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PETROSMARKARİS,1937’deİstanbul’da,Heybeliada’dadoğdu.Eko-
nomiöğrenimigördüktensonra,edebiyatdünyasına ilk adımınıAli 
Re co’nun Öyküsüadlıoyunuylaattı.Kral İbu’nun DestanıveAtlargibi
oyunlar da yazanMarkaris, ünlü sinema yönetmeni TheoAngelo-
puolos’un1936 Günleri, Sonsuzluk ve Bir Gün, Büyük İskender, Leyleğin 
Geciken Adımı veUlysses’in Bakışıgibifilmlerininsenaryolarınıkaleme
aldı.AralarındaBertoltBrecht’indebulunduğubirçokAlmanyazarı-
nıYunandilinekazandırdı,Goethe’ninFaustadlıyapıtınınçevirisiyle
büyükbaşarıkazandı.Yunantelevizyonundaüçyılkesintisizgösteri-
lenBir Cinayetin Anotomisi adlı polisiyedizisinin senaryosunuyazdı.
1950’liyıllarınünlüpolisiyeyazarıYannisMaris’ingeleneğinisürdü-
ren Markaris, son yıllarda başkahramanı Komiser Kostas Haritos
olanpolisiyeromanlaryazıyor.

SAADETÖZEN,1972yılındaİstanbul’dadoğdu.NotreDamedeSion
FransızKızLisesi’ni,ardındanİstanbulÜniversitesiArkeolojiveSanat
Tarihi Bölümü’nü bitirdi. Profesyonel turist rehberliği yaptı, ayrıca
uzuncabirsüreCanYayınları’nınFransızcaeditörlüğünüyürüttü.Ha-
lenbelgeselsinemaalanındaçalışmalarınadevamediyor.JorgeAmado,
José Saramago, Yves Simon, Luis Sepúlveda, PauloCoelho,Andrey
Makine,RomainGary,NancyHuston,AminMaaloufgibiyazarların
yapıtlarınıdilimizekazandırdı.
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İosifina’ya, ebediyen
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... Les vices à la mode
passent pour vertus1

MOLIERE, Don Juan, V/2

1.(Fr.)...Kusurlarmodaoluncaerdemdensayılır.(Ç.N.)
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Her şey, üst katta birinin koştuğu hissini veren, bo-
ğuk bir gürültüyle başladı. 

“Deprem!” diye bağırdı paniğe kapılan Adriani.
Açlık, deprem, su baskınları gibi konularda uzman-

dır kendisi.
“Deprem senin kafanda!” deyip gözümü Dimitrakos 

sözlüğünden kaldırdım. “Sayfiye” sözcüğünün anlamına 
bakıyordum. Bugün onun yerine daha çok “yazlık yer” 
diyoruz.

Tatilimizi Adriani’nin kız kardeşinin evinde geçir-
mek üzere adaya gelmiştik. 

Pek rahat sayılmazdım, çünkü başkalarının evinde 
kalmayı sevmem, böyle zamanlarda kendimi hep çok 
gergin hissederim. Ne var ki Adriani kız kardeşini gör-
mek istiyordu; öte yandan elimizde avucumuzda ne var-
sa kızımız Katerina’yı Selanik’te okutmak için verdiği-
mizden, bırakın yarım pansiyon bir otele gitmeyi, rooms 
to let tarzında bir oda kiralayacak paramız bile yoktu. 
Rooms to let dedikleri bir avlunun etrafına dizilmiş oda-
lardı. Adada bütün eski ahırlarda çiçek gibi açmış olan 
afişlerde rooms to let yazıyordu. Eskiden eşekleri koy-
dukları yerlerde, şimdi turistleri yatırıyorlardı.

1
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İki katlı ev, denize oldukça uzak bir tepede, kasabaya 
iki adım mesafedeydi. Adriani’nin eniştesiyle onun erkek 
kardeşi, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun çiftçilere para 
saçtığı altın çağda, evi ortaklaşa yapmışlardı. Bacanağım 
demirci, kardeşi ise kahveciydi. Yüce Yunan köylüsüyle 
uzaktan yakından ilgileri yoktu, ne var ki babadan kalma 
tarlayı, bir ordu Arnavut’u iflahları kesilene dek çalıştıra-
rak değerlendirmişlerdi. Hasat biter bitmez de, sübvansi-
yon alabilmek için ürünü adanın çöplüğüne yıkıvermiş, 
evi de işte bu paralarla yaptırmışlardı. Ev dediysek, o da 
üzerine sıva vurulmuş tuğlalardan ibaretti.

Oraya ilk gittiğimiz gün, ikindiye doğru biraz uza-
nayım dediysem de, korkunç bir gürültüyle uyanmıştım. 

Ev temelinden sarsılıyordu sanki, bu arada bir kadı-
nın da, “Ah... ah... ah!..” diye inlediği duyuluyordu. Ay-
nasızlık ruhuma işlemiş olduğundan bacanağımın karde-
şinin, karısını dövdüğünü düşündüm. Ama adamın karı-
sını dövmediğini, bilakis becerdiğini, beni de kadının 
iniltilerinin uyandırdığını anlamakta gecikmedim.

“Şşt, dikme kulaklarını öyle, ayıptır,” diye fısıldadı 
kafası hep şeytanlığa çalışan Adriani.

Büyük Perhiz döneminde de kurallara da harfiyen 
uyardı zaten.

“Akşamın saat dördünde olacak iş mi! Nereden akıl-
larına gelmiş...”

“Anlamadın mı? Çocuklar evde yok.”
Çocuklar dediği iki oğlan; biri on yaşlarında bir velet, 

diğeri sekiz yaşlarında bir afacan, ikisinin de amacı bas
ketbolcu olmak. Babaları da, o leylek bacaklıların yerlisi-
nin de yabancısının da milyonlar kazandığını televizyon-
da duyunca kendi çocukları da o yolda ilerlesin, Milli 
Takım oyuncusu Fasulas gibi üç sayılık atışlar yapmayı 
öğrensin diye salonun ortasına boş bir sepet yerleştirmiş-
ti. İki haylaz, bir sabah bir de akşam olmak üzere günde 



15

iki kez, topları hoplatıp zıplatarak, çığlıklar atıp sövüp 
sayarak antrenman yapıyorlardı. Ben de o sırada pılımı 
pırtımı topluyor, babalarının kahvesine gidip oturuyor-
dum. Bizim bacanak da, kafamı ütülediği için üste para 
vereceğine, içtiğim kahveye de beş yüz drahmi alıyordu 
utanmadan.

Adriani’ye, tepemizde antrenman yapıldığı için zan
gır zangır sallandığımızı söylememin nedeni de buydu. 
Ama ondan sonra olanlar beni köküne kadar yalancı çı-
kardı.

Ev bir anda temelinden ayrıldı, arkasından korkunç 
bir gıcırtıyla yeniden yerine oturdu. Pınardan su içen ku-
zuları gösteren resim duvardan yere yuvarlanmış, resmin 
üstüne asılı olan keçi çıngırakları da deli gibi çalmaya 
başlamıştı.

Deprem bir ara durdu, sonra yeniden, bu kez daha 
şiddetli başladı. 

Ev beşik gibi sallanıyor, eşyalar sağa sola kaykılıp 
duruyordu. Karşımdaki duvar ikiye bölünmüş –Orta Yu-
nanistan, Peloponnesos’tan kopuyordu sanki– bacanağı-
mın “120 Birleşik Fabrikalar” denen büyük mağazadan 
satın aldığı ciğer kırmızısı eşyaların üzerine moloz yağ-
mıştı. Duvar yıkılırken yaldızlı kulpları olan Korint va-
zosunu da yere çalmış, bu arada tavana avize niyetine 
astıkları hareli camdan lamba da güçlü kuvvetli bir pa-
pazın elindeki buhurdanlık gibi sallanmaya başlamıştı.

Adriani’nin oturduğu koltuktan fırlayıp kapı perva-
zının altına dikildiğini gördüm.

“Ne yapıyorsun?” diye seslendim.
“Depremde kapının altında durulur. Tek güvenli yer 

orasıdır,” dedi korkudan yaprak gibi titreyerek.
İçim sızlayarak Dimitrakos sözlüğünü yere fırlattım; 

sonra da Adriani’yi elinden yakaladığım gibi dış kapıya 
doğru sürükledim, bu arada duvarlar, üzerimize yıkıl-
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mak isteyip sonra bundan vazgeçercesine bir eğiliyor, bir 
dikiliyorlardı.

Tam kapıdan dışarı adım atarken tavandan büyükçe 
bir parça yere indi. Üstüm başım moloz olmuştu, sanki 
her yerime binlerce iğne batıyordu.

Bacanağımın kardeşinin evinin, yan tarafa açılan bir 
kapısı daha vardı. Dışarıya adımımızı attığımız anda im-
dat isteyen bir kadın çığlığıyla irkildik. Bacanağımın kar-
deşinin karısı Stavria merdivenin başında duruyordu. İki 
oğlunu göğsüne bastırmış, isterik bir sesle, “İmdat!” diye 
bağırıyordu. Adaya turist akınının başladığı 1991 yılın-
dan beri ona Stavria demekteydiler; daha önceleriyse 
Stavrini diye bilirdik adını.

“Çocuklar, Kosta! Çocukları al!”
Yukarı çıkarken basamakların ayaklarımın altında 

her an çökebileceğini hissediyordum. İki çocuğu kaptı-
ğım gibi götürmek istedim, ama küçük olan bacaklarımı 
tekmelemeye başladı.

“Topum, topumu istiyorum!”
“Topun sırası değil,” dedim, ama o bacaklarımı tek-

melemeyi sürdürüyordu; topumu isterim diye tuttur-
muştu kerata. Yanımda kelepçe olsaydı da bileğine takı-
verseydim keşke; fena mı, basketin üstüne hırsızpolis 
oyununu da öğrenmiş olurdu.

“Siz inin, topu ben atarım!” diye seslendi Stavria yu-
karıdan.

“İçeri girme!” dedimse de eve dalmıştı bile.
Biz son basamaktan inerken, top üzerimize savrulu-

verdi. Küçük afacan elimden kurtulup topu almaya ko-
şarken, evin içinden korkunç bir cam gürültüsü ve 
Stavria’nın umutsuz sesi yükseldi:

“Avizem!”
Sarsıntı birden durdu, yer biraz soluklanmak ister-

cesine sakinleşti.
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Stavria, darmadağın saçlarla merdivenin başına çık-
mış, “Avizem gitti!” diye yırtınıyordu.

Avize, bacanağımınkinin aynısıydı. Neden aynı avi-
zeden aldıklarını bilmiyorum. Belki Paskalya’yı evlerin-
de kutlayabilmek için. Avizeleri yakar, küçük küçük de 
mumlar alırsın, “İsa’nın Dirilişi”ni okursun, böylece, Al-
tın Mağara’daki Meryem Kilisesi’ne giden üç yüz elli 
dimdik basamağı tırmanmaktan yırtarsın.

“Avizeyi boş ver de in aşağı, bakarsın yeni bir yer 
sarsıntısı olur,” dedim ona.

Söylediklerime aldırmadan ilk basamağa oturuver-
di, dokunsalar ağlayacak haldeydi.

“Basket potamıza bir şey oldu mu?” diye sordu tom-
bul velet sıkıntıyla.

“Çok derdimdi senin basket potan,” diye yanıt verdi 
annesi, inatçı, küçük bir çocuk gibi.

“Son atışın geçersizdi, ona göre,” dedi tombul velet, 
küçük kardeşine.
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