
1



2



3

DAVID VANN

AKVARYUM



4

CAN SA NAT YA YIN LA RI 
YAPIMVEDAĞITIMTİCARETVESANAYİA.Ş.
HayriyeCaddesiNo:2,34430Galatasaray,İstanbul
Telefon:(0212)2525675/2525988/2525989Faks:(0212)2527233
canyayinlari.com/9789750733703
yayinevi@canyayinlari.com
SertifikaNo:31730

Aquarium,DavidVann
©2015,DavidVann
Çizimler:©VolkanAkmeşe
©2017,CanSanatYayınlarıA.Ş.
BueserinTürkçeyayınhaklarıOnkAjansLtd.Şti.aracılığıylaalınmıştır.
Tümhaklarısaklıdır.Tanıtımiçinyapılacakkısaalıntılardışındayayıncının
yazılıizniolmaksızınhiçbiryollaçoğaltılamaz.

1.basım:Ocak2017,İstanbul
Bukitabın1.baskısı2 000adetyapılmıştır.

Editör:SeçkinSelvi

Düzelti:MertTokur,EbruAydın
Mizanpaj:BaharKuruYerek

Kapaktasarımı:UtkuLomlu/LomCreative(www.lom.com.tr)

Kapakbaskı:AzraMatbaası
LitrosYolu2.MatbaacılarSitesiDBlok3.KatNo:3-2 
Topkapı-Zeytinburnu,İstanbul
SertifikaNo:27857

İçbaskıvecilt:YıldızMatbaaMücellit
DavutpaşaCad.EmintaşKazımDinçolSan.Sit.No:81/25-26
Topkapı-İstanbul
SertifikaNo:33837

ISBN978-975-07-3370-3

Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

http://canyayinlari.com/9789750733703


5

İngilizceaslındançeviren

SuatErtüzün

ROMAN

DAVID VANN

AKVARYUM



6

Bir İntihar Efsanesi,2012

Caribou Adası,2012

Pislik,2013

Keçi Dağı,2014

DavidVann’ınCanYayınları’ndakidiğerkitapları:
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DAVID VANN, 1966’da ABD’ye bağlı Aleut Adaları’ndan Adak’ta
doğdu. Babasının intihar etmesini, yaşama tutunmak için bir çıkış
noktasıolarakgördüveBir İntihar Efsanesiadlıilkkitabındabukonu-
yuişledi.BasılanilkkitabıA Mile Down: The True Story of a Disastrous 
Career at Sea(BirMilÖtede:DenizdeTalihsizBirMesleğinÖyküsü),
çoksatarlararasınagirdi.Yazımınınüzerinden12yılgeçtiktensonra
yayımlananBir İntihar Efsanesi,büyükilgiuyandırarakFransa’daMédi-
cisÖdülüdahilonbirödülkazandı.Caribou Adası’yla(2011)başarıla-
rını sürdürdü. Pislik, 2012’de, Keçi Dağı, 2013’te yayımlandı. David
Vann,SanFranciscoÜniversitesi’ndedersvermekte,ayrıcabazıder-
givegazeteleremakaleleryazmaktadır.

SUATERTÜZÜN,1971’deHollanda’dadoğdu. İlkokuluHollanda’da,
ortaokulveliseyiİstanbul’daokudu.BoğaziçiÜniversitesiSiyasetBili-
miveUluslararasıİlişkilerBölümü’nü1996’dabitirdi.Birsürebankacı-
lıkveturizmsektöründeçalıştıktansonraçevirmenlikyapmayabaşla-
dı. Oscar Wilde, Kiran Desai, J.M. Coetzee, Rudolfo Anaya, Julia
Glass,JohnHughes,SybilleBedford,JohnBanville,PatriciaHighsmith,
StephenGreenblatt,AimeeBender,V.S.Naipaulgibiyazarlarıneser-
leriniTürkçeyekazandırdı.
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İyi kalpli ve cömert annem, Lorraine Ida Vann için



10



11

Balık o kadar çirkindi ki, balığa benzemiyordu bile. 
Dal budak salmış etli soğuk yosunlarla kaplı, yeşil beyaz 
benekli bir taştı sanki. Başta fark etmemiştim, ama sonra 
yakınlaşmak için yüzümü cama bastırdım. O inanılmaz 
gürlükteki yosunlara gömülü kalın dudakları, somurtkan 
bir ağız gibi aşağı doğru kavis yapmıştı. Gözü küçük kara 
bir boncuk gibiydi. Geniş kuyruğu koyu benekli kuşak-
larla bezeliydi. Ama bunlardan başka balık olduğunu ele 
verecek hiçbir yanı yoktu.

“Ne çirkin, değil mi?”
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Yanımda ansızın beliren yaşlı adamın sesi tatsız bir 
sürprizdi benim için. Burada şimdiye kadar kimse be-
nimle konuşmamıştı. Karanlıktaki nemli ve sıcak odalar 
dışarıdaki kardan koruyan bir limandı.

“Galiba öyle,” dedim.
“Şu yumurtalar yok mu? Hepsini birden güvende 

tutuyor.”
Yumurtaları ondan sonra gördüm. Balığın bir bölü-

mü beyaz bir denizşakayığının gerisinde saklı sanmıştım, 
ama şimdi salkım halindeki yumuşak beyaz küreciklerin 
bir sapa bağlı olmadığını, her küreciğin ayrı durduğunu, 
yumurtaların balığa gövdeden bir şekilde tutunduğunu 
görebiliyordum.

“Üç benekli kurbağa balığı,” dedi adam. “Yumurtala-
ra erkeğin niye baktığı bilinmiyor. Belki güvende tutmak 
için. Belki öbür balıkları kendine çekmek için.”

Şu üç benek nerede?
Yaşlı adam kıkırdadı. “İyi soru. Balıktaki benekler 

ihtiyar bir adamın elindekilerden daha fazla.”
Gözlerimi çevirmedim. Ellerini görmek istemiyor-

dum. Adam ölmesine ramak kalmış gibi, çok yaşlıydı. 
En azından yetmiş filan olmalıydı, ama yine de duruşu 
iyiydi. Nefesi yaşlılarınkini andırıyordu. Ellerimi cama 
dayayıp daha iyi bir bakış açısı arar gibi, biraz geri çe-
kildim.

“Kaç yaşındasın?” diye sordu.
“On iki.”
“Senin gibi cici bir kız niye arkadaşlarıyla veya anne-

siyle değil?”
“Annem çalışıyor. Onu burada bekliyorum. Trafiğe 

göre dört buçuk-beşte beni buradan alıyor.”
Tam o sırada balık, bir ayağını taştan kaldırır gibi, 

yüzgecini biraz çekti ve altından etinin yumuşak, soluk 
rengi belirdi.
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“Kollarımız ve bacaklarımız birer yüzgeç,” dedim. 
“Şuna bak. Ayaklarıyla taşı kavramış neredeyse.”

“Vay,” dedi yaşlı adam. “O kadar değişmişiz ki artık 
kendimizi tanıyamıyoruz.”

Ona ancak o zaman baktım, yaşlı adama. Teni balı-
ğınki gibi benekliydi; saçları yumurtaların üstüne doğru 
kıvrılan balığın yüzgeci gibi yana atılmıştı. Dudakları 
ciddiyetle aşağı bakıyordu. Çizgili şiş suratına gömülü, 
kamufle olmuş küçük gözlerini kaçırdı. Korkuyordu.

“Neden buradasın?” diye sordum.
“Sadece görmek için. Fazla vaktim kalmadı.”
“O zaman balıkları benimle birlikte seyredebilirsin.”
“Teşekkür ederim.”
Kurbağa balığı taşların üstünde yüzmüyordu. Onla-

ra yapışmıştı. Her an kaçabilecek gibi görünüyordu, ama 
ayaklarını düzeltmek dışında kıpırdamamıştı.

“Bahse girerim içerisi sıcaktır,” dedi yaşlı adam. 
“Tropik su. Endonezya. Sıcak suda geçen bütün bir 
ömür.”

“Banyodan hiç çıkmamak gibi.”
“Aynen öyle.”
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Yukarıdan başka garip bir balık geçiyordu ve leopar 
desenli nakşındaki benekler çekiştirilip uzatılmış gibiydi. 
Yüzgeçleri şeffaftı ve şekli balığa benzemiyor, daha çok 
şekilsiz bir deseni andırıyordu.

“Tüylü kurbağa balığı,” dedi adam. “Öbürünün akra-
bası. Latince isminde antenleri anılır.”

“Ağzı nerede veya gözleri ya da herhangi bir yeri?”
“Bilmiyorum.”
“Bunun neresine balık diyorlar ki?”
“Yine iyi bir soru.”
“Sen kaç yaşındasın?”
Adam sırıttı. “Benim nereme insan dediklerini sor-

mak ister gibisin.”
“Affedersin.”
“Sorun değil. İtiraf edeyim ki, bunu ben de merak 

ediyorum. Zar zor yürüyorsam ve yalnızsam, tanınır ol-
maktan çıktıysam, yüzümün eski halinden eser kalma-
dıysa ve oradaki tüm uzuvlar beni bile şaşırtacak kadar 
gizlenmişse, daha önceden insan dediğine hâlâ aynı şeyi 
diyebilir misin? O artık yeni bir şey değil midir? Hatta 
onu kimse görmüyorsa, ona bir şey bile denebilir mi?”

“Özür dilerim.”
“Hayır. Bu ilginç bir soru, üstünde birlikte düşün-

memiz gereken bir soru. Ayrıca bu benim için bir zevk. 
Şunun bir balık mı, benim de bir insan mı olduğumuz 
konusunda kafa yorabiliriz.”

“Evet, ama gitmem gerekiyor. Saat dört buçuğa geli-
yor, annem her an gelebilir.”

“Yarın kaçta burada olacaksın?”
“Ders üçe yirmi kala bitiyor. Yani üçü çeyrek geçe 

gibi olurum.”
“Hangi okula gidiyorsun?”
“Gatzert’e.”
“Oraya kadar uzun bir yol değil mi?”
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“Öyle. Hoşça kal.” Işık çerçeveli karanlık koridorlar-
dan aceleyle yürüdüm. Akvaryumun kendisi, müthiş de-
rine dalmış bir denizaltı gibi, suyun içindeymiş duygusu 
uyandırıyordu. Öyle ki, lobiye çıktığımda kendimi bam-
başka bir dünyada hissediyordum; Seattle’daki günbatı-
mında parlak bulutlar, boza çalan gökyüzünde birkaç 
kızarıklık ve ıslak sokaklardan bir manzaranın içindey-
dim. Kararıp yumuşayan kar yine donmayı bekliyordu. 
Annem henüz görünürlerde değildi.

Kabanımı giyip fermuarını çektim. Cüssemin böyle 
ikiye katlanmasına bayılıyordum. Suni kürkten kapüşo-
nu başıma geçirdim. Artık neredeyse görünmezdim.

Annem nadiren dört buçukta gelirdi. Ben her za-
man beklemeye koyulur, yolun karşısındaki demiryolu-
na ve ilerisindeki otoyol üstgeçidine uzun uzun bakar-
dım. Gökyüzünde kocaman ve karanlık, dünyayı kapa-
tan beton levhalar. Buradan kuzeye de güneye de gidile-
biliyordu ve biz daima güneye giderdik. Yola Alaska Yolu 
denirdi, ama biz o tarafa hiç gitmedik.

Kamyonlar ve ardı arkası kesilmeyen arabalar, be-
ton, gürültü ve soğuk; balıkların dünyasından apayrı bir 
âlem. Balıklar rüzgârı hiç hissetmezlerdi. Hiç üşümez 
veya kar görmezlerdi. Ama beklemeleri gerekiyordu. 
Hatta bütün yaptıkları beklemekti. Ayrıca o camların 
içinde ne görüyorlardı? Bizi mi, yoksa bir aynalar diya-
rında sadece kendi yansımalarını mı?

Büyüyünce balıkbilimci olacaktım. Avustralya ya da 
Endozenya’da, Belize veya Kızıldeniz’de yaşayacak ve 
günlerimin çoğunu aynı sıcak suların içinde geçirecek-
tim. Binlerce kilometreye yayılan bir balık tankı. Akvar-
yumların sorunu, içlerine giremememizdi.
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