim ve 
sabanın bir köşesine iliştirip kardeşimin beni rahat bırak-
tığı ve malikânenin bir yerlerinde kendine dokunmakla 
meşgul olduğu zamanlarda gizlice gelip sessizlik içinde, 
hayranlıkla seyrettiğim yiğit şövalyenin resmine bir göz 
atarak bir suç ortaklığı hissiyle kendi kendime gülümse-
meyi de ihmal etmedim. Bir lügatten yırttığım bu resim, 
bana en sevdiğim hikâyeyi hatırlatıyordu ve en sevdiğim 
resim de bu olduğu için, her ikisini hayal dünyamın gizli-
liğine yerleştirmiştim. Bu hikâye belli bir anda, bir yerler-
de gerçekten yaşanmışmış, haydi canım sen de. Hikâyede, 
deli keşiş diye bilinen biri tarafından esir olarak bir kuleye 
kapatılan bir prenses vardı ve onu kurtarmaya gelen ve 
doğru anladıysam, ateşten kanatları olan atının terkisine 
atıp kaçıran yakışıklı şövalye vardı. Bu hikâyeyi bıkmadan 
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usanmadan tekrar tekrar okuyordum, hatta sık sık aklım-
dan geçiriyordum, o kadar duygulanıyordum ki, artık biz-
zat ben şövalye ya da prenses ya da kulenin gölgesi miy-
dim, yoksa büyük kulenin altındaki yeşil çimenler ya da 
yaban güllerinin kokusu ya da şövalyenin, hikâyede den-
diği gibi, sevdiceğinin kendinden geçmiş bedenini sardığı 
çiğlerle süslü örtü gibi, sadece aşklarının dekorunun bir 
parçası mıydım bilemiyordum. Hatta kültürüm için baş-
ka lügatler okurken, mesela gözümün önünde duran spi
noza’nın etik’ini okumak yerine, kendimi kafamdaki lü-
gatten en sevdiğim hikâye olan, yakışıklı şövalyesi tarafın-
dan kurtarılan prensesin hikâyesini okurken bulduğum 
da oluyordu. Hatta yatmadan önce, onu kardeşime oku-
maya kalkacak kadar ileri gittiğim bile oldu, ama düşüne-
biliyor musunuz, o hemencecik bir domuz gibi horlama-
ya başladı. Kardeşimle her şey her zaman hayal kırıklığı, 
insan onunla hayal kuramıyor.

Ve hepsini, yani iki tahtayla bir beli, bu fani dünya-
daki evimizin mutfağına taşıdım.

Kardeş sandalyesinden kıpırdamamıştı, hani derler 
ya, adeta dekorun ayrılmaz parçası olmuştu. Doğru keli-
me, aptal aptal, üç haftadır tavandaki kirişe bağladığımız 
bir ipe asılı ve ellerimiz arkada kavuşturulmuş durum-
dayken ısırmaya çalışıp eğlendiğimiz elma koçanına ba-
kıyordu, benim çok başarılı olduğum bir oyundu bu. 
Kardeş koçanı hareket ettirmek için, mumyalaşmış, bir 
çekirge ölüsü gibi kurumuş meyveden geriye kalanların 
üzerine, arada bir dalgın dalgın üflüyordu. Karalama def
terine tek satır yazmamıştı. Şunu da yalnız bırakmaya 
hiç gelmiyor.

“Uygun tahta bulamadım,” dedim, “köye gidip bir 
tabut bakmam lazım ama bir haç var işte.”

At arkamdan gelmişti ve pencereden bizi izliyordu. 
Başka halt bilmez zaten.
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