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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-
pulos’un1936 Günleri, Sonsuzluk ve Bir Gün, Büyük İskender, Leyleğin 
Geciken Adımı veUlysse’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.

OGÜNDUMAN,1971yılındaAlmanya’nınMannheimkentindedoğ-
du.YükseköğreminiHacettepeÜniversitesiAlmanDiliveEdebiyatı
Bölümü’ndetamamladı.Çevirmenliğinyanısıraradyoprogramlarıda
hazırladı.Almanya’daçeviriatölyelerinekatıldı.Dilimizekazandırdığı
başlıca yapıtlar arasında IngridNoll’ün Aziz Dullar, Grit Poppe’nin
Mila’nın Düşleri,BodoKirschhoff’unEfendinin İnsanlığı,StefanKlein’ın
Mutluluğun Formülü,KlausHermann’ınBabil’in Üzerine Gece Çöküyor, 
EmilUdwig’inİnsanoğlu,TomasBorgé’ninDizginsiz Bir Sabırla,Chris-
tianeGrefe’ninHamburger Çağı,MartinWalser’inEleştirmenin Ölümü 
veStefanZewig’inAmerigoadlıkitaplarıbulunuyor.
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Kedi hemen karşımda, parktaki bankın üzerinde 
oturuyor. Onu her öğleden sonra burada, bankın genişçe 
sırtlığına tünemiş buluyorum. İlk günlerde beni kuşkuy-
la, ona yaklaşmaya kalktığım an kaçmaya hazır izliyordu. 
Nihayet onunla ilgilenmediğimden emin olunca yokmu-
şum gibi davranmaya, benim yüzümden keyfini bozma-
maya başladı. Aramızdaki iyi niyete dayalı komşuluk 
ilişkisi bu şekilde gelişti. Kedi benim yerime oturmuyor, 
ben de nadiren de olsa ondan önce gelmişsem onun ye-
rini ona ayırıyorum. Adi bir sokak kedisi, ama tüyleri 
benim bildiğim sokak kedilerinden farklı olarak kızılımsı 
değil, polis balosu ya da cenazelerde giydiğimiz takım 
elbiseler gibi gri-siyah çizgili.

Adriani yanımda oturmuş örgü örüyor. Elena Kus-
ta’yı üvey oğlunun kurşunundan kurtarmak için kendi-
mi hendeğe atma sivri zekâlılığını gösterdiğim o meşum 
akşamdan bu yana yaşamım kökten değişti. Önce ameli-
yat masasında sekiz saat, ardından hastanede bir buçuk 
ay geçirdim. Üç aylık raporumun kalan üçte ikilik bölü-
münü de evde tamamlıyorum. Cinayet Masası’yla iliş-
kim yeni bir gelişmeye dek kesildi. İşime son verildikten 
bu yana oraya hiç gitmemiştim zaten. Yardımcılarım 
Vlasopulos ve Dermitsakis önceleri gün aşırı bana uğrar-
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ken, sonra ziyaretlerinin yerini telefon görüşmeleri aldı, 
sonunda da her türlü iletişim kesildi. Gikas hastaneye 
sadece bir kez, benden nefret eden bakan yardımcısıyla 
birlikte geldi. Genel müdür cesur girişimim için beni 
dostane bir tavırla kutlamıştı. Nihayetinde tüm sorum-
luluğumu Adriani üstlendi; böylelikle ben de kendimi 
evle park, yatak odasıyla salon arasında hareket etmekle 
kısıtladım. Kendimi İsrailli askerlerin dışarı çıkma yasağı 
uyguladıkları Filistinliler gibi hissediyorum. 

“Bugün yemekte ne var?”
Merak ettiğimden değil. İştahım henüz yerine gel-

miş değil, her lokma boğazıma takılıyor sanki. Konuyu, 
içinde bulunduğum kayıtsızlıktan sıyrılmama yardım 
ettiği için açıyorum sadece. 

“Tavuk haşladım, suyuyla da sana erişteli bir çorba-
cık yaptım.” 

Eve geldiğimden bu yana, sanki iyileşmeme yardım 
edecekmiş gibi cümlelerini sevimli sözcüklerle kurar 
oldu. 

“Yine mi tavuk? Daha önceki gün tavuk yedim.”
“Ama sana iyi geliyor.”
“Neyime iyi gelecek canım? Ciğerime kurşun sap-

landı; ülser olmadım ya!”
“Bünyeni güçlendirir. Sen işin bu kısmını bana bı-

rak,” diye bağladı cümlesini, bakışlarını bir an bile olsun 
örgüsünden ayırmadan. 

İnliyorum; aile üyelerinin bana sabah akşam olmak 
üzere günde sadece iki kez sitem edebildikleri, bunun 
dışında beni rahat bırakmak zorunda oldukları yoğun 
bakım birimini hasretle anımsıyorum. Orada geçirdiğim 
dokuz gün boyunca, beyaz separatör ve iki beyaz per-
deyle tecrit edilmiş yatağımda günde iki kez aynı töreni 
yaşıyordum: Önce Adriani geliyordu yanıma. Sönmekte 
olan bir mumun titrekliğiyle soruyordu: 
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“Bugün kendini nasıl hissediyorsun, Kostas’ım?” 
O yoğun acıya, kendimi harika hissediyormuş gibi 

davranarak karşılık veriyordum. “Harika! Beni neden bu-
rada tuttuklarını bilmiyorum; hiçbir şeyim yok,” diye 
yanıt veriyordum, yoğun bakımda olmaktan hiç sıkıntım 
olmadığı halde. 

Ölçülü, üzgün gülümseme ve belli belirsiz bir baş 
hareketi, kaderimden kaçamayacağım konusunda temin 
ediyordu beni. Adriani bunun ardından oradaki tek ziya-
retçi sandalyesine ilişiyor, elimi tutuyor ve bakışlarını 
gözlerime dikiyordu. Yarım saat sonra gittiğinde, uzun 
süre hareket ettiremediğim için uyuşmuş bir el ve ilerle-
yen on iki saat içinde canımı teslim edeceğimden emin 
bir ruh haliyle baş başa bırakıyordu beni.

Nasıl ki Adriani’nin davranışları beni durumumu 
harika sıfatıyla tanımlamaya itiyorsa, kızım Katerina 
tam aksi yöne çekerdi. Rahat tavırları, geniş gülümseme-
siyle yanıma gelir, “Bravo, sen güçlü bir erkeksin,” derdi. 
“Günden güne daha iyi görünüyorsun.”

“Bunu da nereden çıkarıyorsun?” diye karşılık verir-
dim kızgınlıkla. “Berbat haldeyim. Ağrılarım var, tüken-
dim. Tek istediğim uyumak.”

Bana yanıt vermektense yanağıma içten bir öpücük 
kondurur, yara yerim eskisine göre daha fazla acıyana 
kadar bana sıkıca sarılırdı. 

Son olarak baldızım Eleni ziyaret ediyordu beni. 
Adriani ona, yarı ölü bir durumda hastaneye kaldırıldı-
ğım haberini verir vermez yaşadığı adadan ayrılıp alela-
cele gelmişti. 

Eleni insanları başkalarının çektiği acıları anlatarak 
teselli etmeyi seven insanlardandı. Bu nedenle hızla aile-
sindeki hastalıkları saymaya başlardı. Alerjisi yüzünden 
neredeyse hiçbir şey yiyemeyen ve normal kumaştan el-
biseler giyemeyen kızıyla başlar, yüksek tansiyon yüzün-
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den cebinde Adalat ile dolaşan kocası, leğen kemiği kırıl-
dığından yatalak olan ve dönüşümlü olarak kendisiyle 
diğer gelinleri tarafından altı temizlenen kayınvalidesi 
üzerinden, motosiklet kazası geçirdiğinden üç aydır has-
tanede yatan, yürüyüp yürüyemeyeceği de kesin olma-
yan kuzenine gelirdi. Gitmeden önce bana, “Yatıp kalkıp 
halin için Tanrı’ya şükret,” öğüdünü vermekten de geri 
kalmazdı.

Bu ziyaretlerin ardından öğleden sonraya kadar ken-
dime ayırabilecek vaktim olurdu. Odama mutlak sessiz-
lik hâkimdi. Hemşireler son derece ciddiydi, genel ola-
rak herkes beni rahat bırakıyordu.

Kedi ağzını kocaman açıp ihtişamla esniyor. Sanki 
varlığımdan sıkılmış gibi. Bu yüzden ona kızamam, çün-
kü ben ondan çok daha fazla sıkıldım kendimden. 

“Dönelim mi?” diyorum Adriani’ye, bir taraftan aynı 
tantananın beni evde de beklediğinden emin olduğum 
için neden gittiğimi soruyorum kendime. 

“Biraz daha kal. Temiz hava sana iyi gelir.”
“Belki Fanis gelir...”
“Sanmam. Bildiğim kadarıyla bugün nöbeti var.”
Bir hekim tarafından muayene edilmek için tutuştu-

ğumdan değil, sadece Fanis Uzunidis, yani kızımın erkek 
arkadaşıyla iyi anlaşıyorum. Fanis ile aramdaki ilişki Ati-
na Borsası’nın seyriyle ters orantılı. Çünkü borsa kısa 
süre önce en yüksek noktasına çıktıktan sonra tepetaklak 
düşüşe geçerken, Fanis’le yerlerde sürünen ilişkim de ya-
vaş yavaş düzeldi. Bir akşam kalp krizi tehdidi nedeniyle 
devlet hastanesine getirildiğimde, oranın nöbetçi kardi-
yoloğu olarak tanımıştım onu. Daima neşeli olduğu, aklı-
nın bir köşesinde her daim küçük şakalar sakladığı için 
hoşlanmıştım ondan. Ta ki kızımı ayarttığını öğrenene 
kadar. Bunun üzerine keyfim kaçtı, ilişkimiz yerini şid-
detli bir fırtınaya bıraktı. Nihayetinde Katerina’nın iyiliği 
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için onu kızımın erkek arkadaşı olarak kabul etmeye ka-
rar vermiştim. Ancak kişisel olarak aynı sempatiyi hisse-
demiyordum. Güvenimi sömürdüğü izlenimine kapıl-
mıştım. İnsan bir kez polis akademisinin sıralarından geç-
ti mi, ihanet düşüncesi sülük gibi yapışır kalır aklına. Yo-
ğun bakım birimindeyken onunla ilk kez yakınlaştık, üs-
telik bunun tıbbi bakımla hiç ilgisi yoktu. Saat on ikiye 
doğru, öğle yemeğinden hemen önce gülümseyen yüzü-
nü görürdüm kapıda. Her gelişinde bana farklı şekilde 
sesleniyordu. “Sevgili Komiserimiz bugün nasıllar?” cüm-
lesinden başlayıp, “Ne yapıyor bakalım müstakbel kayın-
pederim?” sorusuna, hatta kinayeli biçimde vurguladığı 
“Baba!” ünlemine kadar. Bu durum günde üç-dört kez 
tekrarlanıyordu; nöbetçi olduğu gecelerde de sağlığıma 
ilişkin ciddi sorular eşliğinde şakayla karışık keyfimi soru-
yor, bir şeyimin eksik olup olmadığını öğrenmek istiyor-
du. Bunu dolaylı yoldan, “Size iyi bakmamız gerek, yoksa 
Doktor Uzunidis canımıza okur!” diyen hemşirelerden 
öğrenmiştim. 

Yoğun bakımdan çıkarıldığımda işin içinde bir bit 
yeniği olduğundan şüphelendim. Daha aynı gün içinde 
Adriani odamı ev gibi yerleştirip üzerimdeki denetimi 
eline aldı. Hastanenin buna göz yummasının nedeni gö-
rev başında yaralanmış olmam, öte yandan kızımın Dok-
tor Fanis’le ilişkisiydi. Hekimler gösterdiğim gelişmeler, 
bana verdikleri ilaçlar, ameliyat sonrasında yaşadığım en 
küçük sorunlarla ilgili Adriani’ye günlük rapor vermeye 
kendilerini zorunlu hissediyorlardı. Üçüncü günün ar-
dından vizitte yanımda kaldı, sorularıyla hekimleri uzun 
tartışmalara sürükledi. Ağrım olduğu ya da dikiş yerleri-
nin rahatsızlık verdiği yönünde en ufak bir yorumda bu-
lunacak olsam sözümü ünlü cümlesiyle kesiyordu: “Bu 
işi bana bırak, Kostas. Sen anlamazsın.” Hekimler Fanis’in 
hatırına pes ediyordu, ben de ona karşılık veremeyecek 
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kadar bitkin oluyordum. Hemşireler ona sinir oluyorlar, 
ama bunu bir biçimde belli etmeye cesaret edemiyorlar-
dı. Sonunda Katerina onunla konuşmaya karar verdi. 
Adriani yürek paralayıcı bir ağlama nöbetine tutuldu. 
“Tamam, Katerina,” dedi gözyaşlarına boğularak, “koca-
mın bakımını bana bırakamıyorsanız, ona yirmi dört saat 
bakacak özel bir hemşire tutun da ben de eve gideyim!” 
Gözyaşları Katerina’nın süngüsünü düşürmüş, benim 
rehine hayatımı teminat altına almıştı.

“Serin oldu, şu yeleğini giy.” Adriani çantasından 
kendi ördüğü yeleği çıkarıp bana uzatıyor.

“Gerek yok, üşümüyorum.”
“Elbette üşüyorsun, Kostas’ım. Sen bu işi bana bı-

rak.”
Kedi oturduğu yerden kalkıyor, geriniyor ve usulca 

banktan aşağı atlıyor. Son kez bana baktıktan sonra arka-
sına dönüp devriye arabalarının telsiz anteni gibi havaya 
diktiği kuyruğuyla uzaklaşıyor.

Hayvanlar bende ne dostane ne de düşmanca duy-
gular uyandırıyor. Onlarla herhangi bir ilişkim yok. Ama 
kedinin bu küstahlığı sinirlerime dokunuyor.

Ardından yeleği alıp sırtıma geçiriyorum. 
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