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Anlaşıldı, Tamam’ın üçüncü öyküsü “A Piece of Cake” (Çanta-
da Keklik), Şeker Henry’nin İnanılmaz Öyküsü’nün (çev. Ülker 
İnce, Can Yayınları, 2018) içinde yayımlandı. Bu sebeple öy-
küyü bu kitaba dahil etmedik ve “Uçanlarla ve Uçuşlarla İlgili 
On Hikâye”yi dokuza indirmiş olduk.

Yayıncının Notu





S.M.D. için
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Bu öykülerin bir kısmının daha önce yayımlandığı The 
Saturday Evening Post, Tomorrow, Harper’s Magazine, Ladies’ 
Home Journal ve Town and Country’ye içten teşekkürlerimle.

Bu öykülerde gerçek kişileri anlatmıyorum. Geçen adlar 
tanıdığım pilotların adları değil, birinci tekil şahıs kullanımı da 
illa kendimden bahsettiğim anlamına gelmiyor.

Teşekkür
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 Ah Tanrım, nasıl da korkuyorum.
Artık yalnız kaldığıma göre saklamak zorunda deği-

lim, artık hiçbir şeyi saklamak zorunda değilim. Yüz ifa-
demi kontrol etmek zorunda değilim çünkü beni gören 
kimse yok; çünkü benimle onlar arasında yirmi bir bin fit 
var; çünkü tekrar başladı ve artık istesem de başlamamış 
gibi yapamam. Artık öğle yemeğinde onbaşı mesajı geti-
rince yaptığım gibi dişlerimi kenetleyip çenemi sıkmak 
zorunda değilim; onbaşı mesajı getirip Tamirci’ye vermiş, 
Tamirci de bana bakıp, “Charlie, sıra sende. Sırada sen 
varsın,” demişti. Sanki bilmiyormuşum gibi. Sanki sıranın 
bana geldiğini bilmiyormuşum gibi. Sanki dün gece yata-
ğa girdiğimde bilmiyormuşum gibi, gece yarısı daha gö-
züme uyku girmemişken, tüm gece boyunca, gecenin 
birinde, ikisinde, üçünde, dördünde, sabahın beşinde, altı-
sında ve yataktan çıktığım yedisinde bilmiyormuşum 
gibi. Sanki giyinirken ve kahvaltı ederken, yemekhanede 
dergi okurken, yemekhanede bozuk para yarıştı rırken,1 
yemekhanede duyuruları okurken, yemekhanede bilardo 
oynarken bilmiyormuşum gibi. O zaman da biliyordum, 

1.Shove-halfpenny.Birtahtazeminüstündeyarımpenilerienuzağaitmeye
çalışarakoynananoyun.(Ç.N.)

YAŞLI MI YAŞLI BİR  
ADAMIN ÖLÜMÜ
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öğle yemeğine gittiğimizde de biliyordum, öğle yemeğin-
de o kuzu etini yerken de biliyordum. Sonra on başı me-
sajla içeri girdiğinde – hiçbir anlamı yoktu. Gökyüzünde 
kara bulutlar olduğu için yağmur yağmaya başlamasın-
dan daha anlamlı bir yanı yoktu. Tamirci’ye kâğı dı verdi-
ğinde Tamirci daha ağzını açmadan ne diyeceğini biliyor-
dum. Ne diyeceğini kelimesi kelimesine biliyordum.

O yüzden onun da bir anlamı yoktu.
Ama mesajı katlayıp cebine koyduktan sonra, “Ha-

murlu etini bitir. Daha çok vaktin var,” dediğinde işte o 
zaman kötü oldum, çünkü aynı şeyleri tekrar yaşayaca-
ğımdan kesinlikle emindim, yarım saat sonra kemerimi 
takıp motoru test edeceğimden, takozları kaldırması için 
erlere işaret edeceğimden emindim. Diğerleri öylece 
oturmuş hamurlu etlerini yiyordu, benimki önümdeki 
tabakta duruyordu, bir lokma daha yiyecek halim yoktu. 
Ama çenemi sıkıp, “Çok şükür. Boş boş oturup burnumu 
karıştırmaktan sıkılmıştım,” dediğimde her şey yoluna 
girdi. Bunu söylediğimde gerçekten iyiydim. Diğer her-
kes de yola çıkmadan böyle konuşmuş olmalıydı. Sonra 
masadan kalkarken, “Çay vakti görüşürüz,” dediğimde 
bu lafım da kulağa iyi geliyordu.

Ama artık bunların hiçbirini yapmama gerek yok. 
Tanrı’ya şükürler olsun ki artık gerek yok. Artık kendimi 
serbest bırakıp rahatlayabilirim. Bu uçağı doğru düzgün 
uçurduğum sürece istediğimi yapabilir, istediğimi söyle-
yebilirim. Eskiden böyle değildi. Dört yıl önce her şey 
harikaydı. Bu işi severek yapıyordum çünkü heyecan ve-
riciydi; çünkü havaalanında beklemek bir futbol maçı 
öncesinde beklemek ya da krikette vuruş sıranı beklemek 
gibiydi; üç yıl önce de her şey yolundaydı. Ama sonra her 
seferinde üç ay dinlenip geri dönmek, dinlenip geri dön-
mek; her seferinde dönmek ve her seferinde paçayı sıyır-
mak, herkesin ne kadar iyi pilot demesi, kimsenin Brük-
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sel civarlarında nasıl ucu ucuna ya da Dieppe üzerinde 
nasıl şans eseri yırttığını bilmemesi, Dieppe üzerinde o 
diğer seferin nasıl kötü olduğunu bilmemesi ve bu yıl her 
hafta, her seferin her dakikasında nasıl şanslı olduğumu, 
nasıl kötü olduğumu, nasıl korktuğumu bilmemesi. Kim-
se bunları bilmiyor. Hepsi, “Charlie harika bir pilot,” di-
yor, “Charlie uçmak için doğmuş”, “Charlie muhteşem.”

Bence bir zamanlar öyleydi ama artık değil.
Her seferinde kötüye gidiyor artık. Başta yavaş yavaş 

geliyor, yavaşça yaklaşıyor; arkadan sinsice, çıt çıkarma-
dan sokuluyor, öyle ki arkanı dönüp geldiğini göremiyor-
sun. Geldiğini görebilsen belki durdurabileceksin ama 
hiçbir uyarı almıyorsun. Giderek yaklaşıyor, serçe takip 
eden bir kedi gibi sinsice sokuluyor; sonra, tam arkana 
geçtiğinde kedinin atılacağı gibi atılmıyor, sadece öne 
eğilip kulağına fısıldıyor. Omzuna nazikçe dokunup ku-
lağına genç olduğunu, daha yapacak milyonlarca şeyin 
olduğunu, daha söyleyecek milyonlarca sözün olduğunu, 
dikkatli olmazsan nalları dikeceğini, çok yüksek ihtimalle 
eninde sonunda nalları dikeceğini, nalları diktiğinde bir 
hiç olacağını, kömür halinde bir cesetten ibaret kalacağı-
nı fısıldıyor. Kömüre döndüğünde cesedinin nasıl görü-
neceğini fısıldıyor kulağına; ne kadar siyah olacağını, nasıl 
yamru yumru ve kırılgan olacağını, yüzünün kapkara ola-
cağını, parmaklarının kapkara olacağını, ayak kabılarının 
ayaklarından düşeceğini, bu şekilde ölünce ayakkabılar 
hep düşer çünkü. Başlarda sadece geceleri fısıldıyor, ge-
celeri yatakta gözüne uyku girmeden uzandığın anlarda. 
Sonra gün içinde rasgele anlarda fısıldamaya başlıyor, diş-
lerini fırçalardan, bira içerken ya da koridorda yürürken; 
sonunda öyle bir hale geliyor ki onu tüm gün tüm gece, 
her zaman duyar oluyorsun. 

İşte Ijmuiden. Her zamanki gibi, kenarında küçük 
kulp çıkıntısıyla. İşte Frizler, Texel, Vlieland, Terschelling, 
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Ameland, Juist ve Norderney. Hepsini biliyorum. Mik-
roskop altındaki bakterilere benziyorlar. İşte Zuiderzee, 
işte Hollanda, işte Kuzey Denizi, işte Belçika, işte dünya; 
kahrolası dünya, bütün öldürülmeyecek insanlarıyla, bü-
tün evleriyle, bütün kasabalarıyla, balık dolu deniziyle. 
Balıklar da öldürülmeyecek. Bir tek ben öldürüleceğim. 
Ölmek istemiyorum. Ah Tanrım, ölmek istemiyorum. En 
azından bugün ölmek istemiyorum. Acı korkusundan da 
değil. Gerçekten acıdan değil. Bacağımın ezilmesi ya da 
kolumun yanması umurumda değil, yemin ederim umu-
rumda değil. Ama ölmek istemiyorum. Dört yıl önce al-
dırmıyordum. Dört yıl önce aldırmadığımı çok net hatır-
lıyorum. Üç yıl önce de aldırmıyordum. Her şey çok gü-
zeldi, heyecan vericiydi; kaybedecekmişsin gibiyken hep 
güzel ve heyecan vericidir, o dönem de kaybedecek gi-
biydik. Zaten her şeyi kaybedeceğin zaman savaşmak 
hep güzeldir, dört yıl önce de durum böyleydi. Ama şim-
di kazanacağız. Kazanacağın zaman her şey değişiyor. 
Şimdi ölürsem ömrümün elli yılını kaybedeceğim ve elli 
yılımı kaybetmek istemiyorum. Onun dışında her şeyi 
kaybedebilirim ama elli yıl, tüm yapmak istediğim şeyler, 
tüm görmek istediğim şeyler demek; mesela Joey’yle yat-
maya devam etmek gibi şeyler. Ara sıra eve gitmek gibi. 
Bir ormanda dolaşmak gibi. Bir şişeden kadehe içki koy-
mak gibi. Hafta sonlarını iple çekmek gibi ve elli yıl bo-
yunca her yıl, her gün, her saat hayatta olmak gibi. Şimdi 
ölürsem bütün bunları kaçıracağım, geri kalan her şeyi 
kaçıracağım. Bilmediğim şeyleri kaçıracağım. Kaçırmak-
tan en çok korktuklarım da bunlar. Ölmek istemememin 
sebebi yaşanacağını umduğum şeyler. Evet, böyle. Böyle 
olduğuna eminim. Bir berduşa silah tutsanız, yolun kena-
rında sırılsıklam olmuş titreyen bir berduşa silah tutup, 
“Seni vuracağım,” deseniz, “Vurma. Lütfen vurma,” diye 
feryat eder. Berduşun hayata tutunmasının sebebi yaşa-
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nacağını umduğu şeylerdir. Ben de aynı sebepten tutunu-
yorum hayata ama artık o kadar uzun zamandır tutunu-
yorum ki daha fazla tutunacak gücüm kalmadı. Yakında 
bırakmam gerekecek. Bir uçurumun kenarında asılı kal-
mışım gibi, bunun gibi bir şey; fazla uzun zamandır tutu-
nuyorum, uçurumun tepesini parmaklarımla kavramışım, 
kendimi yukarı çekemiyorum, parmaklarım gitgide yoru-
luyor, acıyıp sızlamaya başlıyor, o yüzden er geç bırak-
mak zorunda kalacağımı biliyorum. Yardım istemeye ce-
saretim yok, bir bunu yapmaya cesaretim yok, o yüzden 
uçurumun kenarından sarkmayı sürdürüyorum, sarkar-
ken de ayağımla kenara ufak ufak vuruyorum, çaresizce 
basabileceğim bir çıkıntı arıyorum ama burası bir geminin 
kenarı gibi sarp ve pürüzsüz, tek bir basamak dahi yok. 
Yakında bırakmak zorunda kalacağım. Ne kadar uzun 
süre tutunursam bırakmak zorunda kalacağımdan o ka-
dar emin oluyorum; o yüzden her saat, her gün, her gece, 
her hafta giderek daha çok ve daha çok korkuyorum. Dört 
yıl önce böyle uçurumdan sarkmıyordum. Yukarıdaki ça-
yırda koşturuyordum ve bir yerlerde bir uçurum olduğu-
nu, o uçurumdan düşebileceğimi bilsem de aldırmıyor-
dum. Üç yıl önce de öyleydi ama şimdi her şey değişti.

Ödlek olmadığımı biliyorum. Buna eminim. Yolu-
ma hep devam edeceğim. İşte bugün buradayım, öğle-
den sonra ikide, yüz otuz beş derecelik rotada saatte üç 
yüz altmış mil hızla uçuyorum ve iyi uçuyorum; nere-
deyse akli melekelerimi yitirecek kadar korkmama rağ-
men bunu yapmaya devam ediyorum. Gitmemek ya da 
geri dönmek asla söz konusu olmadı. Geri döneceğime 
ölmeyi yeğlerim. Geri dönmek asla bir seçenek değil. Ol-
saydı her şey daha kolay olurdu. Düşmanla dövüşmeyi, 
bu korkuyla dövüşmeye yeğlerim.

İşte Wassalt. Kamufle edilmiş binalar ve kamufle edil
miş büyük, kocaman havaalanı; büyük ihtimalle 109’lar
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