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PATRICKSÜSKIND,1949yılındaAlmanya’da,Münihkentiyakınla-
rındakiAmbach’tadoğdu.MünihÜniversitesi’ndeOrtaçağ veMo-
dernÇağTarihiöğrenimigördü.Önceleri televizyondizilerinese-
naryolar yazdı. 1979’da yayımlanan ilk romanıKoku ile uluslararası
üne erişti. 1980’de yazdığı ilk oyunu Kontrbas Almanya, İsviçre ve
Avusturya’daençokoynananoyunlararasınagirdi,ayrıcaEdinburgh
Festivali’nde ve Londra’dakiNational Theatre’da sahnelendi.Koku’
nunardından1988’deGüvercin romanı,1991’deHerr Sommer’in Öykü-
süadlıuzunöyküsüyayımlananSüskind,günümüzAlmanedebiyatı-
nınensaygınyazarlarındanbiriolarakkabulediliyor.Kokuiseyazarın
başyapıtısayılıyor.

TEVFİKTURAN,1954’teİstanbul’dadoğdu.İstanbulÜniversitesi’nde
AlmanDiliveEdebiyatı,SanatTarihivePedagojiokudu.1981’denbu
yanaHamburgÜniversitesiTürkolojiKürsüsü’ndeTürkçeokutmanlığı
yapıyor. Yabancılar için bir Türkçe kitabı (Langenscheidts Praktisches 
Lehrbuch Türkisch),ikisözlükçalışması(Langenscheidt)bulunuyor.Pat-
rickSüskind’inKoku, Güvercin, Herr Sommer’in ÖyküsüveKontrbasadlı
yapıtlarınınyanısıraStenNadolny’ninYavaşlığın Keşfi,WalterBenja-
min’inTek YolveBerlin’de Çocukluk,PeterHandke’ninKalecinin Penaltı 
Anındaki EndişesiveSolak Kadın,ErnstJandl’ınDaha İyisi Saksofon,Cees
Noteboom’unİşte Şu Hikâyeadlıkitaplarınıdilimizekazandırdı.
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Bir gün için de ha ya tı nı al lak bul lak eden o gü ver cin 
işi ba şı na gel di ğin de Jo nat han Noel, el li si ni aş mış bu lu
nu yor du, tam bir olay sız lık için de ge çen ra hat yir mi yıl
lık bir sü re yi ge ri sin de bı rak mış tı ve artık kar şı sı na, gü
nün bi rin de ge le cek olan ölüm den baş ka, önemli her han
gi bir şey çı ka bi le ce ği ak lı nın ucun dan bi le geç mez di. 
Bun dan da çok hoş nut tu. Çün kü olay la rı sev mez di, he le 
in sa nın iç den ge si ni sar san, dış ya şam dü ze ni niy se kar
ma ka rı şık eden olay lar dan ba ya ğı nef ret eder di.

Böy le olay la rın ço ğu Tanrı’ya şü kür çok ge ri ler de, 
ço cuk luk ve genç lik yıl la rı nın loş lu ğun da kal mış tı, bun 
la rı ha tır la ma yı hiç mi hiç sev mez di, ha tır la ya cak olur sa 
da de rin bir ra hat sız lık du yar dı: Ör ne ğin Cha ren ton’da 
bir öğ le son ra sı, 1942 Ha zi ra nı’n da, ba lık tut mak tan eve 
dön dü ğü sı ra –fır tı na çık mış tı o gün, yağ mur yağ  mış tı, 
uzun sü ren bir sı ca ğın ar dın dan, eve dö ner ken pa buç la
rı nı çı kar mış tı, çıp lak ayak la rıy la sı cak, ıs lak as falt ta yü
rü müş, su bi ri kin ti le ri ne dal mış tı...– evet, ba lık tut mak
tan eve dön müş, mut fa ğa koş muş tu, an ne si ni ora da ye
mek pi şi rir ken bu la ca ğı nı dü şü ne rek, ama ka dın ora da 
de ğil di ar tık, yal nız ön lü ğüy dü olan, san dal ye nin ar ka lı
ğı na ası lı. An nen git ti, de miş ti ba ba sı, uzun bir sü re için 
yol cu lu ğa çık ma sı ge rek ti. Gö tür dü ler, de miş ti kom    şu
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lar, ön ce Vélod ro me d’Hi ver’e1 gö tür dü ler, son ra Drancy’ 
de ki kam pa, son ra da do ğu ya yol cu luk, ora dan sa kim se 
gel mez bir da ha. Jo nat han bu olay dan hiç bir şey an la ma
mış tı, hep ten ka fa sı nı ka rış tır mış tı olay, bir kaç gün son
ray sa ba ba sı da kay bol muş tu, Jo nat han ile kü çük kız kar
de şi bir den bi re ken di le ri ni gü ne ye gi den bir tren de bul
muş lar, ge ce le yin hiç ta nı ma dık la rı bir ta kım adam lar 
ta ra fın dan bir ça yır dan sü rük le nip, son ra bir or man dan 
ge çi ri lip yi ne, gü ne ye gi den baş ka bir tre ne bin di ril miş
ler, çok, akıl al ma ya cak ka dar çok git miş ler, şim di ye ka
dar hiç gör me dik le ri bir am ca, Ca vil lon’da ken di le ri ni 
is tas yon dan alıp Du ranc va di sin de ki Pu get kö yü ne ya kın 
çift li ği ne gö tür müş, ora da sa vaş bi te ne ka dar sak la mış tı. 
Son ra seb ze tar la la rın da ça lış tır mış tı on la rı.

El li li yıl la rın baş la rın da –Jo nat han sür dü ğü ta rım iş
çi si ya şa mın dan hoş lan ma ya baş la mış tı– am ca sı as ke re 
git mek için baş vur ma sı nı is te di, Jo nat han da söz din le
ye rek üç yıl lı ğı na gö rev al dı. İlk yıl bü tün uğ ra şı, sü rü ve 
kış la ha ya tı nın iğ renç lik le ri ne alış mak ol du. İkin ci yıl ge
mi ye bin di ri lip Çin hin di’ne gön de ril di. Üçün cü yı lın en 
bü yük bö lü mü nü aya ğın da bir si lah ya ra sı, ba ca ğın da bir 
si lah ya ra sı ve amip li di zan te riy le re vir de ge çir di. 1954 
ba ha rın da Pu ge’e dön dü ğün de kız kar de şi yok ol muş tu, 
Ka na da’ya göç et ti, den di. Am ca sı şim di de, Jo nat han’ın 
va kit ge çir me den ev len me si ni is ti yor du, hem de kom şu 
köy olan Lau ris’den, Ma rie Bac couc he ad lı bir kız la; kı
zın da ha yü zü nü bi le gör me miş olan Jo nat han ise us lu 
us lu ona söy le ne ni yap tı, hat ta is te ye rek yap tı, çün kü, 
her ne ka dar ev li li ğin na sıl bir şey ol du ğu nu an cak pek 
ka ba çiz gi le riy le ta sar la ya bi li yor idiy se de, öz le di ği tek 
şey olan o tek dü ze din gin li ğe, olay sız lı ğa so nun da bu 

1.1942Temmuzu’nda,FransızhükümetininHitler’intalimatıyla8 000Yahudi’yi
hapsettiğiParis’tekikapalıbisikletparkuru.(Y.N.)
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yol  dan ka vu şa bi le ce ği ni umu yor du ya. Ama da ha dört 
ay son ra Ma rie bir oğ lan do ğur du, ay nı yı lın son ba ha rın
da da, Mar sil ya’dan ge len Tu nus lu bir seb ze ciy le kaç tı.

Jo nat han Noel bü tün bu olup bi ten ler den, in san la ra 
gü ve nil me ye ce ği, hu zur için de ya şa ya bil me nin an cak on
    la rı ken din den uzak tut mak la ola bi le ce ği so nu cu nu çı
kar dı. Üs te lik şim di bir de köy de alay ko nu su ol du ğun
dan –ki onu ra hat sız eden ala yın ken di si de ğil, bu ne den
le her ke sin dik ka ti ni çek me siy di– öm rün de ilk ola rak 
ken di ba şı na bir ka rar ver di: Crédit Ag ri co le’e1 git ti, bi
rik tir di ği bü tün pa ra yı çek ti, ba vu lu nu top la yıp Pa ris’e 
yol lan dı.

Son ra iki ke re ta li hi yü zü ne gül dü. Sèvres Sokağı’nda
ki bir ban ka da bek çi lik işi bul du, bir de ka la cak yer, 
Planche Sokağı’nda bir apart ma nın al tın cı ka tın da, 
c hamb re de bon ne2 de nen tür den bir ba rı nak. Oda ya av
lu dan son ra dar ser vis mer di ve nin den çı kıp in ce, tek bir 
pen ce re nin şöy le böy le ay dın lat tı ğı bir ko ri do ru ge çe rek 
ula şı lı yor du. Ka pı la rı gri bo ya lı, nu ma ra lan mış iki dü zi
ne oda cık var dı bu ko ri do ra ba kan, en son da da 24 nu
ma ra, Jo nat han’ın oda sı. Uzun lu ğu üç met re kırk san tim, 
ge niş li ği iki yir mi, yük sek li ği iki el li, tek kon fo ru bir ya
tak, bir ma sa, bir san dal ye, bir elekt rik am pu lü, bir de 
el bi se as kı sı olan, baş ka hiç bir şe yi ol ma yan bir oda. An
cak alt mış lı yıl lar da elekt rik hat la rı bir ocak la bir so ba 
bağ la na bi le cek bi çim de güç len di ril di, su bo ru la rı dö şe
ne rek her oda ya ay rı bir la va boy la elekt rik li su ısı tı cı sı 
kon du. O za ma na ka dar ça tı ka tı nın bü tün sa kin le ri, 
eğer ya sak din le me yip bi rer is pir to oca ğı bu lun dur mu
yor idiy se ler, so ğuk ye mek yi yip so ğuk oda lar da uyur, 

1.Fransa’dabirbanka.(Y.N.)
2.(Fr.)Çatıodası.Fransa’daeskidençatıkatlarındakibuküçükodalardahiz-
metçilerkalırdı.(Y.N.)
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ço rap la rı nı, bir kaç par ça kap ka cak la rı nı ve ken di le ri ni 
so ğuk suy la, ko ri dor da, or tak he la nın ya nın da ki tek la va
bo da yı kar lar dı. Bü tün bun lar Jo nat han’a do kun mu yor
du. Ara dı ğı şey ra hat de ğil, yal nız ve yal nız ken di si nin 
olan, onu ha ya tın hoş ol ma yan sürp riz le rin den ko ru yan 
ve için den bir da ha kim se nin ko va ma ya ca ğı, gü ven li bir 
ba rı nak tı. 24 nu ma ra lı oda ya ilk gir di ğin de de he men 
an la mış tı: Bu ra sı, hep is te di ğin yer as lın da bu ra sıy mış, 
bu ra da ka la cak sın. (Tıp kı ba zı er kek le rin, şim di ye ka dar 
hiç gör me dik le ri bir ka dı nın ha yat la rı nın ka dı nı, sa hip 
ola cak la rı ve ömür le ri nin so nu na ka dar ya nın da ka la cak
la rı ka dın ol du ğu nu sö zümona yıl dı rım dü şer gi bi an la
yı ver dik le ri ni ile ri sür dük le ri, adı na ilk ba kış ta âşık ol
mak de nen o ya şan tı la rı gi bi.)

Jo nat han Noel, bu oda yı ay da beş bin es ki frank1 
kar şı lı ğın da tut tu, bu ra dan her sa bah ya kın da ki Sèvres 
Sokağı’na yü rü dü, ak şam la rı ek mek, su cuk, el ma, pey 
nir le bu ra ya dön dü, bu ra da ye me ği ni ye di, uyu du ve 
mut lu ol du. Pa zar gü nü hiç mi hiç terk et me di oda sı nı, 
te miz le di, ya ta ğı na te miz çar şaf lar yay dı. Böy le ce sa kin 
ve hoş nut bir ha yat sür dü, yıl lar yıl la rı, on yıl lar on yıl la rı 
ko va la dık ça.

Be lir li, dış ni te lik te de ğiş me ler ol du bu ara da, ör ne
ğin ki ra ola rak öde di ği pa ra, ki ra cı la rın cin si. El li ler de 
öbür oda lar da da ha bir çok hiz met çi kız, ye ni ev li çift ler, 
bir kaç da iş çi emek li si otu ru yor du. Son ra la rı, İs pan yol la
rın, Por te kiz li le rin, Ku zey Af ri ka lı la rın git tik çe da ha sık 
ta şı nıp son ra ge ne ay rıl dık la rı gö rü lür ol du. Alt mış la rın 
son la rın da öğ ren ci ler ço ğun luk tay dı. En so nun da yir mi 
dört oda nın hep si ki ra ya ve rile mez ol du. Ço ğu boş du ru
yor ya da alt kat lar da ki ekâbir dai re le rin de otu ran sa hip

1.Fransızparabirimiolanfrankınikisıfıratılmadanöncekidurumu.(Ç.N.)
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le rin ce ta van ara sı ya da ge rek tik çe mi sa fir ya tak oda sı 
ola rak kul la nı lı yor du. Jo nat han’ın 24 nu ma ra sı yıl lar geç
   tik çe öte ki ler den da ha kon for lu bir yu va ha li ne gel di. 
Ken di ne ye ni bir ya tak al mış, bir do lap yap mış, ye di bu
çuk met re ka re lik dö şe me yi gri bir ha lıy la dö şe miş, pi şir
meyı ka ma kö şe si ni gü zel, kır mı zı, su ge çir mez, ci la lı bir 
du var kâğı dıy la kap la mış tı. Bir rad yo su, te le viz yo nu, bir 
de ütü sü var dı. Yi ye cek le ri ni ar tık tor ba için de pen ce re
den sar kıt mı yor, la va bo nun al tın da ki mi ni cik buz do la bı
na ko yu yor du, böy le ce ar tık en sı cak yaz lar da bi le ne 
te re ya ğı eri yor ne jam bo nu ku ru yor du. Ya ta ğın ba şu cu
na bir raf as mış tı, tas ta mam on beş ki tap du ru yor du bu
ra da, üç cilt lik bir tıp cep söz lü ğü, Cro mag non in sa nı, 
Bronz Ça ğı’n da dö küm tek ni ği, Es ki Mı sır, Et rüsk ler ve 
Fran sız Dev ri mi üze ri ne re sim li bir kaç gü zel ki tap; bir 
yel ken li ge mi ler, bir bay rak lar, bir tro pik hay van lar dün
ya sı ki ta bı Ba ba Alexand re Du mas’nın iki ki ta bı, Saint
Si mon’un anı la rı, tür lü ye mek ler üze ri ne bir ye mek ki
ta bı, “Kü çük La rous se” ve “Bek çi ve Ko ru yu cu Per so nel 
için –Hiz met Ta ban ca sı nın Kul la nı mıy la İl gi li Hü küm ler 
Özel lik le Göz Önün de Tu tu la rak Ha zır lan mış– El ki ta
bı”. Ya ta ğın al tın da bir dü zi ne şi şe kır mı zı şa rap, ara la rın
da 1998 yı lın da ki emek li lik gü nü için sak la dı ğı bir şi şe 
Château Che val Blanc grand cru clas sé bu lu nu yor du. İyi
ce dü şü nül müş bir elekt rik am pul le ri sis te mi Jo na   t han’ 
ın, oda sı nın üç ay rı ye rin de –ya ta ğı nın aya k u cun da, ba
şu cun da ve kü çük ma sa sın da– ışık gö zü nü ka maş tır ma
dan ve ga ze te si ne bir göl ge düş me den otu rup oku ma sı
na ola nak ve ri yor du.

Ta bii edin di ği bu bir çok eş ya dan do la yı oda sı da ha 
da kü çül müş tü, ha ni içe ri ye doğ ru bü yü müş de ne bi lir   
di, faz la se def bağ la mış bir mid ye gi bi, hem de çe şit li 
dü ze nek le ri do na nım la rıy la, ba sit bir c hamb re de bon
ne’dan çok ge mi ka ma ra sı na ya da lüks bir ya tak lı va gon 



14

kom par tı ma nı na ben zi yor du ar tık. Ama en te mel ni te li
ği ni ara dan ge çen otuz yıl bo yun ca ko ru muş tu: Oda, Jo
na  t han’ın gü ven li ada sıy dı bu gü ven siz dün ya da ve öy le  
kal mış tı, sı kı sı kı sa rı la bi le ce ği tu ta ma ğı, sı ğı na ca ğı kö şe, 
sev gi li si ola rak kal mış tı, evet sev gi li si, çün kü ak şam la rı 
dön dü ğün de onu se ve cen lik le sar ma lı yor du bu sev gi li; 
kü çük oda cı ğı, onu ısı tıp ko ru yor, be de ni ni de ru hu nu 
da bes li yor du, ih ti yaç duy du ğun da hep ora cık tay dı, bı ra
kıp git mi yor du. Bu sev gi li ger çek ten, gü ve ni lir ol du ğu nu 
ka nıt la mış tek şey di ha ya tın da. Bu nun için de on dan ay
rıl ma yı bir an bi le ol sun dü şün me miş ti, şim di de, el li si ni 
aş tı ğı, ona ulaş mak için bir sü rü mer di ve ni çık mak tan 
za man za man azı cık yor gun luk duy du ğu, üs te lik al dı ğı 
ma a şın ay rı mut fa ğı, ay rı he la sı, ban yo su olan, doğ ru dü
rüst bir dai re tut ma sı na el ve re ce ği şu sı ra bi le dü şün mü
yor du. Sev gi li si ne sa dık ka lı yor du, hat ta onu ken di ne, 
ken di ni ona da ha da sı kı bağ la mak üze rey di. İliş ki le ri ni 
hiç bir za man sar sıl ma ya cak bir ha le ge tir mek, ya ni onu 
sa tın al mak is ti yor du. Ma dam La sal le, ev  sa hi bi ile söz
leş me yi yap mış tı bi le. El li beş bin ye ni franktı sev gi li nin 
fi ya tı. Kırk ye di bi ni ni öde miş ti. Ka lan se kiz bin frankın 
va de si yıl so nun day dı. O za man so nuç ta ken di si nin ola
cak tı sev gi li si ve ar tık dün ya da hiç bir şey ayı ra ma ya cak tı 
onu, Jo nat han’ı, ve sev gi li oda sı nı bir bi rin den, ölüm ayı
ra na ka dar.

Buy du du rum 1984 Ağus to su’n da, bir cu ma sa ba hı, 
gü ver cin ola yı ol du ğun da.
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