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Bir kalbi temelinden sarsmak için kader her 
zaman sillesini vurmaya, sertçe müdahale gücüne 
gerek duymaz; aksine, asıl sudan sebeplerden yı-
kım üretmek onun zapt edilemez yaratma hevesi-
ni kamçılar. Biz bu ilk hafif temasa kendi karanlık 
insan dilimizde vesile der ve onun ufacık boyutla-
rını genelde muazzam bir etki yaratan gücüyle 
karşılaştırıp şaşırırız; ancak nasıl ki teşhis hastalık 
sürecinin çok küçük bir parçasıysa, gün yüzüne 
çıkan ve olay olarak nitelenebilecek kısmı da insan 
kaderinin çok küçük bir parçasıdır. Kader daima, 
dışarıdan ruha temas etmeden çok önce zihinde 
ve bedende hüküm sürmeye başlar. Kendini idrak 
etmek kendini savunmaktır; ve ço ğu zaman boşu-
nadır.

Yaşlı adam –adı Salomonsohn’du ve yaşadığı 
yerde özel ticaret müşaviri olarak tanınıyordu– Pas-
kalya vesilesiyle ailesiyle birlikte geldiği Gardo-
ne’deki otelde gecenin bir yarısı şiddetli bir ağrıyla 
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uyandı: Gövdesi keskin kenarlı fıçı tahtalarıyla sarı-
lı gibiydi, sıkışan göğsünden güçlükle nefes alabili-
yordu. Defalarca safrakesesi spazmı geçirdiği için 
korkuya kapıldı; doktorların tavsiyesine rağmen 
kendisine tedavi olarak verilen Karlsbad kürü yeri-
ne ailesinin hatırına güneyde konaklamayı seçmişti. 
Tehlikeli türden bir kriz endişesiyle geniş gövdesini 
çekinerek yokladı ve neyse ki hemen –ağrısı hâlâ 
aynı şiddetle sürdüğü halde rahatlayarak– anladı: 
Sadece midesinde bir ağırlık vardı, sebebi belli ki 
alışık olmadığı İtalyan yemekleri ya da o bölgede 
turistlerin sık sık geçirdikleri şu hafif zehirlenme-
lerden biriydi. Derin bir nefes alarak titreyen elini 
indirdi ama baskı sürüyor, nefesini daraltıyordu; 
bunun üzerine biraz hareket etmek için oflaya puf-
laya, güçbela yataktan çıktı. Gerçekten de ayakta 
dururken, hele yürürken baskı iyice azalmıştı. Ama 
karanlık odada adım atacak yer yoktu, ayrıca bitişik 
yatakta uyuyan karısını uyandırıp boş yere endişe-
lendirmekten de korkuyordu. O yüzden ropdöşam
brını giydi, çıplak ayaklarına keçe terliklerini geçir-
di ve biraz gezinip nefes darlığını hafifletmek üzere 
temkinli adımlarla koridora yöneldi.

Karanlık koridora bakan kapıyı araladığında, 
ardına kadar açık pencereden kilise çanının sesi gel-
di; önce kuvvetli, sonra gölün üzerinde yumuşakça 
titreşen dört vuruş; saat sabahın dördüydü.

Uzun koridor zifirî karanlıktı. Fakat yaşlı adam 
onun dümdüz ve geniş olduğunu gündüzden ga-
yet iyi hatırlıyordu; dolayısıyla ışığa gerek duyma-
dan, derin nefes alarak bir uçtan diğer uca yürüdü, 
sonra tekrar, tekrar; göğsündeki sıkışmanın gide-
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rek azaldığını hissetmek onu memnun etmişti. Bu 
rahatlatıcı egzersiz sayesinde ağrıdan ne redeyse ta-
mamen kurtulmuş olarak odasına dönmeye hazır-
lanıyordu ki, duyduğu bir sesle irkilerek donakal-
dı. Bir ses; karanlığın içinde yakınlardan bir fısıltı, 
hafif ama yine de belirgin. Kirişlerden bir çıtırtı 
geldi, biri fısıldadı, bir hareket oldu ve aralanan bir 
kapıdan sızan koni şeklindeki ince ışık huzmesi, 
şekilsiz karanlığı bir saniyeliğine deldi. Neydi bu? 
Yaşlı adam gayriihtiyarı bir köşeye büzüldü; bunun 
sebebi kesinlikle merak değil, sadece böyle tuhaf 
bir biçimde uyurgezer gibi hareket ederken yaka-
lanmaktan duyduğu, rahatlıkla anlaşılabilir utanç
tı. Fakat ışığın koridoru aydınlat tığı bu bir saniye 
içinde neredeyse istemediği halde o odadan beyaz 
giysili bir kadın siluetinin dışarı süzüldüğünü ve 
koridorun sonuna doğru ilerleyerek gözden kay-
bolduğunu fark eder gibi oldu. Ve gerçekten de 
koridorun sonundaki kapılardan birinin kolu ha-
fifçe tıkırdadı. Sonra her şey yeniden karanlığa ve 
sessizliğe gömüldü.

Yaşlı adam birden kalbine yumruk yemiş gibi 
sendelemeye başladı. Orada, koridorun en sonun-
da, orada, o kapı kolunun bir şeyleri ifşa edercesine 
oynadığı yerde... Orada sadece kendi odaları vardı; 
ailesi için tuttuğu üç odalı daire. Karısını daha bir-
kaç dakika önce derin uykuda bırakmıştı, demek ki 
–hayır, yanılmış olamazdı– macera yaşadığı başka 
bir odadan dönen bu kadın silueti, daha on dokuz 
yaşındaki kızı Erna’dan başkası olamazdı.

Yaşlı adam zangır zangır titriyordu; kapıldığı 
dehşet öylesine içini ürpertmişti. Kızı Erna, çocu-
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ğu, o pırıl pırıl, cıvıl cıvıl çocuk – hayır, bu müm-
kün değildi, yanılmış olmalıydı. Başkasının oda-
sında ne işi vardı, tabii eğer... Uğursuz bir hayvanı 
kovar gibi bu düşünceyi kafasından uzaklaştırdı 
ama kaçıp giden siluetin hayaletimsi görüntüsü 
hükmedercesine şakaklarına yapışmıştı; yaşlı adam 
onu koparamıyor, söküp atamıyordu. Emin olma-
lıydı. Koridorun duvarına tutunarak nefes nefese 
kızının kendininkine bitişik odasına kadar ilerledi. 
Fakat korkunçtu bu: Tam burada, koridorda bir bu 
kapının, bu bir tek kapının kenarından hafif bir 
ışık sızıyor ve her şeyi açıklayan beyaz bir nokta 
anahtar deliğini delip geçiyordu: Kızının odasında 
sabahın dördünde ışık vardı! Derken yeni bir delil 
daha: İçeride elektrik düğmesi çıt etti, beyaz ışık 
huzmesi hiçbir iz bırakmadan karanlıkta kayboldu 
–hayır, hayır, kendini kandırmanın faydası yoktu– 
Er na’ydı bu, kızıydı, gece vakti başkasının yatağın-
dan kendininkine yılan gibi süzülen oydu.

Yaşlı adam dehşetten ve soğuktan titriyor, bir 
yandan da vücudundan boşalan ter gözeneklerin-
den taşıyordu. Önce içinden kapıyı kırıp kızını, o 
utanmazı tekme tokat dövmek geldi. Ama geniş 
gövdesini taşıyan ayakları birbirine dolanıyordu. 
Son bir gayretle odasına gidip kendini yatağa attı 
ve duyuları uyuşarak, vurulmuş bir hayvan gibi 
yastıkların arasına düştü.

Yaşlı adam yatağında kımıldamadan yatıyor-
du; karanlıkta gözleri fal taşı gibi açıktı. Yan yatak-
taki karısıysa huzur içinde, derin derin nefes alıp 
vermeyi sürdürüyordu. Adam önce onu dürtüp 
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