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Hat bekçisi Thiel, görevinin başında olduğu veya has-
talanıp yattığı günler dışında her pazar Neu-Zittau’daki 
kiliseye giderdi. On yıl içinde iki kez hasta olmuştu; bir 
keresinde yanından geçen bir trenin kömür vagonundan 
bir kömür parçası düşmüş, ona isabet edip bacağını yara-
layarak onu hendeğe savurmuştu; diğerinde de bir şarap 
şişesi son sürat ilerleyen hızlı trenden uçup göğsünün tam 
ortasına çarpmıştı. İzinli olduğu günlerde, bu iki kaza dı-
şında hiçbir şey onu kiliseden uzak tutamamıştı.  

İlk beş yıl, Spree Nehri kıyısında küçük bir köy olan 
Schön-Schornstein’dan Neu-Zittau’ya giden yolu tek 
başına tepmek zorunda kalmıştı. Sonra güzel bir gün, 
hastalıklı görünen zayıf bir kadınla çıkageldi, insanlar 
kadını onun Hercules’vari cüssesine pek yakıştıramadı-
lar. Yine güzel bir pazar günü öğleden sonra, kilisenin 
sunağında aynı kişinin elini ciddiyetle tutup evlilik ye-
mini etti. Genç ve narin kadın iki yıl boyunca kilise sıra-
sında onun yanında oturdu; çukur yanaklı ince yüzü, iki 
yıl boyunca Thiel’in güneşte kararmış yüzünün yanında 
eski ilahi kitabına eğildi; sonra bir gün hat bekçisi önceki 
gibi yalnız geldi. 

Önceki hafta bir gün ölüm çanları çalmıştı; hepsi 
buydu. 
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İnsanların da söylediği gibi bekçide pek bir değişik-
lik yoktu. Temiz pazar giysisinin düğmeleri her zamanki 
gibi pırıl pırıldı, kızıl saçları her zamanki gibi güzelce 
yağlanmış, asker saçı gibi ortadan ayrılmıştı, sadece ge-
niş, kıllı boynu hafif öne eğikti ve vaazı dinlerken ya da 
ilahi söylerken eskisinden daha hevesliydi. Genel kanı, 
karısının ölümünün onu çok da sarsmadığı yönündeydi 
ve Thiel bir yıl sonra ikinci kez, üstelik Alte Grund’da 
sığırtmaçlık yapan etine dolgun, güçlü kuvvetli bir ka-
dınla evlenince bu kanı pekişti. 

Thiel nikâh başvurusu yapmaya geldiğinde papaz 
da endişelerini dile getirdi: “Yine mi evlenmek istiyor-
sunuz?”

“Karım ölmüşken evi idare edemem sayın vaiz!”
“Orası öyle. Ama demek istediğim, biraz acele edi-

yorsunuz.”
“Çocuğa bakamıyorum sayın vaiz.”
Thiel’in karısı doğumda ölmüştü, doğurduğu çocuk 

hayattaydı ve ona Tobias adı verilmişti.
“Ah tabii, çocuk,” dedi din adamı, çocuğu ancak 

şimdi hatırladığını gösteren bir el hareketi yaptı. “O za-
man başka. İşe giderken çocuğu nereye bırakıyordunuz?”

Thiel, Tobias’ı yaşlı bir kadına emanet ettiğini, kadı-
nın bir keresinde çocuğu az daha yakacağını, başka bir 
seferinde de kucağından yere düşürdüğünü anlattı, ney-
se ki büyük bir şişlikten başka bir şey olmamıştı. Bunun 
böyle devam edemeyeceğini söyledi, üstelik çocuğun za-
yıf olduğu için özel bir bakıma ihtiyacı vardı. Bu yüzden 
ve ayrıca ölüm döşeğindeki karısına çocuğun iyiliğini da-
ima özenle gözeteceğine söz verdiği için bu adımı atma-
ya karar vermişti. 

İnsanların artık her pazar kiliseye gelen yeni çiftin 
fiziksel uyumuna hiçbir diyeceği yoktu. Eski sığırtmaç 
adeta bekçi için yaratılmıştı. Ondan yedi-sekiz santim 
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daha kısa, kolları bacakları daha dolgundu. Yüz hatları 
da onunki gibi kabaydı, sadece yüzü bekçininkinin aksi-
ne ruhtan yoksundu. 

Thiel’in, ikinci karısının yılmaz bir işçi, örnek alına-
sı bir ev kadını olması gibi bir dileği vardıysa beklenme-
dik bir şekilde gerçekleşmişti. Fakat karısının hayatına 
girişiyle birlikte bilmeden üç şeyi göze almıştı: Sert ve 
buyurgan bir mizaç, geçimsizlik ve vahşi bir ihtiras. Daha 
altı ay geçmişti ki bekçinin küçük evinde kimin düdüğü-
nün öttüğü tüm köyde biliniyordu. İnsanlar bekçiye 
üzülüyordu. 

Duruma öfkelenen kocalar söyleniyordu, “karı”nın 
şansı varmış da kuzu gibi bir adam olan Thiel’e varmış, 
başkası olsa canına okurmuş. Böyle bir “hayvan”ı uysal-
laştırmalıymış, gerekirse sopayla. Öyle bir dövmeliymiş 
ki kendine çekidüzen versin. 

Ama Thiel kaslı kollarına rağmen karısını dövecek bir 
adam değildi. İnsanları sinirlendiren şeyi pek dert etmiyor 
gibiydi. Genelde karısının bitmek bilmez vaazlarına tek 
söz etmeden katlanırdı, olur da cevap verirse ağır ağır ko-
nuşması, alçak ve sakin ses tonu, karısının ciyak ciyak 
çemkirmeleriyle garip bir tezat oluştururdu. Dış dünya-
nın Thiel’in üstünde pek bir etkisi yok gibiydi: Sanki için-
de bir şey vardı da onun sayesinde karısının kendisine 
yaptığı her kötülüğü, gani gani iyilikle dengeliyordu. 

Yılmaz ağırkanlılığına rağmen hafife alınmaması ge-
reken anlar oluyordu. Hepsi de Tobias’çığıyla ilgili şey-
lerdi. O zaman çocuksu ve uysal tabiatı öyle bir sertlik 
kazanıyordu ki Lene gibi söz dinlemez bir insan bile ona 
karşı koymaya cüret edemiyordu. 

Ancak tabiatının bu yönünü açığa çıkardığı anlar za-
manla azaldı, sonunda da tamamen kayboldu. İlk yıl bo-
yunca Lene’nin buyurganlığına biraz zorlanarak da olsa 
gösterdiği direnç de ikinci yıl aynı şekilde kayboldu. Ka-
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rısıyla kavga edip de daha onu yatıştıramadan işe gitme-
si gerektiği zamanlarda artık eskisi gibi kayıtsız değildi. 
Sonunda sık sık gönül indirip karısından nezaket rica 
eder oldu. Brandenburg çam ormanlarının tam ortasın-
daki ıssız görev yeri, artık en sevdiği yer değildi. Ölen 
karısına beslediği dingin ve içten duygular, yaşayan karı-
sına besledikleriyle kesişiyordu. İlk zamanlarda olduğu 
gibi eve isteksizce değil, mesai bitimine kadar saatleri, 
dakikaları saydıktan sonra tutkulu bir telaşla dönüyordu. 

İlk karısına daha ruhsal bir aşkla bağlanan Thiel, çiğ 
dürtülerin gücüyle ikinci karısının güdümü altına girmiş, 
sonunda neredeyse her şeyde ona bağımlı hale gelmişti. 
Bazen işler böyle tersine döndüğü için vicdan azabı çeki-
yor, bunun üstesinden gelebilmek için olağanüstü yön-
temlere ihtiyaç duyuyordu. Bu yüzden kendi kendine 
bekçi kulübesini ve bakmakla yükümlü olduğu tren hat-
tını yalnızca ölülerin ruhuna adanmış kutsal topraklar 
ilan etti. Şimdiye dek her türlü bahaneyi kullanarak ka-
rısının görev yerine kadar ona eşlik etmesini engellemeyi 
sahiden de başarmıştı. 

Bundan sonra da engelleyebileceğini umuyordu. 
Zaten Lene ne kulübenin numarasını ne de hangi yöne 
düştüğünü biliyordu. 

Zamanını yaşayanlarla ölüler arasında insaflıca pay 
edebildiği için Thiel’in vicdanı sahiden de yatıştı. 

Sık sık, elbette özellikle ölen karısıyla arasında can-
dan bir bağ hissettiği tefekkür anlarında şimdiki duru-
munu tüm çıplaklığıyla görüyor ve bundan tiksiniyordu. 

Gündüz görevinin başındayken merhumla ruhsal 
ilişkisi, birlikte geçirdikleri zamana dair güzel anılarla sı-
nırlı kalıyordu. Fakat karanlıkta, kar fırtınası çamların 
arasında ve hat boyunca ortalığı kasıp kavururken, gece-
nin bir yarısı yanan fenerin ışığında küçük bekçi kulübesi 
şapele dönüşüyordu. 
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Önündeki masada merhumun solmuş bir fotoğrafı, 
ilahi kitabı ve Kitab-ı Mukaddes’i açık, uzun geceler bo-
yunca kâh okuyor kâh ilahi söylüyor, duaları yalnızca ara 
sıra gürültüyle geçen trenler yüzünden kesiliyordu, böy-
le gecelerde merhum karısını kanlı canlı karşısında gör-
düğü vizyonlara varan bir vecde kapılıyordu. 

Bekçinin tam on yıldır kesintisiz olarak sürdürdüğü 
görev yerinin sapalığı, onun mistik eğilimlerini teşvik 
ediyordu.

Kulübe dört yönden de, insanların yaşadığı herhangi 
bir yere en az kırk beş dakikalık yürüme mesafesinde, 
ormanın ortasında, bariyerlerinin kaldırılıp indirilmesin-
den sorumlu olduğu hemzemin geçidin hemen yanında 
bulunuyordu.

Yazın günler, kışın haftalar geçiyor, bekçi ve meslek-
taşları dışında hattan tek bir insan geçmiyordu. Havanın 
ve mevsimlerin tekrarlanan dönüşümü neredeyse bu ıs-
sızlıktaki tek değişimdi. Geçirdiği iki kaza dışında, Thiel’in 
görev süresinin düzenli işleyişini kesintiye uğratan olayla-
rı takip etmek zor değildi. Dört yıl önce imparatoru 
Wrocław’a götüren özel imparatorluk treni buradan geç-
mişti. Hızlı tren bir kış gecesi bir karacayı ezmişti. Thiel 
sıcak bir yaz günü, hat teftişi sırasında dokunulmayacak 
kadar ısınmış, mantarlı bir şarap şişesi bulmuş, mantarı 
açar açmaz şarap bir pınar gibi fışkırdığı, yani görünüşe 
göre iyi mayalandığı için çok kaliteli bir şarap olduğunu 
düşünmüştü. Thiel’in soğusun diye bir orman gölünün sığ 
kenarına koyduğu şişe bir şekilde ortadan kaybolmuştu, 
Thiel yıllar sonra bile hatırladıkça üzülürdü.

Küçük evinin hemen arkasındaki bir kuyu, bekçinin 
kafa dağıtmasına imkân sağlıyordu. Civardaki demiryol-
larında ya da telgraf hatlarında çalışan işçiler ara sıra ku-
yudan su içmeye geliyor, doğal olarak kısa da olsa sohbet
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