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Üzgün farelere





“(...) çünkü daha iyisi söylenemezdi.”

Romain Gary, Uçurtmalar
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Mayıs 2014’te, tesadüfler beni Litvanya Vilnius’taki 
Jono Basanavičiaus Sokağı’na sürükledi. 

Bir arkadaşım evleniyordu, şahit olarak da beni 
seçmişti. Cenazemi senin düzenlemeni istiyorum dedi. 
Bunun için biraz erken olduğunu, güzel günlerin onu 
beklediğini, ayrıca sağlıklı durduğunu, ama olmadığı 
taktirde dul eşiyle ilgileneceğimi söyleyerek ona itiraz 
ettim. Bekârlığa vedamı, diyerek açıkladı. Ah, dedim, 
Champs-Élysées’de kovboy kıyafetleri içinde dolaşma-
yı mı kastediyorsun sen? Striptiz ve buz hokeyini kas-
tediyordu.

Böylece, hokey turnuvasını bahane ederek Minsk bi-
letlerimizi aldık, çünkü görüyorsun ya, aşkım, müstakbel 
damat paten ve sopalara ilgi duyuyorsa, dünya şampiyo-
nalarına katılmayı hayal ediyorsa ve onlar da bu yıl kızla-
rın çok güzel, çok sarışın ve soyunmakta çok aceleci dav-
randıkları Beyaz Rusya’da gerçekleşiyorsa biz ne yapabili-
riz ki? Üstelik Minsk’te tek göreceğimiz yerin buz pateni 
alanı ve otelimiz olacağına da elimiz kalbimizin üzerinde 
ve parmaklarımızı da çapraz yapıp yemin ettik. Dört ki-
şiydik, uçakta da sadece üç kişilik yer kalmıştı, sorun değil, 
Vilnius uçağına bilet alır ve Vilnius’tan da Minsk trenine 
binerim dedim. Kendimi böylece Litvan ya’da buluverdim. 
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Litvanya deyince aklımda sadece naif, genel ve belli 
belirsiz bir görüntü canlanıyordu. Dönemler zihnimde 
birbirlerine karışıyorlar, folklorik ve saçma sapan bir 
arapsaçı şeklinde iç içe giriyorlardı: Karman çorman bir 
halde, atlarını gri sokakların orta yerinde şaha kaldıran 
şövalyeleri, Gediminas’ı1 yakasından tutmuş Halkların 
Küçük Babası’nı2 ya da Tatar Krallığı’na savaş açan apa-
ratçikleri görüyordum. Tüm bunların ne bir başı ne de 
bir sonu vardı ve Litvanya’nın benim için bir bilinmezlik 
olduğunu kısa zamanda fark ettim. Neticede çok da öne-
mi olmayan iki ya da üç şey biliyordum: t harfinden son-
ra h kullanılmadan yazılıyordu,3 üç Baltık devletinden 
en büyüğüydü ve nüfusu yaklaşık üç milyondu. (Doğru-
sunu söylemek gerekirse, en iyi hokey oyuncusunun adı-
nı da biliyordum ama bana pek de bir faydası olmayaca-
ğını öngörerek, onu hafızamdan silmeye zorluyordum 
kendimi – kendisine burada yer verip ondan kesin olarak 
kurtulalım, Dainius Zubrus ve bir daha da ondan bah-
setmeyelim.) 

1.1316-1341yıllarıarasındahükümsürmüşLitvanyabüyükdükü.(Ç.N.)
2.HalklarınBabasısöylemiöncelerdeRus İmparatorluğuçarlarını ifadeet-
mekteolup“HalklarınKüçükBabası”şeklindekisöylemözelliklesonçarII.
Nikolay(1868-1918)içinkullanılmıştır.DahasonrasındaSovyetlideriJoseph
Staliniçinde(1878-1953)kullanılmıştır.(Ç.N.)
3.LitvanyaFransızcada“Lituanie”diye,İngilizcedede“Lithuania”diyeyazılır
vegeneldeİngilizcesiylekarıştırılır.(Y.N.)
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O gün Vilnius’ta güneş grev yapmaktaydı, gökyüzü 
gri ve soluktu, yağmur uçakların sac levhaları üzerinde 
trampet çalıyordu – bana hoş geldin demek için hoş an-
cak biraz monoton bir gürültü. Valizimi aldıktan sonra 
bir taksi tuttum ve garın önünde indim. Öğle vaktiydi, 
beni Minsk’e götürecek tren iki saatten önce kalkmaya-
caktı, bu durumda öğle yemeğini yemek ve sonrasında 
biletimi almak için vaktim vardı ancak şehri gezmek için 
olmayacaktı, çok yazık, başka sefere artık.

Bodrum kattaki bir restorana, şu moloz taş duvarla-
rı, is kaplı tavanları, kışın içerisinde kocaman ateşler ya-
nan şömineleri olan tavernalardan birine girdim: İlkba-
harda bir faydası olmayan ocağın ateşliği açık, pis ağzıyla 
gülümsüyordu; aynı esnada tavandaki iki ampul, o gün-
kü tek müşterinin, masaya çökmüş demeyelim de tüm 
ağırlığıyla dirseğini dayamış, yanağı bir elinin avucunda, 
diğer eli ise büyük bir bira bardağının sapına kenetlen-
miş genç adamın, eski sarı yağmurluğunun üzerine sol-
gun bir ışık vererek cızırdıyordu. 

Dönüp gidecektim ancak bakışlarımız kesişti; genç 
adam beni süzüyordu, cansız gözünün derinliğinde bir-
den alev benzeri bir şey canlandı: Kraliçe misali süslen-
miş garson kız yaklaşmaktaydı. Gençti, genç adamdan 
bile daha gençti; bir kurdeleyle topuz yapılmış sarı saç-
ları, derin göğüs dekolteli beyaz bir bluzu ve arasından 
taşan, boş yere kur yapan adamın iltifatları kadar abartı-
lı memeleri vardı. (Öyle olduğunu varsayıyorum, Lit-
vanca bilmiyorum.) 

Otoriter ve nazik bir el işaretiyle duruma hâkim 
olan yüce kraliçe bana köşede bir masayı işaret etti. 
Özensizce lamine edilmiş menüyü inceledim: Art arda 
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gelen çok sayıda müşterinin, böyle yerlerden geçmeleri-
nin bir o kadar çok ve çürütülemez kanıtlarıymışçasına 
bıraktıkları parmak izleri Litvanya yemeklerinin adlarıy-
la üst üs te biniyordu. Bir hamburger ısmarladım. Ve Wi-
Fi’ınız var mı? Evet, dedi garson kız ve üzerinde küçük 
harflerle yazılı şifrenin bulunduğu kâğıt parçasını uzattı 
(X-fh3_pH-38, unutulacak gibi değil). Bilimum sayı, 
harf ve çizgiden oluşan bu saçma kombinasyonu gir-
mekten vazgeçtim, valizimden bir kitap çıkardım, birkaç 
sayfasını okudum (o kadar iyi değildi), onu masaya bı-
raktım: Hamburgerim gelmişti. Ardından hesabı istedim 
(sekiz euro seksen cent).

Cüzdanımdan çıkardığım on euro’luk banknotla gar-
son kıza doğru yönelirken, cüzdanımı neden masada, 
boş tabakla hacimli kitabın arasında ortalık yerde bırak-
tım ki? Hayatta asla çözülemeyecek gizemler vardır. Her 
neyse, İngiltere’den olmadığı kesin olan kraliçeye öde-
meyi yaptıktan sonra (Keep the change,1 demiştim ona ve 
o esnada bana bir euro ve yirmi cent geri vermişti) üze-
rinde sadece tabak ve kitabı bulmak üzere masama geri 
döndüm: Cüzdanım artık orada değildi. Genç adama 
döndüm, belki bir şey görmüştü. Hayır, yok olmuştu, o 
da (kesinlikle şanssız biriydim). Böylece ne dilini ne de 
Dainius Zubrus dışında orada yaşayan birini, ki o da sade-
ce ismen, bildiğim bir yerde beş parasız ortada kalmıştım 
– tabii kraliçenin uşağına bıraktığı paha biçilmez yolluğu 
saymazsak. Minsk’e giden trenin kalkmasına otuz daki-
kadan biraz daha kısa bir zaman kalmıştı ve hâlâ bir bi-
letim yoktu. Yağmur yağıyordu.

1.(İng.)Üstükalsın.(Y.N.)
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Babam. Babamı aramam gerekiyordu hem de acilen 
ve tek çözüm buyduysa da yapacak bir şey yoktu. Ona 
her şeyi üç cümleyle anlattım, Vilnius’u, restoranı, yağ-
muru ve Western Union aracılığıyla bana mümkün oldu-
ğunca çabuk para göndermesini istedim. Ardından yol-
dan geçen bir taksiyi durdurdum, beni şubenin önüne 
bırakmasını istedim ve yol ücretini paramı aldıktan son-
ra ödeyeceğimi söyledim. Ya tabii, diye Litvanca cevap-
ladı ceketi kürk astarlı şoför. (Oldukça serin bir mayıs 
ayıydı.) Bunun üzerine, bir euro ve yirmi cent’im oldu-
ğunu ve eğer isterse, onu peşinat olarak bırakabileceğimi 
ekledim. Ya tabii. Hemen geliyorum, dedim, beş dakika-
lık işim var. Otuz beş dakika sonra biletimi ödeyecek 
param vardı: Tren beni beklememişti. 

Hesaplaştık ve ardından artık ihtiyacım olmayan tak-
siyi yolladım. Şiddetli yağmur yüzümü dövüyordu; çok-
tan uzaklaşmış olan taksinin farlarının oluşturduğu ışık 
demetinde makineli tüfek atışı gibi yağan yağmuru izli-
yordum. Bir sonraki Vilnius-Minsk treni aynı gece kalkı-
yordu, önümde saatler vardı; şehirde gönlümce dolaşabi-
lirdim. Nereye gitmek için? Hangi amaçla? Görecektik 
bakalım. Rasgele yürüyordum; ağaçlar sular damlatıyor-
du üzgün üzgün; bazı yapraklar, sırılsıklam, kaldırımda 
yatıyordu; şehrin fethine başlamıştım, valizimin tekerlek-
leri hızla silinen, birbirine paralel iki çizgi çiziyordu. Ken-
dimi sağanaktan kitabımla koruyarak (şemsiyelerin en 
iyisi değildi) dümdüz ilerledim. İlk kavşaktan sağa dön-
düm, bir Ortodoks kilisesinin yeşil kubbelerini solumda 
bırakarak (üç yıl sonra Vilnius’a dördüncü kez gelmem 
gerektiğinde kubbeler artık yeşil değil, asıl renklerine bo-
yanmış halde, altın sarısı olacaklardı; her gün evinden çı
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