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Birkaç sene önce Quatre Vents Sokağı’nda oturuyor-
dum. Evimin pencereleri Rus restoranı Tari-Bari’ye bakı-
yordu. Yemeklerimi çoğunlukla orada yerdim. Tari-Bari’de 
günün her saatinde kırmızı pancar çorbası, fırında balık ve 
haşlanmış sığır eti bulabilirdiniz. Bazı günler geç kalkar-
dım. Öğle yemeği saati hususunda titizlikle eski alışkan-
lıklara uyan Fransız restoranlarında o sırada artık akşam 
yemeği hazırlıkları başlamış olurdu. Oysa Rus restoranın-
da zamanın bir önemi yoktu. Duvarda asılı bir madenî 
saat vardı. Bu saat bazen durur, bazen yanlış çalışırdı; san-
ki zamanı göstermez de zamanla dalga geçer gibiydi. Saa-
te kimse bakmazdı. Zaten bu restoranın müşterilerinin 
çoğu Rus mültecilerdi. Kendi ülkelerindeyken bir dakiklik 
ve zaman duygusuna sahip olmuş gibi görünenleri bile 
yabancı bir ülkede bu duygularını ya yitirmişlerdi ya da 
onu göstermekten utanıyorlardı. Evet, mülteciler sanki 
Batı Avrupa’nın o her şeyi ölçüp biçen, kılı kırk yaran he-
sap kitapçı zihniyetini protesto etmekteydiler ve sanki 
sadece gerçek Ruslar olarak kalmak için değil, “gerçek 
Rus”u oynamak, Batı Avrupalıların Ruslara ilişkin tasav-
vurlarına uymak için çaba gösteriyorlardı. Yani Tari-Ba-
ri’deki sürekli yanlış gösteren ve ya duran saat rastlantısal 
bir aksesuvar değil, daha çok simgesel bir eşyaydı. Burada 
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zamanın yasaları kaldırılmış gibiydi. Bazen Rus taksi sürü-
cülerinin dahi herhangi bir işte çalışmayan ve varlıklı Rus-
ların bağışlarıyla yaşayan mülteciler gibi zamanın geçişiy-
le ilgilenmediklerini gözlemlediğim olurdu, oysa onların 
bu ülkede çalışırken günde belli bir hizmet saatini doldur-
maları gerektiği kesindi. İşsiz Rusların çoğuna Tari-Bari’de 
rastlamak mümkündü. Bunlar günün her saatinde ve ak-
şamın geç saatlerinde de restoranda otururlardı, hatta ge-
ce giriş kapısı kilitlenip restoran sahibi artık otomatik çe-
lik kasanın üstünde yanan tek bir lambanın ışığında gar-
sonlarla hesap kesmeye başladığında bile. Bu konuklar 
restorandan sahibiyle ve garsonlarla birlikte çıkarlardı. 
Restoran sahibi aralarından bazılarının, evsiz veya sarhoş 
olanların, orada gecelemesine izin verirdi. Bunları uyan-
dırmak çok zordu zaten – ayrıca uyandırılsalar bile mem-
leketten başka birinin yanında yatabilecekleri bir yer ara-
mak gerekirdi. Daha önce söylediğim gibi, çoğu zaman 
ben de çok geç kalkmakla birlikte ara sıra sabah saatlerin-
de tesadüfen pencerenin yanına gittiğimde Tari-Bari’nin 
çoktan açılmış ve “tam kapasite” hareket halinde olduğu-
nu görürdüm. Sürekli birileri girer çıkardı. Belli ki ilk kah-
valtılarını orada yapıyorlardı, hatta bazen alkol eşliğindeki 
ilk kahvaltıyı. Çünkü içeri girerken sağlam adımlarla yü-
rüyenlerin dışarıya sallanarak çıktığı olurdu. Belli yüzleri 
ve tipleri unutmuyordum. Aklımda kalacak kadar dikkat 
çekici olan bu tiplerin arasında bir adam vardı ki tahmi-
nimce günün her saatinde Tari-Bari’deydi. Çünkü ne za-
man sabahları pencereden baksam onun restoranın kapı-
sında müşterileri karşıladığını veya onlara eşlik ettiğini 
görüyordum. Ve ne zaman akşamüstü yemeğe gitsem o 
da masaların birine oturmuş müşterilerle sohbette olu-
yordu. Ya da akşam geç vakit –meslekten olanların söyle-
diği gibi– “dükkân kapanmadan” önce bir şnaps daha iç-
mek için Tari-Bari’ye girdiğimde o adam kasanın başında 
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restoran sahibine ve garsonlara hesap kapatırken yardım 
etmekte olurdu. Anlaşılan zamanla o da beni orada gör-
meye alışmış ve bir tür tanıdık olarak benimsemişti. Beni 
de kendisi gibi bir müdavim olarak kabul ederek onurlan-
dırmıştı – birkaç hafta sonra eski tanıdıkların birbirlerine 
yönelttikleri türden, tanıştığımızı belli eden anlamlı bir 
gülümsemeyle karşılamaya başladı beni. Başlangıçta bu 
gülümsemeden rahatsız olduğumu itiraf etmeliyim, çün-
kü gülümsediğinde, adamın normalde dürüst ve sempatik 
görünen yüzünde itici olmasa bile adeta kuşku uyandırıcı 
bir ifade beliriyordu. Gülümsemesi aydınlık değildi, yani 
yüzünü aydınlatmıyordu, aksine bütün dostça haline rağ-
men karanlıktı, evet, yüzünden bir gölge gibi geçiyordu, 
dostane bir gölge. Bu nedenle de adamın bana gülümse-
memesini yeğlerdim.

Elbette ben de ona nezaketen gülümseyerek karşılık 
veriyordum. Bu karşılıklı gülümsemelerin şimdilik, hatta 
daha uzun bir süre için tanışıklığımızın yegâne ifadesi 
olarak kalmasını diliyordum. Hatta bu yabancının gü-
nün birinde benimle konuşmaya kalkışması halinde bu 
mekâna gitmekten kaçınmayı bile içimden geçirdim. Fa-
kat zamanla bu düşünceyi de aklımdan çıkardım. O göl-
geli gülümsemeye alıştım, restoranın bu sürekli konuğu-
na ilgi duymaya başladım. Ve çok geçmeden içimde 
onunla daha yakından tanışma isteğinin belirmeye başla-
dığını hissettim. 

Artık onu biraz daha ayrıntılı betimlememin zama-
nıdır: Uzun boylu, geniş omuzluydu; saçları kül sarısıydı. 
Birisiyle konuşurken ara sıra kıvılcımlanan, asla alkol si-
siyle bulanıklaşmayan berrak mavi gözlerini dosdoğru 
yüzüne çeviriyordu. Gür ve çok bakımlı, soluk sarı bıyık-
ları geniş yüzünü, alt ve üst kısmı birbirine eşit olacak 
şekilde ikiye ayırıyordu. Bu da yüzünü biraz tekdüze ve 
anlamsız, yani gizemsiz kılıyordu. Ona benzer yüzlerce 



12

adamı Rusya’da, düzinelercesini de Almanya’da ve diğer 
ülkelerde görmüştüm. Bu uzun boylu, yapılı adamın za-
rif, uzun elleri, yumuşak, sessiz, neredeyse hiç işitilmeyen 
adımları ve hiç de kendinden emin görünmeyen ağır, tu-
tuk, temkinli hareketleri dikkat çekiyordu. Bu nedenle 
zaman zaman yüzünün yine de gizemli bir şeyleri sakla-
dığını düşünüyordum, özellikle de kurgulanmış bir aydın-
lık ve açıklık sergilediğinde; adamın mavi pırıltılı gözleri-
ni, bunu yapmazsa kendisine güvenmeyeceklerini san dığı 
için konuşmakta olduğu insanın yüzüne dosdoğru dikti-
ğini varsayıyordum. Buna rağmen ona baktığım zaman-
lar, somutlaşmış açıkkalpliliğin bu kadar mükemmel ama 
yine de nahif bir görüntüsünü yansıtabiliyorsa, bu açık-
kalpliliğe büyük ölçüde sahip olması gerektiğini de dü-
şündüm hep. Selam verirken, iri dişlerinin pırıldamasına 
ve gülerken bıyığının kül renginden sarıya dönerek altın 
gibi ışımasına rağmen yüzünde beliren gülümseyişin göl-
geli olması çekingenliğindendi belki de. Adamdan gide-
rek hoşlanmaya başladığımı görüyorsunuzdur herhalde. 
Hatta çok geçmeden, restoranın kapısına vardığımda şiş-
man, cana yakın restoran sahibinin alışıldık selamı ve alı-
şıldık şnaps için duyduğum sevincin yanı sıra onu görece-
ğim için de belli bir sevinç duymaya başladım. 

Rusçayı anladığımı Tari-Bari’de asla belli etmemiş-
tim. Ne var ki bir keresinde iki taksi sürücüsüyle aynı ma-
saya düştüğümde doğrudan milliyetimi sordular. Alman 
olduğumu söyledim. Ama hangi dilde olursa olsun, eğer 
kendi sırları hakkında konuşacaklarsa bunu ben gittikten 
sonra yapmalarının daha iyi olacağını, çünkü aşağı yukarı 
bütün Avrupa dillerini anladığımı ekledim. Tam o sırada 
başka bir masa boşalınca kalktım ve taksicileri kendi sırla-
rıyla baş başa bıraktım. Böylece Rusça da bilip bilmediği-
mi sormaya niyetlendikleri belliyken bunu yapamadılar. 
Dolayısıyla bu konuda hâlâ kimse bir şey bilmiyordu.
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