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Kuzey manzarası, çöl gibi bir saflık hissine yol açar. Tek fark kuzeyde çölün yeşil ve
sulak olmasıdır. Bir ayartıcılığı, yuvarlaklığı ya da kıvrımı yoktur. Hollandalılar iletişim
kurmaz, yüzleşmeden yanadırlar. Parlak gözlerini karşısındakinin gözlerine dikip ruhunu
tartarlar Saklanacak yerleri yoktur. Evlerinde bile. Perdeleri hep açıktır ve bunu bir
erdem görürler.

Cees Nooteboom

İlk ne zaman fark ettiğimi hatırlamıyorum. Bir tramvay durağında durmuş tramvayın gelmesini
bekliyor olurdum. Gözlerimi cam panelin ardındaki şehir haritasına dikmiş, farklı renklerle
belirtilmiş otobüs ve tramvay güzergâhlarına bakardım. Hiç anlamadığım, o sırada beni hiç
ilgilendirmedikleri (ya da pek az ilgilendirdikleri) halde tek bir şey düşünmeden orada öylece
dikilmiş bakarken birden, hiç sebep yokken, kafamı cama geçirip kendi kendime zarar vermek için ani
bir isteğe kapılıyorum. Her seferinde bunu yapmaya daha çok yaklaşıyorum. Her an başlayabilirim ve
sonra...

“Haydi, yoldaş,” diyordu hafif alaycı bir ses tonuyla, elini omzuma koyarak. “Gerçekten
yapmayacaksın değil mi?..”

Hepsi hayalimde elbette, ama zihnimde canlandırdığım manzara o kadar canlı ki sesini duyduğuma,
omzuma koyduğu elini hissettiğime yemin edebilirim.

İnsanlar Hollandalıların sadece söyleyecek bir şeyleri olduğunda konuştuğunu söyler.
Hollandalılarla sarılı olduğum ve İngilizce iletişim kurmak zorunda kaldığım bu şehirde, çoğu kez
anadilim yabancı geliyor. Yurttaşlarımın bir tür yarım dil kullanarak, sözcüklerinin yarısını yutarak,
yarım sesler çıkararak konuştuklarını ancak ülkemden ayrıldıktan sonra fark ettim. Kendi dilimi bir
dilbilim özürlüsünün jest, mimik ya da tonlamayla en basit düşünceyi bile aktarma çabası olarak
görmeye başladım. Yurttaşlarım arasında geçen konuşmalar uzun, yorucu ve tamamen içi boş
görünüyordu. Konuşmak yerine, birbirlerini sözcüklerle okşuyor, birbirlerinin üzerine yatıştırıcı,
yankılı bir tükürük yayıyor gibiydiler.

Burada konuşmayı en başından öğrenmeye başladığımı hissetmemin nedeni bu. Üstelik hiç de kolay
değil. Aklımdakileri ifade edemediğim gerçeğiyle yüzleşebilmek için konuşmada soluklanılan yerleri
kolluyorum sürekli. Birde gerçekleri ifade etmeyi öğrenememiş bir dilin, o gerçeğin iç deneyimi ne
kadar karmaşık olursa olsun, herhangi bir şeyi (örneğin hikâye anlatmayı) yapıp yapamayacağı gibi
daha büyük bir soruyla karşılaştım.

Üstelik edebiyat öğretmeniydim.
Almanya’ya gittikten sonra, Goran’la Berlin’e yerleştik. Almanya Goran’ın tercihiydi: Almanya

vize istemiyordu. Epeyce para biriktirmiştik, bir yıl yetecek kadar. Çabucak ayaklarımın üstünde
doğruldum: Amerikalı bir ailenin yanında dadı olarak iş buldum. Amerikalılar bana normal ücretten
çok daha fazlasını ödüyorlardı ve normalden daha iyi insanlar olduklarını gösterdiler. Ayrıca Ulusal



Kütüphanede de yarı-zamanlı bir iş buldum; haftada bir gün Slavca bölümündeki kitapları raflardaki
yerlerine koyuyordum. Kütüphaneler hakkında bilgim olduğu, “kendi dilimizin” yanı sıra Rusça da
konuşabildiğim ve diğer Slav kökenli dilleri de az çok anlayabildiğim için iş kolayıma geliyordu.
Çalışma iznim yoktu yalnız, bu yüzden kaçak işçi durumundaydım. Goran’a gelince, Zagreb
Üniversitesinde matematik dersleri veriyordu, kısa sürede bir bilgisayar şirketinde iş buldu, ama
birkaç ay sonra istifa etti: Meslektaşlarından biri Tokyo’daki bir üniversitede okutman olarak iş
bulmuştu. Goran’ı da yanına çekmeye çalışıyor, orada çok daha iyi bir iş bulabileceğini garanti
ediyordu. Bu yüzden Goran oraya gitmek için beni ikna etmeye çalıştı, ama ben ayak diredim: Batı
Avrupalıyım, dedim kendimi haklı göstermek için, annem ile Goran’ın ebeveynine yakın bir yerde
yaşamak istiyordum. Bu da doğruydu. Ama başka bir gerçek daha vardı.

Goran olup bitenleri kabul etmekte zorlanıyordu. İyi bir matematikçiydi, öğrencileri onu çok
severdi ve “tarafsız” bir alanda çalıştığı halde bir gecede görevinden alınmıştı. İnsanlar ona bunun
son derece “normal” olduğunu söylese de - savaş zamanlarında genellikle insan türü böyle
davranırdı, benzer şeyler pek çok insanın başına gelmişti. Yalnızca Hırvatistan’daki Sırplar değil,
Sırbistan'daki Hırvatlar, Bosna’daki Müslümanlar, Hırvatlar ve Sırplar da benzer şeyler yaşamıştı,
Yahudilerin, Arnavutların ve Rumenlerin başına gelmişti, talihsiz eski ülkemizin her yerinde herkesin
başına gelmişti - ama bunlar burukluk ve kendine acıma karışımı duygularına en ufak bir teselli
olamamışlardı.

Goran gerçekten isteseydi Almanya’ya yerleşebilirdik. Bizim gibi binlerce insan vardı. En başta,
bulabildikleri herhangi bir işe giriyorlardı; zamanla daha iyi bir fırsat çıkıveriyor, hayal devam
ediyor, çocukları bu yeni ülkeye ve düzene uyum sağlıyordu. Bizim çocuğumuz yoktu, herhalde daha
kolay karar vermemizin nedeni de buydu. Annem ve Goran’ın ebeveyni Zagreb’de yaşıyordu. Biz
gittikten sonra, Zagreb’deki dairemize bana ve Goran'a aitti Hırvat Onlusu el koydu ve Hırvat bir
subay ile ailesini yerleştirdi. Goran'ın babası eşyalarımızı, en azından kitapları almaya çalıştı, ama
başaramadı. Goran Sırptı ne de olsa, bu durumla ben de “o Sırp sürtüğü” oluyordum sanırım.
Yaşanan talihsizliklerin ardından acı bir intikam duygusu hüküm sürüyordu; insanlar intikam
alabilecekleri her fırsatı değerlendiriyorlar, çoğu zaman da masumlar yanıyordu.

Yine de savaş her şeyi düzene soktu, hem de bizim kendi kendimize yapabileceğimizden çok daha
iyi bir şekilde. Zagreb’i “olabildiğince uzaklaşmak” gibi bir kararla terk eden Goran gerçekten de
dünyanın öbür ucuna gitti; ayrılmasının hemen ardından bir arkadaştan, Ines Kadic’ten bir mektup
aldım. Bana Amsterdam Üniversitesinde Sırpça-Hırvatça okutmanı olarak iki sömestrlik iş
öneriyordu. Kocası, Cees Draaisma Slav dilleri ve edebiyatı bölümünün başkanıydı, anlık bir kararla
işi devretmek için birine ihtiyaç duyuyordu. Teklifi hemen kabul ettim.

Edebiyat bölümü bana Oudezijds Kolk’ta bir daire buldu. Birkaç evin sıralandığı küçük bir
kanaldı burası. Bir ucu Amsterdam’ın Merkez İstasyonu’na açılıyordu, diğer ucu ise palmiye yaprağı
gibi, Çinli nüfusun yoğunluğuyla tanınan Zeedijk Caddesi’ne, Oudezijds Voorburgwal’a ve Oudezijds
Achterburgwal'a ayrılıyordu. Bu iki kanal genelev mahallesinden geçiyordu. Dairem zemin kattaydı,
ucuz bir otel odası gibi küçüktü. Amsterdam’da daire bulmak çok zordu, en azından bölüm sekreteri
böyle iddia ediyordu, ben de bu daireyle yetinmek zorunda kaldım. Mahalleyi sevmiştim. Sabahları
Zeedijk'ten Nieuwmarkt yönüne doğru ilerler, eski De Waag’a bakan kafelerden The Jolly Joker,
Theo ya da Chao Phraya’da mola verirdim. Sabah kahvemi yudumlarken, ringa, sebze, tekerlek
şeklindeki Hollanda peynirleri ve fırından taze çıkmış hamur işlerinin sergilendiği tezgâhların önünde
duran insanları seyrederdim. Şehrin bu kesimi eksantrik tiplerin en bol olduğu yerdi. Burası aynı



zamanda, genelev bölgesinin de başlangıcı olduğu için uyuşturucu satıcılarının, fâhişelerin, Çinli ev
hanımlarının, pezevenklerin, torbacıların, sarhoşların, hippi kalıntılarının, esnafın, işportacıların ve
paket servisi yapanların, turistlerin, ufak çaplı suçluların, işsizler ile evsizlerin uğrak yeriydi. Gök
alçaldığında (şu ünlü Hollanda göğü), şehri bir sis bulutu sardığında bile, yoldan geçenlerin ağır
temposunu dinleyerek eğlenirdim. Her şey biraz pis, eskimiş görünürdü, sanki birisi sesi kısmış ya da
film yavaş çekim gösteriliyormuş gibi. Sanki her şeyde bir hilekârlık vardı da, daha yüce bir bilgelik
adına bir arada duruyordu. Edebiyat bölümünün idari binası daireme on dakika yürüme
mesafesindeki Spuitstraat'taydı. Her şey kusursuz bir orantı taşıyordu, en azından ilk başta böyle
düşünüyordum. Ayrıca, o yıl pastırma yazı ta aralığa kadar sürmüştü. Yumuşak ve ağır Amsterdam,
bu haliyle bana ölü sezonu yaşayan Adriyatik kasabalarını hatırlatıyordu.

Bosnalı kadının hikâyesini buraya gelmeden önce, Berlin’deyken işitmiştim. Bütün ailesi
sürgündeydi: Kocası, çocukları, kocasının anne-babası. Bir gün kadının kulağına Alman hükümetinin
bütün Bosnalı göçmenleri sınır dışı edeceğine, kendi ülkelerine gönderileceğine dair birtakım
dedikodular gelmiş. Bosna’ya dönmekten korktuğu için de bir doktordan kendisini akıl hastanesine
yatırmasını istemiş. Hastanede geçirdiği iki hafta ona o kadar iyi gelmiş, kendini öyle canlanmış ve
özgür hissetmiş ki geri dönmemeye karar vermiş. Ortadan kaybolmuş, kimliğini değiştirerek kayıplara
karışmış. Kimse başına neler geldiğini bilmiyormuş, bir daha ailesinin yanına hiç dönmemiş.

Buna benzer düzinelerce hikâye dinlemiştim. Savaş çoğu insan için büyük kayıplar demekti, ama
eski hayatından kurtulup yepyeni bir hayata sıfırdan başlamak için bir fırsat da olabiliyordu. Her
halükarda, insanların kaderde büyük değişiklikler yaptığı bir gerçekti. Akıl hastaneleri, hapishaneler
ve mahkeme salonları bile günlük hayatın bir parçası haline gelmişlerdi.

Olup bitenin neresinde durduğumdan emin değildim. Belki bir görgü tanığı arıyordum. Göçmen
statüsünde değildim, ama tıpkı göçmenler gibi benim de geri dönebileceğim bir yer yoktu. En azından
ben böyle hissediyordum. Belki de diğerleri gibi, farkında olmadan başkalarının talihsizliklerini geri
dönmemek için bir mazaret olarak kullanıyordum, Peki ülkemin parçalanması ve ardından gelen savaş
benim de talihsizliğim ve geri dönmemek için nedenim değil miydi? Bilmiyorum. Bütün bildiğim artık
çok uzak görünen bir geçmişte yola çıktığım ama henüz bir geleceğe varamadığımda Goran gittiğinde,
daha yoğun bir kayıp ve korku hissiyle karışık bir rahatlama hissettim: Ana sermaye olarak pek az
değeri olan bir meslek ve ancak birkaç ay yetecek kadar parayla yapayalnız kalmıştım. Slav dilleri ve
edebiyatları konusunda yüksek lisansım vardı, Hırvat yazarlarının eserlerinde kullandıkları Kaskavya
dialekti üzerine tez yazmıştım. Zagreb Öğretmen Koleji’nde birkaç yıllık eğitmenlik deneyimim vardı.
Amsterdam ücretli bir mola yeriydi. Amsterdam’dan sonra ne yapacağımı ve nereye gideceğimi hiç
bilmiyordum.
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Önceleri bana Profesör Lucid diyorlardı, ama birbirimizi tanıdıktan sonra, ilk sömestrin ardından,
yoldaşa geçiş yaptılar. Yani “drugarice” demeye başladılar. Zamanında benim de yaptığım gibi
sondaki e harfini yapmacık bir biçimde yayarak ve bitirirken sözel bir kuyruk gibi kaldırarak.
"Yoldaş” sözcüğü yeni öğrencilerimle aramda samimi bir tür parola oldu, bizi birbirimize, yıllar
önce terk ettiğimiz okul sıralarına, artık çok gerilerde kalan zamanlara ve artık var olmayan bir
ülkeye bağlayan bir şey: “Yoldaş”, ellilerde ve altmışlı yılların başında Yugoslav çocukların
öğretmenlerine hitap ederken kullandıkları bir sözcüktü. Burada, Hollanda’da pek fazla çağrışım
yapmıyordu. Onlara resmi olarak “siz” diye hitap etsem de, onlardan söz ederken “öğrenciler” ya da
“çocuklar”ı kullanırdım. Hepsi gülünç bir numaranın parçasıydı: Ben kimsenin “yoldaş”ı değildim,
hiç olmamıştım, onlar da öğrenci değildi. Çocuk da değillerdi, yirmiden otuza kadar gidiyordu
çoğunun yaşı. Onlardan yalnızca birkaç yaş büyüktüm. Meliha benim kadardı, Johanneke ile Laki
yaşça benden büyüktü. Oyunun kurallarını hatırlatan tek şey benim resmi “siz”i kullanmamdı.

Savaşla gelmişlerdi. Bazıları sığınmacı statüsü kazanmış, bazıları kazanamamıştı, ürkeklerin çoğu,
Sırbistan ve Hırvatistan'dan gelenler, askere gitmemek için ülkeden ayrılmıştı. Kimi savaş
bölgesinden geliyordu; kimi öylesine gelmiş ve kalmıştı. Ayrıca Hollanda hükümetinin Yugoslav
sığınmacıları cömert sosyal yardımlarda bulunduğunu, kalacak yer sağladığını duyduğu için
hayatlarındaki riskli parayı sağlam bir şeye dönüştürmek için gelenler de vardı. Bir de Hollandalı
hayat arkadaşı bulanlar.

Mario, Avusturya'da -ebeveyni onu, Hırvat ordusuna alınacağından korktukları için göndermişti-
Hollandalı bir kızla tanışmış, kız onu yanında Hollanda'ya getirmişti. “Belki de onunla pasaport için
evlendim ve daha sonra âşık oldum,” demişti bana bir keresinde gülümseyerek. “Ya da belki ona
âşıktım ve pasaport yüzünden işi resmiyete döktüm. Hatırlamıyorum."

Boban, Sai babanın müritleri olan bir grup Belgratlı hanımla birlikte bir paket tura katılarak
Hindistan’a gitmişti. Bu geziyi annesi ayarlamış, parasını da o vermişti. Annesinin tek derdi oğlunun
askere alınmasını engellemekti. Hindistan’da turdakilerden ayrılmış, iki ay ortalıkta dolaşmıştı ama
ardından dizanteriye yakalandığı için ilk uçakla oradan ayrılmıştı. Belgrad’a giden bir uçağa aktarma
yapacaktı. Amsterdam’a gelmişti, ama Schipol’daki bir tuvaletten diğerine giderken, yolda bir yerde
aklına müthiş bir fikir gelmiş ve politik sığınma hakkı istemişti. O zaman bu hâlâ mümkündü.
Hollandalı yetkililer bir-iki yıl hoşgörülüydü: Eski Yugoslavya’dan gelen herkes geçerli bir sığınma
nedeni olarak savaşı gösterebilirdi. Ama zamanla işler değişti, bu kapı yüzlerine kapandı.

Johanneke Hollandalıydı. “Dilimizi" akıcı bir şekilde, Bosna aksanıyla konuşuyordu. Anne-babası
İkinci Dünya Savaşından sonra uluslararası gençlik kollarına katılarak yol ve demiryolu inşa eden
Hollandalı solculardandı. Daha sonra turist olarak Dalmaçya kıyılarına gitmişlerdi. Bu ziyaretlerden
birinde Johanneke, Saraybosna’ya gitti, bir Bosnalıya âşık oldu ve bir süre orada kaldı. Şimdi, iki kız
çocuk annesi boşanmış bir kadındı. Slav dillerinde lisans yapmaya karar vermişti. “Bizim”
dilimizden Felemenkçeye mahkemelerde güvenilir bir tercümandı, bu da çok işimize yarıyordu:
Çocukların ihtiyaç duyduğu her belgeyi anında tercüme edebiliyordu.

Bir-iki kez görünüp sessizce kaybolanlar da vardı. Laki Zagrebliydi. Aklımda kaldı çünkü bana
Mrs. diyen bir o vardı: Mrs. Lucic. “Yoldaş”ı fazla Yugoslav, komünist ve dolayısıyla anti Hırvat



bulduğu açıktı. Zagreblilere özgü sinirime dokunan bir konuşma şekli vardı - son hecedeki da-di-da
vurgusu, durmadan dönüşlü zamir kullanması yüzünden insanın kulağına dünyadaki her şeyle yakından
ilgisi varmış gibi geliyordu. Diğer çoğu insan gibi Laki de Amsterdam’a esrar için gelmişti. Savaştan
önce gelmiş, yıllarca sosyal yardımlar alarak ve düşük kirayla toplu konutta kalarak Slav dilleri ve
edebiyatı okumuştu. Çocukların hepsi onun maaşlı bir polis muhbiri olduğunu, Hollanda polisinin
yakından dinlediği Yugoslav mafya üyelerinin telefon konuşmalarını çevirdiği için hava attığını
söylüyorlardı. Çocuklar ona Dilbilimci Laki diyorlardı çünkü hiç ödenek bulamadığı bir
Felemenkçe-Hırvatça sözlüğü üstünde çalıştığını iddia ediyordu. Var olan Felemenkçe-Sırpça-
Hırvatça sözlüğünü tanımaya yanaşmıyordu.

Bir de oturma izni almak için Hollandalı eşcinsel bir partnerle birlikte yaşayan Zole vardı, ayrıca
Opatija’lı ve gerçekten eşcinsel olan Darko. Hollanda hükümeti ülkesinde “cinsel farklılıklar"
yüzünden ayrımcılıkla karşılaştığını iddia edenlere karşı özellikle cömert davranıyordu, savaştaki
tecavüz kurbanlarına bile bu kadar cömert değildi. Haber yayılır yayılmaz insanlar sürüye katılarak
akın akın geldiler. Savaş her şeyin mazereti olmuştu. Tıpkı milli piyangoyu kazanmak gibi bir şeydi:
Çoğu insan şansını denemek için başına gelen gerçek talihsizler yüzünden şansını denediyse de, sırf
fırsat çıktı diye bunu yapanlar da vardı. Hu tür anormal şartlarda kazananlar ile kaybedenleri
belirlemek için yeni kriterler gerekiyordu.

Sırpça-Hırvatça okuyorlardı çünkü bu kolaylarına geliyordu. Eğer sığınmacı vizeniz yoksa, yasal
yoldan ülkede kalmanın bir diğer yolu da üniversiteye kaydolmaktı. Bazıları ülkelerinde bir
üniversiteye başlamış, hatta bitirmişti ama bunun burada hiçbir anlamı yoktu. Sırpça-Hırvatça
okumak Hollanda’da geçerli bir diplomaya kavuşmanın en kolay ve çabuk yoluydu, ama Hollanda
diplomasıyla bile sizi bir yere vardırmıyordu. Eğer, Ana gibi, asıl branşınızı başka bir konuda
yapıyorsanız, Sırpça-Hırvatça derslerine girmek size birkaç kolay kredi kazandırabilirdi, ama
gerçekten de öğrenci burslarının peşindeyseniz, o zaman Sırpça-Hırvatça giriş biletinizdi.

Durumlarıyla başa çıkıyorlardı işte. Çoğu “tenis oynuyordu", tenis oynamaksa onların argosunda
evlere temizliğe gitmek demekti. Saatte on beş gulden kazandırıyordu bu iş. Bazdan da lokantalarda
bulaşıkçılık ya da garsonluk yapıyordu. Ante, Noordermarkt’ta akordeon çalarak üç-beş kuruş
kazanıyordu. Ana her sabah postanede mektupları ayırıyordu. “O kadar da kötü değil," diyordu.
“Kendimi Capek’in Postacının Hikayesi'indeki cüce gibi hissediyorum.”

Fakat çalışma izni olmadan yapabileceğiniz en iyi iş “Bakanlıklaydı. “Bizimkilerden biri erotik
shoplar için giysi üreten bir yerde iş buldu, kısa süre sonra bütün çete orada çalışıyordu. Hiç de zor
değildi: Tek yapmanız gereken sado- mazo kıyafetleri deri, kauçuk ya da plastik olarak yığınlara
ayırmaktı. Haftada üç kez Igor, Nevena ve Selim, Amsterdam Nord’daki Regulateurstraat’a
gidiyordu. Pek çok farklı yüzü olan Hollanda porno endüstrisinin toptancılığını yapan Atelier Demask
buradaydı. Lahey’de Acı Bakanlığı adında bir S/M porno kulüp vardı, öğrencilerim porno kıyafet
atölyesine “bakanlık" demeye başladılar. “Şu sado-mazo tipler yok mu, yoldaş, amma da şık
giyiniyorlar," diye dalga geçiyordu Igor. “En güzel vücudun çıplak bir vücut olduğuna inanmıyorlar.
Gucci ya da Armani’nin yerinde olsaydım bunu hiç unutmazdım.”

Nereden geldikleri düşünüldüğünde çocuklar uyum sağlama konusunda gayet başarılıydılar. Eski
ülkelerini arkalarında trenin vagonları gibi sürüklüyorlardı. İnsanlar Yugoslav mafyasının
Amsterdam’daki suçların üçte birinin sorumlusu olduğundan bahsediyordu. Gazeteler mafyanın
hırsızlık, kadın ticareti, karaborsa, cinayet ve kan davası haberleriyle doluydu.

Ülkenin şu anki durumu karşısında nasıl bir tavır sergileyeceklerini de bilemiyorlardı. Hırvatistan



ya da Bosna’dan söz ederken, büyük dikkat gösteriyorlardı. Yugoslavya derken, artık bu ad sadece
Sırbistan ve Karadağ için kullanılıyordu; bunu büyük bir acıyla yapıyorlardı. Medyanın durmadan
uydurduğu isimlerle başa çıkmakta da zorlanıyorlardı. Sabık Yugoslavya, mesela. (“Bunu da nereden
çıkardılar böyle, Tanrı aşkına,” diye bağırıyordu Meliha. “Ülkeyi sığır etini parçalar gibi böldükleri
için mi?”)

Doğdukları, daha önce yaşadıkları ülke Yugoslavya artık yoktu. Bu durumla başa çıkabilmek için
adını anmaktan kaçınır oldular. Yugo olarak kısalttılar (onlardan önce Almanya’daki göçmenlerin,
Gastarbeiter'in yapmış olduğu gibi) ve böylece “eski Yugoslavya” “eski Yugo”ya, ya da daha
eğlenceli bir şekilde Titonya’ya ya da Titanik’e dönüştü. Ülkenin sakinlerine gelince de, Yugolar
oldu, ya da, daha sık kullanılan şekliyle sadece "bizimkiler". İyelik zamiri konuştukları dili
tanımlarken de işe yaradı (hiçbiri Slav, Makedon ya da Arnavut değildi): Artık politik olarak doğru
sayılmayan eski adı, Sırpça-Hırvatça söylemekten kaçınmak için yalnızca "bizim dil" dediler.



3

Fotojenik değil
Üstelik yıllar sürüyor
Bütün kameralar toplanıp
Başka savaş alanlarına yollandı.
—Wislawa Szymborska

İlk kez sınıfa girdiğimde onları “bizimkiler" yapan şeyin ne olduğunu anladım. “Bizimkilerin”
yüzünde görünmez bir tokat izi vardır. Bakışları tavşan gibi ürkektir, bedenleri tehlikenin yönünü
belirlemek ivin havayı koklayan hayvanlar gibi hep gergindir. Bizimkilik yüzlerinde yerleşmiş
melankoliden, kaşlarının hafifçe çatık durmasından, zar zor belli olan, adeta içteki kamburluktan
gelir. “Bizim insanlarımız şehirde balta girmemiş ormanda dolaşır gibi temkinli gezerler,” diyordu
Selim. Hepimiz “bizimkilerdendik.”

Batan gemiyi terk eden İareler gibi ülkeyi terk etmiştik. Her yerdeydik artık. Çoğumuz eski
ülkemizin sınırlarında dolanmış, savaşın kısa süre sonra sona ereceğini düşünerek bir şiire
saklanmıştı; sanki başımıza gelen felaket değil de sağanak bir yağmurdu. Akrabalarının,
arkadaşlarının ya da arkadaşlarının arkadaşlarının yanına sığınmışlardı. Herkes yardım etmek için
elinden geleni yapıyordu. Derme çatma mülteci kamplarına, terk edilmiş turistik tesislere, geçici
olarak kalmalarına izin veren otellere gittiler - çoğu Adriyatik kıyısında sıralanan otellerdi bunlar,
ama sadece kışın, hiç turist olmadığı zamanda kalabiliyorlardı; sonra başlarının çaresine bakmak
zorundaydılar, sonra evlerine giderlerdi, savaş sonsuza dek sürecek değildi ya. Hiçbir savaş
sürmezdi. Savaş insanları tüketir, insanlar yorulduğunda da sona ererdi. Bazıları bir ya da iki ya da
üç yıl kaldı buralarda -sonuçta turistler geri dönmemişti diğerleri ise çekip gitti. Hepsinin de
anlatacak hikâyeleri vardı.

Belgradlı bir kadın, durumun nereye varacağını görüp hemşerisi Sırplarda hissettiği nefret
karşısında dehşete kapılarak evini sattı, savaş patlak vermeden hemen önce “huzurlu" Hırvatistan'a
taşındı. Rovinj’de bir daire satın aldı. Ama Hırvatlar dişlerini göstermeye başladığında Rovinj’deki
daireyi satıp Saraybosna’ya taşındı. İlk Sırp el bombaları -onu ve ailesini bekleyen kaderi
gerçekleştirmek için avcundaki çizgileri takip ediyor da olabilirlerdi Saraybosna’daki dairesini tam
ortadan ikiye ayırdı. “Tanrı’ya şükür bombalar düştüğün de evde değildi," dedi bir arkadaşı kadının
hikâyesini kuru bir dille anlatırken. “Ama şimdi gayet iyiymiş, son mektubunda öyle diyor. Dünyada
onca şehir varken Karakas’a gideceği kimin aklına gelirdi ki?"

Slovenya’dan gelen sığınmacılar -Hırvatlar- Zagreb’e, Istria’ya denize gittiler. Bosna'dan gelen
sığınmacılar güneye, Hırvatistan’a ya da doğuya, Sırbistan’a gitti Hırvatistanlı Sırplar toplu olarak
kovulana dek Hırvatistan’dan sessiz sedasız kaçtılar. Voyvodinalı Macarlar sessizce Macaristan’a
sıvıştılar, bir süre sonra onları Sırplar izledi. Kısa süre sonra da Kosovalı Arnavutlar yola düştü...

Her neredeysek, her neresi olursa oraya kaçtık. Ödediğimiz bedeli içinde bulunduğumuz şartlar



belirledi. Bazıları sadece kendinden olanları düşündü, bazıları hem kendinden olanları hem
diğerlerini. Bazıları da kimin kim olduğunu sormaya zahmet bile etmediler. Bazı Bosnalı
Müslümanlar Türkiye'ye, İran’a, Irak’a, hatta Pakistan’a kadar gittiler; çoğu pişman oldu. Bazı
Bosnalı Yahudiler İsrail’e gittiler; onların da çoğu pişman oldu. İnsanlar adlarını değiştirdi. Fırsat
bulduklarında ucuza pasaport satın aldılar. O âna kadar onlar için her şey demek olan -dinleri,
milliyetleri- birden değerini yitirmişti. En önemli şey hayatta kalmaktı artık. Hayatta kalmayı
garantilediklerinde, güvenli bir kıyıya ayak bastıklarında, derin bir iç çekip hayatta olduklarına emin
olmak için kendilerini çimdikler çimdiklemez, çoğu tekrar bayraklarını asıyor, ikonalarını ve
armalarını sıralayıp mumlarını yakıyordu.

Her yerdeydik. En çok mücadele verenler en iyi yerlere gittiler: Amerika, Kanada. Diğerleri
tereddüt etti ve kaybettiler, bir ya da iki aylık turist vizesiyle geri kalan seçeneklere razı oldular,
sonra eve dönüp yeniden başlamaya hazırlandılar. Genel karışıklıkta çoğu insan pusula olarak
söylentilerden yararlandı. Belgeleriniz olmadan, nereye gidip nereye gidemeyeceğinize, hayatın
nerede daha iyi, nerede daha kötü olduğuna dair söylentiler. Bazıları kendilerini asla görmeyecekleri
ülkelerde buldular. Yugoslavya’dan ilk ayrılan iki ülkenin, Slovenya ve Hırvatistan'ın pasaportları
çabucak değer kazandı. Hırvat pasaportu sizi bir süreliğine, İngilizler uyanıp kapıyı kapatana kadar
Birleşik Krallığa götürebiliyordu. Daha saf birkaç kişi asılsız söylentilere de kandı -Güney
Afrika’nın beyazlara kucak açması gibi- ve oraya gittiler. Sırplar Yunanistan'dan, turist ya da fahişe
olarak, savaştan kazanç sağlamak, para aklamak ve hırsızlık gibi konularda yararlandılar. Bazıları, en
azından birinin işe yarayacağını umarak üç pasaport birden edindi: Hırvat, Boşnak ve “Yugoslav”.
Kimi beklemeye karar verip savaşı sanki dinmek üzere olan bir fırtına gibi izledi. Çocuk sahibi olan
insanlar kendilerinden çok çocukları için endişeleniyorlardı: Çocukların güvenliği her şeyden
önemliydi.

Avrupa’nın her yeri eski Yugo kaynıyordu. Savaş göçmenlerinden oluşan dalga yüz binleri
buluyordu. Yüz binlerce kayıtlı göçmen, yasal göçmen statüsünde olan insanların isimleri. İsveç
yetmiş bin kadarını kabul etti, Almanya üç yüz bin, Hollanda elli bin kişiyi. Yasadışı olanlara
gelince, onlar ordu kadardı. Her yerdeydik. Kimsenin hikâyesi yeterince özel ya da çok sarsıcı
değildi. Çünkü ölüm artık sarsma gücünü kaybetmişti. O kadar çok ölüm görmüştük ki.

Kısa sürede kendi yurttaşlarımı kalabalıkta da seçmesini öğrendim. Erkekler, özellikle de yaşlıca
olanlar, en kolay fark edilenlerdi. Büyük tren istasyonları ve bitpazarları toplanma yerleriydi.
Yunuslar gibi üçlü ya da dörtlü düzende görülürler, deri rüzgârlıklar giyerlerdi. Elleri ceplerinde
olurdu. Bir süre birlikte dikilir -ağırlıklarını bir ayaklarından diğerine vererek, sigara dumanını
üfleyerek korkuların defeder ve dağılırlardı.

Berlin’de Goran’la birlikte yaşadığımız semtte bir mülteciler “kulübü”nün kocaman penceresinin
önünde dururdum. Camdan “bizimkilerin” sessizce kâğıt oynamalarını, televizyona bakmalarını,
arada bir de şişeden bir yudum bira içmelerini seyrederdim. Duvardaki elle çizilmiş harita
kartpostallarla süslenmişti. Kendine ait bir coğrafyası vardı. Geldikleri yerler Brcko ya da Bijeljina-
dünyanın merkezinde dururdu: Bıraktıkları tek vatandı buraları. Duman halkalarıyla sarılıyken
milliyetleri kadar “eski” görünür, bir şişe bira içmek ve bir-iki el iskambil oynamak için mezardan
çıkmış ama kendilerini yanlış yerde bulmuş cesetleri andırırlardı.

Sokakta sık sık konuşmaları parça parça çalınırdı kulağıma. Her zaman rakamlardan bahsederlerdi.
Hem de durmadan. Marklar, beş yüz mark, üç yüz mark, bin mark... Kurada, Amsterdam’daysa
guldendi söz konusu olan: Aralarındaki argo adıyla gucey şu kadar şu kadar güce... Sesli harflerini



mırıldanır gibi telaffuz ederlerdi, var olan hayali birikimlere yönelik bu sonsuz hesaplamaları aslında
konuşmadan çok uğultuydu.

Hepsinin de geldikleri ülke sakinlerine taktıkları alçaltıcı lakapları vardı: Almanlar Svabo,
Hollandalılar Dacer, İsveçliler Sved’di. Bu sayede kendilerini daha önemli hissederlerdi.
Konuşmalarına “dediğim gibi” ve “benden sana tavsiye”, gibi ifadeler serpiştirerek söz konusu
meseledeki rollerini vurgularlardı. Konu ne kadar önemsiz olursa olsun ve o konudaki rolleri ne
kadar küçük olursa olsun, bu hiç fark etmezdi. Tek yaptıkları silahlarını elden bırakmamaktı.
“Oostdorp’tan Leidseplein’e on bir dakikada gelebilirim.” “On bir dakikada olacak şey mi? En az on
beş dakika sürer. Saat tutum mu? Ben tuttum. Tam on beş dakika. Tramvaya adım attığın andan
itibaren.” Bu konuşmaları gerçekten de ciddiye alıyorlardı. Her sözcük karşılaşacakları aşağılanmayı
geciktirmek, korkuyu uzaklaştırmak için özenle seçiliyordu.

Tavırları ve bir araya geldikleri yerler kişisel alanlarını kaybetmiş oldukları gerçeğini ele
veriyordu: Önlerinden akıp giden dünyayı seyredebilecekleri evin önündeki bank; gelen gemileri,
güverte iskelesinden inenleri görebilecekleri rıhtım; arkadaşlarıyla yürüyüş yapabilecekleri şehir
meydanı; masalarında oturup içkilerini yudumladıkları kafe. Avrupa şehirlerinde geride bıraktıkları
yerlerin eşini arıyorlardı boş yere.

İnsanların da eşini arıyorlardı. Goran da sık sık Yugonostaljisine yenik düşerdi, bu ruh haline
girdiğinde karşısına çıkan ilk “vatandaşını” içki içmek için eve sürüklemeyi âdet edinmişti. Kısa
sürede Almanya’daki sığınmacı merkezleri ve burada yaşananlar hakkında bir sürü hikâyem olmuştu.
“Bizimkiler” karşılarına çıkan her Rus, Ukraynalı, Polonyalı ve Bulgar'a zamk gibi yapışıyor, onlara
bizim bize duyduğumuza benzer bir his duyuyorlardı. Bir Bosnalı bize “bizimkilerde” ucuza Polonya
peyniri, sosis, arada sırada seks satmak için günübirlik otobüs turlarıyla Berlin’e gelen birtakım
Polonyalı kadınların hikâyesini anlattı. Kazandıktan parayla da Berlin’den haftalık alışverişlerini
yapıyor, tekrar otobüse binip eve dönüyorlardı. Her zaman sokakta birbirlerinin kokusunu
alabiliyorlardı: Ortak talihsizlikleriydi bunu mümkün kılan. Aynı Bosnalı bize Berlin’deki bir
genelevden de bahsetti (Almanca argosunu kullanarak “Puft" demişti). Bütün sığınmacı yardımını
harcadığı yerdi orası. Görmeye gittiği kız, adı Masha’ydı, onun “her şeyini alıyor”, “karşılığında da
hiçbir şey vermiyordu” ama bu hiç umurunda değildi. “Çünkü kız Rus, bizden. Paramı Alman bir kız
için harcayacak değilim. Alman kızlarında hiç ruh yok. Bizimkilere hiç benzemiyorlar.” “Bizimkiler”
derken de kendi Rus kızı Masha’dan bahsediyordu.

En çok erkekler şikâyet ediyordu; hem de durmadan. Havadan, savaştan, kaderlerinden, uğradıkları
haksızlıktan. Eğer kampta yaşıyorlarsa oradaki koşullardan şikâyet ediyorlardı; eğer kampta
yaşamıyorlarsa, yine koşullardan şikâyet ediyorlardı. Aldıkları sosyal yardımdan; sosyal yardım
almak zorunda olmanın utancından; sosyal yardım almadıklarından. Sürekli şikâyet ediyorlardı. Her
şeyden de aynı hararetle şikâyetçiydiler. Sanki hayat bir tür cezaydı onlar için: Her şey ayaklarına
dolaşıyordu, batıyordu, kaşındırıyordu; onlar için hiçbir şey yeterli değil, her şey çok ama çok
fazlaydı.

Kadınlar erkekler kadar göze batmıyordu. Geri planda kalıyorlardı, ama hayatın devam etmesini
sağlıyorlardı: Dökülmesini önlemek için yama yapıyorlar, bunu günlük bir görev olarak
üstleniyorlardı. Erkeklerin işi gücü yok gibiydi; onlar için sığınmacı olmak yatalak olmak demekti.

Burada, Amsterdam'da genellikle Bella adında bir Bosna kafesine uğrardım; sıkıntılı, ketum
iskambil oyuncularıyla televizyon izleyicilerinin takılma yeriydi. İçeri her girdiğimde, erkek alanına
giren bir dişi karşısında şaşkınlık ya da öfke bile içermeyen ifadesiz gözlerle uzun uzun bakarlardı.



Barda bir yere geçer, “bizim” kahvemizden (Türk kahvesi) ısmarlar, bir süre orada oyalanırdım,
kefaret öder gibi, ortama uymak için içgüdüsel olarak omuzlarım çökerdi. Yüzlerindeki görünmez
tokadın beni de etkisine aldığını hissederdim. Oraya neden gittiğime dair hiç fikrim yoktu. Kendi
“sürümü" koklamak gibi anlaşılmaz bir arzudan dolayıydı belki de. Benim sürüm olduğundan da pek
emin değildim -hiç olmuş muydu, onu da bilmiyorum.

Öğrencilerim de, hiçbirimiz bunun ne anlama geldiğini bilmesek de bazen benim gibi “bizimkiler”
olmaya razı oluyorlardı. Sanki “bizimkiler"den olmak bir tür gerçek, somut tehlike barındırıyormuş
gibi bazen de bunu reddediyorlardı. Reddettiğimiz zaman da ya “orada yaşayan bizimkilerden”
olmayı reddediyorduk ya da “burada yaşayan bizimkilerden” olmayı. Bulanık ortak kimliğimizi kabul
ettiğimiz zamanlar da vardı, tiksinerek reddettiğimiz zamanlar da. Sürekli insanların, “Bu benim
savaşım değil!” dediğini duyardım. Bizim savaşımız değildi. Ama aynı zamanda bizim savaşımızdı.
Çünkü bizim savaşımız olmasaydı, şu anda burada olmayacaktık. Bizim savaşımız olsaydı da burada
olmayacaktık.
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Dilimizi, ruhumuzun tek hazinesini
Tıktık bir bavula
Aile albümünün yanına,
Yeldeğirmenlerine saldırmak için
Düştük yollara
Hollanda ayazında.
—Ferida Durokovic

Onlardan ilk istediğim şey birkaç soruya cevap vermeleri oldu. Bu dersten ne beklediklerini
sordum, Yugoslavya'nın artık var olmadığını göz önünde bulundurursak, ülkenin edebiyatları da
ayrılmalı mıydı, yoksa bir bütün olarak mı görülmeliydi, bunu sordum, hangi yazarlar ile kitapları
sevdiklerini ve buna benzer birkaç şey daha. Ardından kısa özgeçmişlerini yazmalarını istedim.
İngilizce olarak.

“Neden İngilizce?"
“Size kolaylık olsun diye.”
Bunda da ciddiydim. “Dilimizi” kullanırlarsa itiraf tarzına dalabileceklerinden korkuyordum (her

ne kadar yanılıyor olsam da), bunu da istemiyordum. Henüz yani.
“Neyse ne,” diye söylendi birisi.
“Pekâlâ, nasıl isterseniz öyle yazın.”
“Ad ve soyadlarımızı da yazalım mı?”
“Adınız yeterli olacaktır.”
“Ne yazmamızı istiyorsunuz?”
“Aklınıza ne gelirse.”
“Bunu ilkokulda yapmıştık,” diye söylendi içlerinden biri.
Evde okudum. Tepkilerindeki saflık beni etkiledi. (“Edebiyat zihnin yaptığı resimdir, ruhun

söylediği şarkıdır.”) (En sevdiğim yazarlar ve eserler diye listeledikleri şeyler insanı hayal
kırıklığına uğratacak kadar sıradandı. Herman Hesse elbette, birkaç romanla temsil ediliyordu:
Siddhartha, Boncuk Oyunu, Bozkırkurdu. Sonra Mesa Selimovic (hayat hakkında güçlü mesajlar
verdiği için edebiyat okuyan öğrenciler, yanlış ya da doğru olarak Selimovic’in Yugoslav'ların
Hesse’si olduğunu düşünürlerdi) ve klasik yapıtı Derviş ve ölüm. Hepsinin bu kitaptan iki satırı
ezberden okuyabildiğinden emindim, biri taşra hayatından kaçmaları için onları cesaretlendiriyor
(“İnsan odun değildir; başına gelen en kötü şeyse elinin kolunun bağlanmasıdır”), diğeri taşranın tatlı
nihilizmini aşılamaya çalışıyordu (“Çünkü ölüm de en az hayat kadar anlamsızdır”). Bir diğer
popüler eser Hayvanat Bahçesi İstasyonunun Çocuklarıydı, onların neslinin özdeşleştiği kült bir ilk
gençlik kitabı. Bir de kaçınılmaz Bukowski vardı, birkaç kuşağı asi, uyumsuz statüsüyle kendine
hayran bırakan yazar. Onun için “havalı”, “gözde”, “moda” gibi laflar ediyorlardı; Bukowski



“edebiyatın ne olduğunu” gösteriyordu, “taşaktı edebiyat"ı temsil ediyordu
Yazdıkları şeyler zihnimi bir süredir unuttuğum Yugoslav kasabalarının hayalleriyle doldurdu:

Kitaptan çok kırtasiye gereçleri satan tek bir kitapçı dükkânı, yeni gelen her filmin bir, hatta iki kez
görüldüğü tek sinema salonu, düzenli olarak toplanılan bir-iki duman altı kahve ve korzo, Akdeniz’e
özgü bir kurum olan, insanların gezinip, yavru köpekler gibi birbirini kokladığı meydan. Zevklerini
Bjelovar, Vitez, Bela Palanka gibi cansız taşra kasabaları şekillendirmişti, biraz da, ilk esrarlı
sigaralarını sardıkları sırada yollarının kesiştiği Castaneda gibi Beat kuşağından birkaç yazar, biraz
üçüncü elden Budizm, biraz New Age modası, biraz vejetaryenlik, biraz Bukowski, fazlaca rock,
biraz zorunlu okuma (profesörü uzak tutmaya yetecek kadar), yığınla çizgi roman (okulda sıranın
altında gizlice okunmuş), yığınla film ve İngilizce öğretmenlerinden çok İngilizce filmlerden
öğrendikleri çat pat İngilizce. Acı tatlı bir yamalı bohçaydı, insanda kaçma isteği, ilk fırsatta
Zagreb’e, Belgrad’a, Saraybosna’ya -ya da daha da ötelere- doğru yola çıkma arzusu uyandırıyordu.

Sonunda, küçük alıştırmam edebiyatı pek de takmadıklarını gösterdi. Sıkıcı buluyorlardı. Edebiyat
eğitimi almış olsalar bile -Meliha, Saraybosna Üniversitesi Yugoslav Edebiyatı Bölümü'nden
mezundu- savaş yalnızca önceliklerini değil, zevklerini de değiştirmişti:

Zevklerim savaş patlak verdiği anda değişiklik göstermeye başladı, .

diye yazmıştı..
.

Artık kendimi zar zor tanıyabiliyorum. Savaştan önce nefret ettiğim, mide
bulandıracak kadar şirin diye dalga geçtiğim şeyler, şimdi gözyaşı dökmeme neden
oluyor Sonunda hakkın yerini bulduğu eski filmleri izlemeden duramıyorum.
Kovboylar ya da Robin Hood ya da Külkedisi ya da “Walter Saraybosna’yı
Savunuyor" olabilir. Üniversitede öğrendiğim her şeyi unuttum sanki Bende güçlü
duygular uyandırmayan hiçbir kitabı elime almıyorum artık. Sanatsal kaygılara ve
edebiyat paralamaya ya da ironiye, eskiden önemsediğim şeylere hiç mi hiç
tahammülüm yok. Artık basit şeyler arıyorum. kıssadan hisse çıkarılacak
hikâyeler En sevdiğim tür de peri masalları Adaletin, kahramanlığın, iyiliğin ve
dürüstlüğün insanda uyandırdığı duygusallıktan hoşlanıyorum Sıradan insanlar
korkakken cesur, sıradan insanlar zayıfken güçlü, sıradan insanlar kötü ve
kayıtsızken soylu davranan edebi kahramanlara bayılıyorum. Savaşın zevklerimi
çocuksulaştırdığını, kabul ediyorum: Eski çocuk kitaplarımı okurken gözyaşı
döküyorum -Çırak Hlapic'in Tuhaf Macerası. Pal Sokağı Çocukları. Kardaki
Lokomotif, biri bana Bosna'daki direnişçilerin maceralarına bayılacağımı
söyleseydi -Branko Copic'in yazdıkları mesela ona sen kesin kafayı yemişsin,
derdim.

Çoğu, Hırvat, Sırp ve Bosna edebiyatları tek bir edebiyat olarak sayılmak mı sorusunu olumlu
cevaplamıştı. (“Elbette sayılmalı. Hepimiz aynı dili konuşmuyor muyuz? O zaman daha da ileri gidip
Slovenleri ve Makedonları ve Arnavutları da dahil edelim bari. Kalabalık daha şenlikli olur,” diye
yazmıştı Mario.)

Sıra özyaşam öykülerine geldiğinde, hepsi de zorlama İngilizceleriyle bir iki cümle yazmıştı.



(“1969’da bütün hayatımı geçirdiğim Saraybosna’da doğdum..." “1974’te Zagreb’de Katolik bir anne
ve Yahudi bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldim..." "1972’de Zvornik’te doğmuşum. Babam
Sırp, annem Müslümandı...” “1972 Leskovac doğumluyum...”) Okudukça, yabancı bir dilde yazmanın
insana kuru bir ifade kullanarak kısa yazmak için mazeret sağladığını daha iyi anladım. Ben olsam,
ben de 1962’de eski Yugoslavya’da Zagreb’de doğdum, demekten öteye gidemezdim. Bu yüzden
Igor’un, “Allah kahretmesin. Bende hayat hikâyesi falan yok,” diye yazmış olmasından haydi haydi
memnun olup kahkahalara boğuldum.

Benim hayat hikâyem de dairem kadar boş görünüyordu, biri bakmadığım sırada gelip mobilyaları
mı götürmüştü, yoksa her zaman mı böyleydi, emin olamıyordum. Yakın geçmişle yüzleşmek tam bir
cehennem azabıydı, meçhul bir geleceğe bakmak ise, rahatsız edici. (Hem zaten ne geleceğiymiş ki
bu? Oradaki gelecek mi? Buradaki mi? Yoksa başka bir yerde beni bekleyen bir gelecek mi var?) İşte
bu yüzden standart, kısa özyaşamöyküsü yazmak bize çok zor geliyordu. En basit sorular karşısında
bile tereddüt ediyordum. Nerede doğdum? Yugoslavya’da mı? Eski Yugoslavya’da mı?
Hırvatistan’da mı? Eyvah! Yaşamöyküm yok mu benim?

Ayrıca doğum tarihleri de beni biraz, şaşırtmıştı: Zekâ gelişimleri takvim yaşlarının çok
gerisindeydi. Belki de sürgünde yaşamak bir tür gerilemeydi. O yaşta kazançlı bir işte çalışıp çoluk
çocuğa karışmış olmalıydılar, ama işte buradaydılar, okul sıralarının arkasına saklanıyorlardı.
Sürgün olma, derinlerde bir yerlerde bastırılmış olarak duran bütün çocukluk korkularını yüzeye
çıkarmıştı. Birden annenin teması ve görüntüsü gitmişti. Kâbus gibi bir şeydi. Sokakta, markette,
sahilde, ya bizden ya da ondan kaynaklanan bir hatadan ellerimiz ayrılıyor, anne buhar olup uçuyordu.
Korkutucu derecede büyük ve düşmanlık dolu bir dünyayla karşı karşıyaydık. İnsan bacaklarından
oluşan bir ormanda yolumuzu bulmaya çalışırken dev ayakkabılar tehditkâr bir şekilde bize
yaklaşıyor, paniğimiz büyüyordu...

Sık sık öğrencilerimin yüzlerindeki gölgelerde bu korkunun hayalini gördüğümü düşünürdüm.
“Göç ettiğinizde aynı anda hem erken yaşlanmış hem de sonsuza kadar genç olursunuz,” demişti Ana
bir keresinde; bu sözleri o kadar doğruydu ki.

Bu dersten ne kazanmayı umuyorsunuz, sorusuna yanıt olarak Uros “gelmeyi,” diye yazmıştı. “Bu
sözcüğü kullanma şekli yalnızca “kendine gelmek”, “bilincini kazanmak”, “hayata dönmek" değil,
“kendini bulmak” anlamına da çekilebilirdi. Sanki bir uzayı, o uzayda eve dönüş yolunu bulmak için
çırpınan biri olduğunu varsayıyordu. Önce bu ifâdeden rahatsız oldum, ardından korktum. Bu tür bir
ihtiyaçla başa çıkmaya hazır mıydım?
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Hollanda toprağı düzdür;
Her şey bittiğinde incelip denize kavuşur
Ve her şeyin bittiği oraya da
Hollanda denir. (...) Hollanda'da
Ne dağa tırmanabilir insan ne de susuzluktan ölür,
Bisikletine binip evini terk etsen,
Ya da denize yelken açsan
Belirgin bir iz bile bırakamazsın ki ardında
Anılarımız ise
Başka bir Hollanda'dır, ve
Hiçbir dalgakıran tutamaz onları
Demek ki, Hollanda'da
Çok uzun süredir yaşıyorum.
Buralı dalgalardan daha uzun.
Salınan hiçbir karaya çıkmadan
Tıpkı bu satırlar gibi.
—Joseph Brodsky

Ara sıra banyo aynasındaki aksime bakarken, nerede durduğumu bilmek için gelip geçici bir arzu
duyardım. Goran’la birlikte olduğum sürece asla bu tür sorular sormamıştım. Hatta hiç soru
sormamıştım: Buna zamanım yok gibi gelmişti. Birden harcayacak zamanım vardı, bu da bana çok
endişe veriyordu. Sanki zaman çok, ben ise çok azdım. Sık sık tatsız bir hisse kapılıyordum, daha
önce hiç yaşamadığım bir uyuşukluk, insanın dişçiye gittikten sonra diliyle ağzının içim yoklaması
gibi uyuşukluğun geçeceğini umarak kendimi yokluyordum. Ama bu kendiliğinden oluşan hissizlik
güçlüydü ve bir türlü etkisini kaybetmiyordu. Nereden ya da ne zaman geldiğine ilişkin hiçbir fikrim
yoktu.

Taşındıktan çok kısa bir süre sonra, daire sinirime dokunmaya başladı. Duşu, beyaz fayansları ve
beton zeminiyle boğucu, penceresiz banyo kâbus gibiydi; eski bir siyah-beyaz filmden fırlamıştı
sanki. Durmadan burayı derleyip toparlamaya çalışıyordum. Cicili bicili süsler aldım: Güzel bir
sabunluk, kenarı el işi dantelli pahalı bir havlu, ışıklarını değiştirdim. Yeni ışıklar fayansların
arasında biriken kirleri açığa çıkardı, bir gece eski bir diş fırçasıyla kirleri çıkarmak için saatlerce
uğraştım. Tuvalet manzaramı kaba güçle değiştirme yolunda inatçı bir çaba. Küçük koridorun duvarı
yerden yarıya kadar grimsi bir yeşile boyanmıştı. Diğer yandan çirkin yeşil bir çizgiyle ayrılıyordu.
Zemin siyah muşambayla kaplıydı, bu da daireye hastane ya da ıslahevi havası veriyordu. Elimden
gelen her şeyi yaptım: Bir vazo, bir lamba, New York siluetini gösteren siyah-beyaz bir afiş satın
aldım ama bu nesnelerin varlığı onların yaydığı yokluk endişesini daha belirgin bir hale getirdi.



Neyin yokluğu? Bunu bilmiyordum işte. Acaba başka bir yer kendimi daha iyi hissetmeme yardımcı
olur mu, diye düşündüm. Ama emin değildim. Geceleri, karanlığa ve yünlü bir battaniyeye sarınarak,
pencerenin yanındaki koltuğuma gömülür, penceredeki parmaklıklardan dışarı bakarak seslere ve
gürültülere, yoldan geçen bir çift ayakkabıya ya da şimşek hızıyla fırlayan bir kediye kulak
kabartırdım. Bu mekân kesinlikle beni yansıtmıyordu. Ama zaten ben de ben değildim. Bodrum kattaki
sıkıntım tropik bir canlılıkla gelişti. Şehrin çoğu yerinde evlerin duvarlarım ve bahçe kapılarını
süsleyen çarkıfelek çiçeği, bir passiebloem gibi. Kendimi sık sık çantamı kapmış, omzuma bir palto
atmış, nereye gittiğimi bilmeden daireden kaçarken buluyordum.

Salyangoza, deniz kabuğuna, örümcek ağına, ince bir dantel işine ya da sürekli konusu tekrar eden,
bu yüzden de bitmeyen bir romana benzeyen kent, beni hep şaşkına çeviriyordu. Sürekli kayboluyor,
sokak adlarını hatırlamakta büyük sıkıntı çekiyordum. Sokakların nerede başlayıp bittiğini ise hiç
sormayın. Bir bardak suda boğulmak gibi bir şeydi bu benim için. İçimde, Alice gibi sendeleyip bir
delikten içeri düşsem üçüncü ya da dördüncü bir paralel evrene geçeceğime dair garip bir his olurdu.
Çünkü Amsterdam da benim paralel evrenimdi. Kenti düş olarak algılıyordum, bu da benim gerçek
ligimi yansıtıyordu. Kenti tıpkı düşlerimi yorumlar gibi çözmeye çalışırdım.

En şaşırtıcı şey kumdu. İşçilerin yıktığı bir evin yanında durarak çürük kirişlerin düşmesini ve
suyun çirkin bir deliğin görünmez derinliklerinden fışkırmasını seyrederdim -kumdaki bir deliğin.
İşçilerin Amsterdam’ın kaldırım taşlarını tamir etmelerini seyrederdim, taşları -kumdan- sökmelerini
ve kuma yeniden yerleştirmelerini. Kum kente gerçek olduğu kadar mecazi bir temel sağlıyor, bende
neredeyse fiziksel bir tepki oluşturuyordu: Her zaman ağzımda, saçımda ve burun deliklerimde
hissediyordum kumu.

Kent sakinlerinin bu kente ait olduklarını açıkça belirttikleri tabelalar ve işaretlerle parmak
izleriyle baş etmekte de zorlanırdım. Onları çocuksu, dolayısıyla acıklı bulurdum, tıpkı Hansel ve
Gretel’in evlerinin yolunu bulmak için arkalarında bıraktıkları ekmek kırıntıları gibi. Her biri eski
evlere tırmanan kedi figürleri, pencerelerden sarkan bayraklar, afişler ve hatta aile fotoğrafları,
özellikle de yeni doğmuş bebek resimleri, yazılar ve sloganlar, minik heykeller, oyuncaklar,
ayıcıklar, Afrika maskeleri, Endonezya vajang bebekleri, gemi maketleri, Amsterdam evlerinin
minyatürleri- sadece tek ama tek bir mesaj verirdi:

“Ben burada yaşıyorum. Bak! Ben burada yaşıyorum!” Bütün bu “natürmortların”, “ikebanaların”,
“sergilerin” -hatta içine plastik bir çiçek sokulan tek bir ucuz Ikea vazosundan oluşan basit pencere
süslemesinin bile- orada yaşayan kişinin bilinçaltındaki yok olma korkusunun kanıtı olduğuna ilişkin
bir şüpheye kapılırdım. Bir bebek evine yerleştirilmiş bir bebek evi, çocuksu kentli teşhirciliği,
kumda kasten bırakılmış izler bir yerde hepsi benim kendi endişelerimi yansıtıyordu. Adını koyup,
kaynağını bulmayı başaramadığım endişelerimi.

Tren istasyonuna çok yakın bir yerde yaşıyordum. Ayaklarım beni sürekli ana salona götürüyordu.
Orada durup tren tarifesine bakardım. Sanki varış kalkış zamanlarını görmek sıkıntımın anahtarı
olacaktı. Bir keresinde, ani bir istekle Lahey trenine bindim, şehirde dolaştım ve birkaç saat sonra da
döndüm. O günden sonra trenle benim için özel bir anlamı olmayan yerlere gitmeyi bir alışkanlık
haline getirdim. Kuzeye, Groningen’e ve Leeuwarden'e ya da güneye Rotterdam'a, Nijmegen’e ve
Eindhoven'e, doğuya Enschede’e giderdim. Yakındaki kentlere, Haarlem'e, Leiden’e ve Utrecht’e,
sırf adları ilgimi çektiği için Hengelo’ya ve Almelo’ya ya da Lelystad’a (adı bana ninniyi
hatırlatıyordu) giderdim. Hollanda, dokunaklı bir biçimde küçüktü. Çoğunlukla tek yaptığım trenden
inmek, platformda bir aşağı bir yukarı yürümek ve bir sonraki trenle Amsterdam’a dönmek olurdu.



Sadece yolculuğu yapmak bile sinirlerimi yatıştırırdı. Zihnim bomboş, pencereden bakardım.
Hollanda’nın düz toprakları sıkıntı mı hafifletirdi. Hiç değişmeyen sabit ufku hareket halindeyken
görmek hoşuma giderdi. Yoldaki tabelaları da zamanla sevmeye başladım. Hızla geçen sözcüklerini
tıpkı tekerleme söyler gibi okurdum: Sony, Praxis, Vodafone; Nikon, Enco, JVC; Randstad, Philips,
Shell; Dobbe, Ninders, Ben... insanları erdemlerinden çok kusurları yüzünden sevmemiz gibi, bu
yokluk manzarasına, dümdüz açık yeşil ufuk çizgisine, dolu rayları, karanlıkta parlayan beyaz kaz
sürüleriyle soğuk gece manzaralarına ya da yolda dost canlısı hayaletler gibi otlayan ineklerin
donmuş gölgelerine karşı zamanla sempati duymaya başladım.

Trenlerde ve istasyonlarda yalnızlığın dili üzerinde ustalaştım. Ben, o amaçsız gezgin, kısa sürede
yalnız olmadığımı keşfettim. Platformda dururken, elektronik panoyu benim kadar iyi görebilen bir
başka yolcuya dönüp sorardım, “Affedersiniz, bir sonraki tren Rotterdam’a gidiyor, değil mi?”

“Özür dilerim, bilmiyorum."
“Peki siz nereye gidiyorsunuz?”
“Ben mi? Rotterdam’a.”
Trenlerdeki insanları seyreder, dillerini anlamasam da konuşmalarını dinler, kokularını içime

çekerdim. Yüzlerini bir bilgisayar ekranına yansıtarak aşağı doğru inerdim, ayrıntıları birbiri ardına
kaydederdim. Tesadüfi görüntüler uzun ya da kısa süreler boyunca ekranı kaplardı, çoğu zaman da
onlara giden kapıyı benden başka birinin açtığına dair bir his olurdu içimde.

Trende karşımda oturan genç kızın görüntüsü. Kulağında minik bir kulaklık var. Bir kabloya bağlı.
Kablonun diğer ucu Esprit markalı yarı açık bir el çantasında son buluyor. Tren hıncahınç dolu, ama
kız çevresindekilerle ilgilenmiyor: Önündeki bir noktaya ifadesizce bakarak yüksek sesle konuşuyor.
Durmadan konuşuyor, sesi makine gibi tekdüze. Belki düşüp kırılacağından korktuğu için çantası
kucağında dimdik oturuyor. Çantanın sapları da dik ve neredeyse ağzına değiyorlar, bu da ağzından
çıkan sözcüklerin çantaya döküldükleri izlenimini veriyor. Konuşma sona erdiğinde, kabloyu
kulağından çekiyor, cep telefonunu çantadan çıkarıp kapatıyor, az önce ağzından dökülen sözcüklerin
görünmez kumuna batırıyor, çantanın fermuarını çekip kapatıyor.

Yabancılar için Felemenkçe kitabına gömülmüş, kaleminin arkasındaki silgiyi sakız gibi çiğneyen
koyu tenli genç bir adamın görüntüsü. Kitabı bir an için kucağına bırakıyor, pencereye dönüyor, kendi
kendine birkaç kelime mırıldanıyor, ezberledikten sonra yeniden kitabına dalıyor.

Senkronize hareketlerle sakız çiğneyen genç bir Çinli çiftin görüntüsü, yüzleri gri ve fareyi
andırıyor. Kadın ince, açık, pek de temiz olmayan bir bluz giyiyor, içinde sutyensiz, küçük göğüsleri
görünüyor. Erkek, hâlâ çiğnemeye devam ederek, kolunu kadının omzuna atıyor, elini bluzdan içeri
kaydırıyor, miskin bir tatminle göğüslerden birini biberonun üstündeki yalancı memeyi ayarlar gibi
çekiştiriyor. Kadın da çiğnemeye devam ediyor, gözbebeksiz gözlerini kırpıştırıyor.

Kucağında erkek çocuğuyla birlikte Faslı yorgun bir Meryem Ana’nın görüntüsü. Çocuk iki
yaşından büyük değil. Gür siyah saçları yetişkinlerinki gibi yandan ayrılmış. Yüzüne bütün çocuklara
has o korkunç boşluk ifadesi hâkim, ikonalarda ve erken dönem tablolarda görülenle aynı ifade.

Gezilerimden birinde tren birdenbire durdu. Karşı yönden gelen tren de durdu. Diğer trende
pencereme denk gelen koltukta bir elinde bir sayfa nota tutan, öbür eliyle de orkestrasını yöneten bir
adam oturuyordu. İçindeki müziğe dalıp gitmişti, eli kısa, zarif, ölçülü darbelerle inip inip
kalkıyordu, büyülenmiştim. Yüzü, içinden yayılan ışıkla aydınlanıyordu. Dış dünya yoktu: Sessiz
müzik onu geçilmesi mümkün olmayan bir kapsül gibi sarıyordu; hiçbir şey ona dokunamazdı Derken
trenler yine hareket etti, hem onunki hem benimki; adamın yüzü gözden kayboldu. Keskin bir acı



duydum, sanki camda kendimi seyrediyormuşum, kendimi görmüşüm ama sesimi duyamamışım gibi.
Kendi yansımamın ters istikamete doğru gittiğini hissettim.

Şehirde gezinirken, bazen masum bir ayrıntıdan kaynaklanan ani, neredeyse dizginlenemez bir
dürtüye kapılırdım. Tramvayda çıplak, pürüzsüz erkek adalesiyle yan yana sıkışıp kaldığımda,
dudaklarımı bu yabancı tenin altın kısmına dokundurmak için güçlü bir istek duyardım. Ya da
yanımda sıkışmış adamın kulağından sarkan küpeyle karşı karşıyayken onu dişlerimle koparmayı
şiddetle arzulardım. Bu beklenmedik krizlerin gücünden korkardım, ama aynı zamanda bir serbest
bırakılma hissi verirlerdi. Neden serbest kalırdım? Bilemiyordum.

İçimdeki şehir haritası kendi kendine şekillendi. Görüntüler gelip gider, bir süre yerleşip kalır ya
da kum gibi dağılıp giderdi. Siste ya da düşte yolumu bulmaya çalışmak gibiydi. İçsel haritamı
aydınger kâğıdına çizdim, ama onu gerçek haritadan ayırdığım anda şaşırarak bomboş olduğunu
gördüm. Üstünde hiçbir şey yoktu. Tek bir şey bile. Bir çizgiden etkilenir, keyifle ilerlerken çizgi
sona erer, kesilirdi. Bazen içsel haritam bir çocuğun beceriksizce çizdiği bir resmi andırırdı. Aslında
salyangoza, deniz kabuğuna, örümcek ağına, labirente, bir dantel parçasına, esrarengiz dönüşlerle
dolu bir romana benzeyen bir şehir, içsel haritamda, bir dizi boşluk, gedik, oyuk ve çıkmazdan
oluşuyordu. İçsel haritam belleğini yitirmiş bir insanın koordinatlarını çizme gayretlerini andırıyordu
Bir aylağın kumda iz bırakma çabasıydı. Haritam bir hayalperestin rehberiydi. Aslında bu haritada
bulunan hiçbir nokta gerçeklikle uzaktan yakından ilgili değildi.

Ama kesin olarak emin olduğum bir şey vardı. Nereye gidersem gideyim, öğrencilerim yönümü
bulmama yardımcı olurdu. İçsel merkezim, ana caddem, şehir merkezim, meydanım onlardı. Bunu
gerçek anlamda söylüyorum.
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Burada hayatın muhafaza edildiğini, ama hayatın kendi değerinden çok daha yüksek bir
bedele muhafaza edildiğini gördük; çünkü onu korumak ve sürdürmek için gereken gücü
bir sonraki nesilden ödünç aldık, bu yüzden onlar borçlu ve esaret altında doğdu. Bu
mücadeleden sağ çıkan tek şey saf bir hayatı savunma içgüdüsü oldu, bu arada hayatın
kendisi o kadar çok zayiata uğradı ki adından başka bir şey kalmadı. Onun da pek değeri
yoktu. Ayakta kalıp yaşayan şeyse ya kavruk ya da eğri; dünyaya gelen ve yaşayan şey
içinde filizinde zehir taşıyor ve yüreği de hastalıklı, insanların düşünceleri ve sözcükleri
yarım kaldı, adeta kökünden koparılıp atıldı.

Ivo Andric

Onlara korkacak hiçbir şey olmadığını söyledim: Hepsi yüksek notlar alacaktı. Çoğunun Sırpça-
Hırvatçayı işlerine geldiği için okuduğunun farkında olduğumu, bu nedenle onlara zorluk çıkarmak
gibi bir niyetimin olmadığını belirttim.

“Misafir okutman olarak iki sömestrliğine buradayım yalnızca. Öğretmencilik oynamam pek
mantıklı değil, siz de rol yapmaktan kurtuldunuz yani.”

“Peki ne yapacağız o zaman?”
“Hiçbir şey mi?” diye sordular, şaşırarak.
“Canım, bir şekilde yapacak bir şey buluruz,” dedim.
Gözlerini üstümde hissettim. İlgilerini çektiğim açıkça görülüyordu.
“Ben zaten derslere gelemeyecektim," dedi genç bir kadın. "Bebeğim var."
"Sorun değil," dedim.
“Teşekkürler,” dedi genç kadın, eşyalarını toplaşıp sınıftan çıkarken.
Diğerleri gülüşüp yine bana baktılar. Şimdi ne diyeceğimi merak ediyorlardı. Konuyu bağlayan

Meliha oldu.
“Geldiğimiz zaman ilk yaptıktan şey bizi mülteci kamplarına koymak oldu ve -bu Hollandalıları siz

de tanımışsınızdır artık- bizi psikiyatra gönderdiler. Neyse bizim psikiyatr da ‘bizden’ çıktı. Ne dedi
biliyor musunuz? ‘Bana bir iyilik yapın, olur mu? Kendinizde ufak bir delilik bulun. Bir-iki travma
uyduruverin gerekirse. İşimi kaybetmek istemem.’”

Hepimiz güldük. Top yuvarlanmaya başlamıştı.
Durumumun tuhaflığının farkındaydım elbette: Artık resmi olarak var olmayan bir konuda ders

vermem isteniyordu. Vaktiyle üniversitede Yugoslavistika dediğimiz şey, yani Sloven, Hırvat,
Boşnak, Sırp, Karadağ ve Makedon edebiyatları, doğdukları ülkeyle birlikte kaybolup gitmişlerdi.
Ayrıca, dersimi alacak öğrencilerin de edebiyata karşı özel bir ilgileri yoktu. Flemenkçe gazeteler
daha çok ilgilerini çekiyordu. Öğrencilerime, kaçtıkları ya da sürüldükleri ülkenin edebiyatını (ya da
ülkelerin edebiyatlarını) okutmak için işe alınmıştım.

En önemli aracımın dil olduğuna karar verdim: “Bizim" dilimiz. Sırpça-Hırvatça. Ancak,



Hırvatistan’da, Sırbistan’da, Bosna’da ve Karadağ’da konuşulan dil, konuşulduğu ülke gibi
birbirinden ayrı birimlere bölünerek üç farklı resmi dil haline gelmişti: Hırvatça, Sırpça ve
Boşnakça. Doğru, Hırvatça ve Sırpça, Yugoslavya zamanlarında bile bir tür resmi özerkliğe sahipti,
ama artık yeni bir şey söz konusuydu: Aralarındaki farkların altını çizmek için dikilen birtakım
kontrol noktaları “Yeni” diller beni pek ilgilendirmiyordu, onları birbirinden ayıran elli kadar
sözcüğe göre bölmeye de niyetim yoktu. Beni ilgilendiren şey dildeki belirli bir değişmezlikti,
öğrencilerimin bu dili kullanmak istememelerine ve kullanamamalarına yol açan o bükülmezlik:
Şüpheli anadillerinin yerini yarım yamalak bir İngilizce ve şimdilerde de yarım yamalak bir
Felemenkçe almıştı.

Onlara Hırvatça, Sırpça ve Boşnakçanın tek bir dilin farklı biçimleri olduğuna kesinlikle
inandığımı söyledim. “Bir dil, ordunun desteklediği lehçedir. Hırvatça, Sırpça ve Boşnakçaya ise
milis güçleri arka çıkıyor. Yarı cahil suçluların dilbilimsel konularda size tavsiye vermesine izin
vermeyeceksiniz değil mi?” Zamanında Latin ya da Kiril alfabesiyle basılan Slovence, Makedonca,
Sırpça ve Hırvatça okuma parçalarının serpiştirildiği ilkokul ve ortaokul ders kitaplarını kullanmış
en son kuşağa ait olduğumun da farkındaydım. Bu tür ders kitaplarının varlığının çok yakında
unutulacağının da.

Ama işler bu kadar da basit değildi. Öğrencilerim ordu konusunu açtığımda mecazi anlamda
konuşmadığımı gayet iyi biliyorlardı: “Dillerimizin” gerçek askeri birlikler tarafından
desteklendiğini, küfretmek, aşağılamak, öldürmek, tecavüz etmek ve sürmek için kullanıldığını
biliyorlardı. Bu diller uzlaşmaz olduklarına inanarak savaşa girmişlerdi, belki de tam olarak ayrılmaz
oldukları için.

Gazeteler dil sütunlarıyla dolmuştu. Kasap, fırıncı, herkes birden dilbilimci kesilmişti. Savaşla
birlikte “ayrımcı sözlüklerde" bir artış olmuştu. Büyük ölçüde Latin harflerini benimsemiş olan
Sırplar. Kiril alfabesine dönmeye başladılar; Hırvatlar ise, Hırvatistan'ı olabildiğince Hırvat yapmak
istedikleri için, Rusçadan ödünç aldıkları birkaç tuhaf yapı ile ikinci Dünya Savaşı sırasında
kullanılan daha da tuhaf birkaç sözcüğü dillerine soktular. Çığlık kıyamet yaşanan bir boşanmaya
benziyordu. Dil silahtı ne de olsa: Damgalar, ihanet eder, ayırır ve birleştirirdi. Hırvatlar kruh'larını
yerken Sırplar hleb'lerini, Boşnaklar da hljeb'lerini yiyecekti: Üç dilde de ekmek sözcüğü farklıydı.
Smrt, ölüm sözcüğüyse aynı.

Boşanmadan önceki dilin, savaşın yok ettiğinden -Sırp- Hırvatça ya da Hırvat-Sırpça ya da
Hırvatça ve Sırpça- daha iyi, daha kabul edilebilir bir dil yapısını temsil ettiğini sanmayın. Hayır, o
da politik bir işleve hizmet ediyordu; onu da ordu desteklemişti; o da kullanılmış, ağır biçimde
ideoloji haline getirilmiş, Yugoslavlıkla kirletilmişti. Ama tarih, dilsel değişkenlerin tek bir yapıda
birleşmesinin hikâyesi, bir gecelik boşanmadan daha uzun ve anlamlı bir süreçti. Tıpkı köprü ve yol
inşa etmenin hikâyesinin, onları bir gecede yok etmekten çok daha uzun sürmesi gibi.

Boban bize sık sık gördüğü bir rüyayı anlattı. Rüyasında Zagreb’de bir sokak arıyor, ama insanlar
konuşmasından Belgradlı olduğunu anlayacaklar diye yol sormaya korkuyordu.

“Peki anlasalardı ne olur?" diye sordum.
“O zaman Sırp olduğum ortaya çıkacaktı. Bana tükürebilirler ya da beni kovalayabilirlerdi.”
“O zaman ne olurdu?”
"O zaman aradığım sokağı bulamayacaktım.”
“Kimi arıyordun?”
“Bir kız arkadaşımı. Adı Maja’ydı."



Birisi kıs kıs güldü.
“Nerede yaşıyordu senin Maja?”
“Mosa Pijade’den sağa dönüyorsun. O sokaklardan birinde."
“Mosa Pijade’nin artık yeni bir adı var,” dedim.
“Nedir peki?"
“Medvescak.”
“Ah, teşekkürler," dedi ciddi bir ifadeyle, sanki bu bilgiyi o gece kullanacakmış gibi.
“Maja’nın sokağının eski adı Novakova olabilir mi?" diye sordum.
“O işte!” diye bağırdı, yüzünün aydınlanmasından çok rahatladığı anlaşılıyordu. “Novakova!”
“İyi ki rüyanda Bosna’yı görmedin, arkadaşım," dedi Selim. “Bizimkiler seni bir ellerine

geçirselerdi, canına okurlardı.”
Odada çıt çıkmıyordu. Selim bombayı atmıştı bir kere.
“Bundan sonra bu tür yorumlarını kendine saklayacaksın. Selim. Sınıfı savaş alanına çevirmenize

izin verecek değilim.”
Selim, Boban’ın Sırpçılığına tahammül edemiyordu, bu çok açıktı: Boban sınıfta söz aldığında.

Selim gözlerini devirir, yüksek sesle soluk alır, eline öksürürdü; kendisi söz aldığında da hararetli
hararetli Boşnakçılığa “dışarıda" olduğundan daha çok yüklenirdi.

Nevena tamamen farklıydı. Onun konuşmasına bir çeşit dilsel şizofreni hâkimdi: Kekeler, hiç ayrım
yapmadan bütün yerel ifadelerle aksanları kullanırdı; bir cümleye Güney Sırp lehçesiyle başlar,
ardından Zagreblilerin konuşmasını taklit eder, Boşnaklara özgü bir şekilde kelimeleri yuvarlamaya
geçer, sonunda da öyle garip bir tonlama tuttururdu ki duyanlar onu otistik bir çocuk sanırdı. Daha
sonra bana Sırp babası ve Hırvat annesinin sürekli kavga ettiklerini, sonunda da savaştan hemen önce
ayrıldıklarını anlattı. Hepimizin taşımak zorunda olduğu etnik yükler vardı. Nevena, Bosna’da
yaşayan büyükannesinin yanına taşınmış, oradan da mülteci olarak Amsterdam'a gelmenin bir yolunu
bulmuştu.

“Felemenkçede kendimi çok daha rahat hissediyorum,” dedi bana, bir uyku tulumundan bahseder
gibi.

Uros çoğu zaman mırıldanarak konuştuğu için ne dediğini zar zor anlardık. Konuşmasında pek çok
küçültme sıfatı yer alırdı. On dokuzuncu yüzyıla ait Rus romanlarındaki uşaklar gibi, bu sözcükleri
etrafındakilerin gönlünü almak için kullanırdı. Sanki böyle yapmasa konuştuğu kişi burnuna bir
yumruk indirecekti ve bu küçük hoş sıfatlar onu dayaktan koruyordu. Sınıftakiler Uros’un
sözcükleriyle dalga geçtikleri gibi Hollandalıların bunları kullanma alışkanlığıyla da dalga geçerdi.
Sınıfta söz almak Uros için o kadar zor bir hal aldı ki çoğu zaman onu kendi haline bırakırdım.

Igor’un Felemenkçesi çok akıcıydı. Felemenkçe onun için özgürlük demekti; anadili yük haline
gelmişti.

“‘Dilimizi’ konuştuğumda, kendimi taşra oyununda rol alan bir karakter gibi hissediyorum,
anlarsınız ya,” dedi. “Anlarsınız ya," Amerikan İngilizcesiydi. “Dilimizi" Amerikancayla
renklendirirdi: Bu şekilde kendisi için daha tahammül edilir bir hale getirirdi.

“‘Bizim' dillerin hepsi kendi yazınsal normlarını oluşturmaya çalışıyorlar, ama tek doğal sayılan
şekil, saf olmayan, yozlaşmış hali. Ya da bir lehçe. Dalmaçyalıların Hırvatçasını duyduğumda. ‘Hey,
pek havalıymış,’ diye düşünürüm. Resmi görevlilerin Hırvatçasını işitince aklıma yapmacıklık ve
tecavüz geliyor. Hepsinde doğal olmayan bir şey var -Hırvatça, Sırpça, Boşnakca... Bakın, ben
rockçıyım, müzisyenim. Müthiş müzik kulağım vardır. Ne dediğimi iyi biliyorum."



“Bizim” dilimizin Igor’un bahsettiği şekli, yani standart Hırvatça, o ülkeden ayrıldıktan sonra çok
daha boğucu bir hal alınıştı. Medyanın dilden bahsetmediği tek bir gün bile geçmiyordu. Muazzam bir
değişim baskısı vardı. Bazıları bu yeni dili insanı şaşırtacak kadar sakin karşıladılar; bazıları da
dehşetle kaçındılar. Bazıları bunu bağlılıklarını kanıtlamanın tek yolu olarak görürken, bazıları da
yaşadıkları kâbusun ta kendisi olarak gördü. Resmi, kuru, basmakalıp sözler hayatı kolaylaştırıyor,
uzun hikâyeleri kısaltıyordu. Basmakalıp sözler şifreli bir dildir adeta: Konuşmacıyı kişiliksizleştirir,
çevresine bir kalkan örer. Basmakalıp sözler zaten sözcüklere dökülemeyecek şeylerin dilidir.
Yalnızca iki seçenek var gibiydi: Dürüst bir sessizliği korumak ya da konuşup yalan söylemek.

Gençler hemen, bir zamanlar “hödükçe" diye nefret ettikleri lehçelere sığındılar. Ya da gerileyerek
daha kişisel bir tarza kaçtılar, örneğin oyun ve okul arkadaşlarıyla aralarında geliştirdikleri argoya.
Bunlar savaşla gelip her yere yayılan, her şeyi kirleten resmi dilden kaçtıkları geçici sığmaklardı.
Yetişkinler anlamasın diye çocukken kendi aramızda uydurduğumuz bir dilde konuşmamız gibi. Bö-
göy-le-ge de-ge di-gi-ye-ge-bi-gi-li-gi-ri-gim.

Dil ortak travmamızdı, en sapkın biçimlere bürünebiliyordu. Bosnalı bir kadının örneği aklımdan
hiç çıkmıyordu. Söylenenlere göre, kadın kendi tecavüzünün hikayesini ezberlemişti, sorulduğunda
ezberden yineliyordu. Savaş aracı olarak tecavüz uluslararası haberlere konu olmaya başladığında,
bu konuda tutarlı şeyler anlatabilen bir tek o olmuştu. Kısa şiire sonra yabana muhabirlerin ve kadın
örgütlerinin en çok peşinde koştuğu kişi haline gelmiş, hatta bu örgütlerden biri onu Amerika’ya davet
etmiş. Orada şehir şehir dolaşarak aşağılanmasının hikâyesini anlatmış, en sonunda da bu olayın
İngilizce versiyonunu bile ezberlemiş. Durmadan devam etmiş -artık anlamını yitirmeye başlayan bir
hikâyeyi ezberden anlatmış-, tıpkı cenaze törenlerinde ağıt yakması için tutulan ağıtçı köylüler gibi.
Acı veren bu hikâyeyi makine gibi başa sarmak acıyı köreltme yöntemiydi.

Sık sık, acaba Hırvatçam da kuru ve renksiz mi olmaya başladı, diye düşünüyordum. Bazen
Hırvatçayı yabancı bir dil olarak öğrenen öğrencilere benzetirdim kendimi. Son derece basmakalıp
bir şey söylerken yakalardım kendimi, öyle soğuk bir şeydi ki ağzım buz kalıplarıyla doluymuş gibi
bir his verirdi.

“Eskiden seyrettiğimiz Japon filmlerindeki samurayları hatırlıyor musunuz?" dedi Boban bir gün.
“Samuraylar konuşmaz; yüzlerini buruşturup gözlerini devirirler. Ben hep şu asla ağızlarından
dökülemeyen sözcükler yüzünden patlayacaklarından korkardım. İşte, biz de onlara benziyoruz,
samuraylara. Kıpkırmızı oluyoruz, gözlerimiz yuvalarından uğruyor, şakaklarımızdaki damarlar
patlayacak gibi şişiyor ve tek kelime edemiyoruz. O zaman da kılıç çıkıyor.”

Sınıf alkıştan yıkıldı.
“Vay, vay, vay!” dedi Igor. “Senden böyle bir şey beklemiyordum! Milosevic’i bile geçtin!”
“Çok doğru!” diye bağırdı Meliha. “Ben Saraybosnalı bir samurayım!”
Meliha’ya her zaman güvenebilirdim. Onun Saraybosna hikâyelerine doyamazdık - korku, karanlık,

aşağılanma, çılgınlık, nefret, yaşayanlar ve ölüler... Meliha ayrıntı ustasıydı. Alarm sırasında
sığınaklardaki zifiri karanlığı anlatırken bile. Hele anlattığı hikâyeler. Çocuğu bir el bombasıyla
parçalanınca deliren ve saatlerce yanaklarını evinin alçı duvarına sürterek cılk yara haline getiren
kadın; savaştan önceki hayatı, ilk alıkonulduğu mülteci kampı kendisine dostluk etmesi için ona para
veren iyi kalpli, yaşlı Hollandalı adam; komşusunun üç yaşındaki çocuğuna bakıcılık yaparak
Felemenkçe öğrenen, bir dünyaya acı çekmeden geçişini kolaylaştırmak, unutmayı çok istediği
geçmişini unutmak için çocuk gibi konuşmaya başlayan annesi hakkında.

Her sözcüğünü cankulağıyla dinlerdik. Kimse onun kadar açılmaya istekli değildi. Bazıları hâlâ



çok korkuyordu, bazıları da utanıyordu; bazıları savaşı yaşamamanın suçluluğuyla bazıları da
yaşadıklarının korkunçluğuyla felce uğramıştı.

Sonuçta, evdeyken dilin “ulusal öz” olması üstüne koparılan o kuru gürültü hem bir dizi yalandı,
hem de gerçeğin ta kendisi; sonuçta, öğrencilerim kendilerine ait olmayan dillerde -İngilizce ve
Felemenkçe anlatmak istediklerini daha kolay anlatıyordu, bu dillere o kadar hâkim olamasalar bile.
Anadil, “klanın dili”, Hırvat şairin esrik dizelerindeki dil.

 
Hışırdar, çınlar, tınlar ve gümbürder
Gürler, kükrer, yankılanır...
 
onlara birden tamamen farklı bir ışıkta görünmüştü. Burada söz konusu olan “öz” artık dilbilimsel

bir hafıza kaybı, sözel bir yorgunluk, tik, kekeleme, lanet, küfür ya da basit bir lafebeliği halini
almıştı.

“Hey, millet!” diye bağırdı bir gün Meliha. “Dili siktir edin! Sadece konuşalım!”
Ve birden top yine yuvarlanmaya başlamıştı.
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Edebiyat bölümünde kendimi bir tür kaçak yolcu gibi hissediyordum. Bölüm başkanı ve “ev
sahibim” olan Cees Draaisma’yla görüşmek için birkaç teşebbüste bulundum, her seferinde, “Evet,
kesinlikle. Ama şu sıralar inanılmayacak kadar meşgulüm. Eğer istediğin formalitelerle ilgili bir
şeyse, eminim Dunja da sana yardım edebilir,” dedi.

Bölüm sekreteri Dunja, Hollandalıydı. Kocası Rustu. Gerçek adı Anneke’ydi. Anneke kocaman,
kaygısız bir foka benzerdi. Tozlu bitkilerin arasında, ofis denen kendi özel akvaryumunda güneşlenir,
ara sıra, uğrayan ziyaretçileri boş bir bakışla onurlandırırdı. Hiçbir şey onu uyandırmazdı: Ne
soracak olsam gönülsüz bir “evet” ya da “hayır”la cevap verir ya da duymazlıktan gelirdi.

“Verdiğim ders hakkında konuşacaktık,” dedim Draaisma’ya birkaç kere, hatırlatma amacıyla.
“Slavlar doğuştan öğretmendir,” derdi bir futbol antrenörünün sesiyle.
Bu sözlerin dalga geçmek için mi söylendiğini yoksa iltifat amaçlı mı olduğunu anlayamıyordum.
“Ines selam söyledi. Okulun ilk günlerinin kargaşası biter bitmez seni akşam yemeğine çağıracağız,

tamam mı?”
Draaisma sadece Ines’i telefonla her arayışımda bana söylediklerini teyit ediyordu. (“Mutlaka

gelip bizi görmelisin. Ortalık sakinleşir sakinleşmez. Çocuklar ne zorluklar çıkarı yor tahmin bile
edemezsin. Kuaföre dahi ayıracak vaktim yok. Ama yemek davetimiz geçerli. Bak ne diyeceğim. Önce
şehir deki müzeleri bir dolaş, sonra seni yemeğe alırız.”)

Edebiyat bölümünün bulunduğu beşinci kat uzun, karanlık bir koridor ve on beş kapalı kapıdan
oluşuyordu. Zaman zaman meslektaşlarımdan birinin, yüzüme bile bakmadan sessizce odasına
girdiğine tanık olurdum. Anneke bölüm sekreterliğinin kapısını kapalı tutardı, sık sık BİRAZDAN
DÖNECEĞİM yazısı asılı olurdu. Sonunda Draaisma’yı görmeye çalışmaktan vazgeçtim. Bölümde
düzenli olarak gördüğüm tek yaşayan varlık tombul Rus okutmandı. Yarı açık kapının ardındaki
masasında oturup dudaklarını görünmez bir sandviç yiyormuş ya da bir şey okuyormuş gibi oynatırdı.

Göz göze gelecek olursak, “Zdravstvuite," derdi utangaç bir ifadeyle.
Sadece bir kez meslektaşlarımdan biri kapımı çaldı. “Girebilir miyim?” diye sordu.
“Lütfen girin,” dedim.
“Demek yeni iş arkadaşımız sizsiniz.”
“Öyle de diyebilirsiniz.”
Adam elini uzattı.
“Tanıştığımıza sevindim. Adım Wim. Wim Hoeks. Çekçe öğretmeniyim. Çek diii ve edebiyatı.

Soldaki son kapı.”
Ona hemen ısındım.
“Cees'in sizi neden kimseyle tanıştırmadığını merak ediyorum.”
“Ah, muhtemelen sadece iki sömestrliğine geldiğim içindir.”
“Öyle bile olsa tanıştırması gerekirdi.”
“Buradaki akademik çevrede kurallar böyle sanırım.”
“Aslında doğru, biz Hollandalılar her işi ağırdan alırız. Birini evimize davet etmeden önce onu

birkaç yıl tanımamız gerekir. Özel yaşama saygı her şeyde kullandığımız mazerettir, bu affedilmez
kabalık da dahil. ‘İstemediğimizden değil, sadece zorlamaktan hoşlanmayız.’”



“Gerçekten mi?”
“Dünyanın en ikiyüzlü ülkesine hoş geldin!” dedi. “Şimdi anlatın bakalım, nasıl gidiyor?”
“İyi sayılır.”
“Ne dersi veriyorsunuz?”
“Şu an sadece öğrencilerimi tanımakla uğraşıyorum.”
“Miroslav Krleza büyük bir yazardır,” dedi.
“Sizin Çekler de hiç fena değil.”
“Peki ya havalar? Yabancılar sık sık havamızdan yakınırlar.”
“Şey, pek Karayıp iklimi sayılmaz, ama...”
“Sıkılmadınız mı?”
“Niçin sordunuz?”
“Çünkü burası dünyanın en can sıkıcı ülkesidir!”
“Bu biraz çelişkili değil mi?”
“Ne demek istiyorsunuz?”
“Bir ülke aynı anda nasıl hem ikiyüzlü hem de sıkıcı olabilir?”
“Bu ayrıcalık sadece Hollanda’ya özgüdür.”
“Ben de Doğu Avrupalıları kendileriyle dalga geçmekte usta sanırdım.”
“Hayır, bu da diğer ayrıcalığımızdır. Seni kandırmamıza izin verme. Niyetimiz bu değildir.

Aslında kendimizi çok beğeniriz. Sömürge döneminden kalma bir kibir bu. Sömürgelerimizin
gitmesine seyirci kaldık, ama kibrimizi koruduk. Göreceksiniz...”Saatine bir göz attı, ayağa kalkıp,
“Bakın ne diyeceğim, canınız ne zaman isterse beni görmeye gelin. Bir yerlerde kahve içeriz. Soldaki
son kapı, bu kattaki en küçük ofis. Sizinki çok daha büyük. Eski Yugoslavya’dan geldiniz. Çeklerden
daha önemlisiniz,” dedi.

“Ne bakımdan?”
“Sizde milliyetçilik, savaş, komünizm sonrası döneminiz var. Biz de Lahey’de boğazımıza kadar

bunlara battık.”
“Maalesef.”
“Üstelik ne harika bir ülkeydi sizinkisi! Dubrovnik hayatımda gördüğüm en güzel şehirdir! Asla

neden böyle olduğunu anlayamayacağım.”
“Benim anladığımı sanmıyorsunuzdur herhalde.”
“Elbette hayır... Fakat siz birinin karnına bir bıçak sapladığınızda, öyle bir gürültü çıkarıyorsunuz

ki bütün dünya bundan haberdar oluyor. Bizse her şeyi sessizce yaparız. Kimse bilsin istemeyiz, bu
yüzden kurbanlarımız bile bize minnet duyar... Neyse, yine konuşuruz. Tanıştığımıza sevindim.”
Kapıya yöneldi, ardından geri döndü.

“Dalmaçya kıyısının açıklarındaki şu ada, hani yabancıların asla adını telaffuz edemediği...”
“Krk.”
“Evet o. ‘Boyun’ anlamına geliyor, değil mi?”
“Boyun mu? Hayır, ‘boyun’ vrat’tır. Niçin sordunuz?”
“Çünkü Çekçede bu anlama geliyor. Çekler yabancılara ‘Strç prst skrz krk’ cümlesiyle eziyet

etmekten hoşlanırlar.”
“Peki ya bu ne anlama geliyor?”
“Parmağını boynundan sok,” dedi gülerek. Bir yandan da nasıl yapılacağını gösterdi. Ardından el

sallayarak, yine döndü ve koridor boyunca ilerledi.



Beşinci kat her zaman o kadar ıssızdı ki kaçak yolcu gibi hissetmekten vazgeçtim. Sekretere soru
sormaktan, Draaisma’nın kapısını çalmaktan da vazgeçtim. Ama Wim’e üç kez uğradım. Ofisi
gerçekten de benimkinden küçüktü. Her seferinde çok meşgul olduğunu söyleyip, teselli etmek için
olsa gerek, elime yazdığı bir makalenin imzalı özel baskısını tutuşturdu. İlki Karel Capek'in
Hollanda'dan Mektuplar'ı İkincisi Kundera’nın romanlarındaki kadın düşmanlığı, üçüncüsü de
Bohumil Hrabal'ın eserlerindeki “dilbilimsel hedonizm" üzerineydi.

Hiç kahve içmeye gitmedik. Bölümdeki tek “canlı” bağlantım tombul kurs okutmanı olarak kaldı, şu
elinde görünmez bir sandviçle oturan. Ne zaman ofisinin önünden geçsem, görünmez lokmasını
yutarak çekingence zdravstvusite'sini yineledi.

Her şey göz önüne alındığında, edebiyat bölümü bende iç bunaltıcı bir izlenim bıraktı. Bu izlenim
Slavistlerin tipik Batı Avrupalı Slavcılar olduklarından şüphe duymamla daha da arttı. Batı Avrupalı
Slavistler bu alana duygusal nedenlerle girmeye meyilliydi: Şu Doğu Bloku’na has egzotik tiplerden
birine âşık olarak. Ya da politik-kültürel-profesyonel-duygusal olarak-doğru bir evlilikle seçtikleri
alanı sağlamlaştırırlardı. Bir unsur daha vardı: Bu alan onları daha önce kimsenin girmediği küçük,
sapa, dil ve-edebiyat derebeyliklerinin mutlak efendileri haline getiriyordu. Böylece yetkinliklerinin
istatistik olarak yeterince ölçülmesi olasılığını önemsiz hale getiriyordu. Ama yine de onları
küçümseyecek en son kişi bendim. Ne de olsa şu andaki görevimi Ines’i tanıdığım için elde etmiştim.
Edebiyat bölümünün başkanı olan Draaisma'yla evli olan Ines'i.
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Ana: Kırmızı, Beyaz, Mavi Çizgili Plastik Çanta

Sıradan bir çantaydı. Tek özelliği kırmızı, beyaz, mavi çizgileriydi Dünyanın
en ucuz el çantasıydı, proleteryanın Vuitton'a tokadı Fermuarıydı. ama fermuarı
birkaç günde bozulurdu Çocukken, tek bir delik ya da yarık açmadan vişneleri ya
da diğer malzemeleri çikolatalara nasıl doldurduklarım düşünerek saatlerce kafa
patlatırdım Şimdi ise beynimi başka bir çocukça soru için zorlayıp duruyorum:
Kim kırmızı, beyaz ve mavi çizgili çantayı tasarlayıp, milyonlarcasını dünyanın
dört bir yanına gönderdi?
Kırmızı, beyaz, mavi çizgili plastik çanta Yugoslav bayrağının (Kırmızı, beyaz

ve mavi! Ebediyyen sadık olacağız!) bir parodisi gibiydi, kırmızı yıldız
dışında. Çantalardan birini, ilk kez bitpazarında gördüm sanırım. Polonyalılar
ucuz Nivea kremlerini, keten mutfak havlularını, kamp çadırlarını, şişme
yataklarını falan yere sermiş satıyorlardı. Eğer Polonyalılara sorsaydım eminim,
Çeklerden aldık, diyeceklerdi. Çekler de, hayır, biz yapmıyoruz, Macarlardan
aldık, diyeceklerdi Hayır, diyecekti Macarlar, Rumenlerden aldık. Hayır, bizim
değil, diyecekti Rumenler. Çingeneler yaptı.
Her halükarda, kırmızı, beyaz, mavi çizgili çanta bütün Doğu-Orta Avrupa’yı

aşıp Rusya'ya, hatta daha bile uzağa gitti: Hindistan'a, Çin'e, Amerika'ya,
dünyanın her yerine. Yoksulların bavuluydu, ufak tefek hırsızlıklarla
geçinenlerin, karaborsacıların, üçkâğıtçıların, bitpazarında gezinenlerin,
çamaşırhaneye gidenlerin, mültecilerin ve evsizlerin bavulu. Ah, o çantalarda
Trieste'den Hırvatistan'a. Bosna'ya,
Sırbistan'a, Romanya’ya, Bulgaristan'a giden blucinler, tişörtler, kahveler

İstanbul'dan getirilen deri ceketler, el çantaları, eldivenler ve Makedonya'ya,
Arnavutluk'a. Bosna’ya. Sırbistan’a ve daha kim bilir nerelere gitmek için
Budapeşte'deki Çin Pazarı'nı terk eden onca döküntü Kırmızı, beyaz, mavi çizgili
plastik çantalar gezgindiler, göçmendiler. evsizdiler, ama aynı zamanda hayatta
kalanlardı: Biletsiz trenlere biner, pasaportsuz sınırlardan geçerlerdi.
Amsterdam'daki Türk malları satan dükkânda bir tanesine rastladığımda iki

guldene satın aldım. Ardından ikiye katlayıp bir kenara kaldırdım, tıpkı annemin
sıradan beyaz poşetleri sakladığı gibi, "ne zaman işine yarayacakları belli
olmazdı." Bu çantalardan bir tanesini satın alarak kendi inisiyatifimle bir
tarikata üye olduğumun farkındaydım. Dünyanın en büyük tarikatına katılmıştım,
renkleri, amblemi ve sancağı kırmızı, beyaz, mavi çizgili plastik çanta olan bir
tarikata. Tek anlamadığım şey kırmızı yıldızı kimin söküp çıkardığıydı.

Oyunumuzu Ana’nın sembolik çantasından türettik.
“İlk yapmamız gereken şey ‘bizimkilerin’ eskiden yaptığı bir şey,” dedi Meliha. “İçindekiler

dökülmesin diye çantanın ağzını iple bağlamak.” Duyan da hedonistik bir töreni anlattığını sanırdı.
“Havaalanında ne zaman şu ahı gitmiş vahı kalmış çantaları döner banttan aldıklarını görsem

‘bizimkilerden’ utandığımı itiraf etmeliyim,” dedi Darko.
“Benim de keyfimi kaçırırdı,” dedi Igor. “Beraber yolculuk etmek zorunda kaldığım çapulculara

bak, diye düşünürdüm. Ama şimdi havalı buluyorum.”



“Nasıl yani?” diye sordum.
“Dünyanın en pahalı çantalarını kim taşıyor, biliyor musunuz?”
“Madonna mı?”
“Hayır, Ruslar, en pahalı fahişeler ve üst düzey mafya üyeleri. İşte Çingene modasını takip etme

sebebim bu: Evsizlerin ayakkabıları gibi iplerle sarmalanmış plastik çanta, altın diş… Şu kayıp
yıldız konusunda çok haklıydın Ana. Bizler proleteriz! Ama tek sorun, Marx babanın çoktan toprak
olması."

“Çok doğru!” diye bağırdı Meliha. “Şu anda da mezarında ters dönüyordur.”
Biraz çekinerek sınıftakilere yeni bir proje, daha doğrusu, oyun önerisiyle gittim: Yugoslavya’da

günlük hayatın kataloglanması. Ana katkıda bulunan ilk kişiydi. “Çingene çantası kompozisyonu
hemen ertesi derste hazırdı. Ben de onun Çingene çantasını “Yugonostalji” müzesi için koyacağımız
bütün diğer malzemelerimizi saklamakta kullanmayı önerdim.

“Ne müzesi?” diye sordular.
“Ah, o da sanal olacak. Hatırladığınız ve önem verdiğiniz her şey. Artık ülke yok. Neden unutmak

istemediğimiz şeyleri kurtarmayalım?”
“Tito’nun doğum gününde düzenlenen mitingi hatırlıyorum,” dedi Boban. “Her yıl televizyonda

seyrederdik.”
“Bunu hepimiz hatırlıyoruz oğlum,” dedi Meliha. “Kendi hayatından bir şey söyle."
“İlk bisikletim. Hani şu ‘midilli’ dediğimiz dört tekerleklilerden,” dedi Mario.
“Bu sayılır mı?”
“Kesinlikle.”
“Tipik erkek: Fallik bir sembol,” dedi Meliha dalga geçerek. “Peki ya yiyecekler? Börekler ve

baklavalar.”
“Börek, baklava ve haşhaş tohumlu makarna.”
Hepsi de Balasevic’in şarkısını hatırladı.
“Erişte dahilse, her şey dahil edilebilir,” dedi Nevena.
“Sizi mutlu eden herhangi bir şey,” dedim.
“Ya da üzen?” diye sordu Selim, gözlerini yere dikerek.
“Ya da üzen,” dedim. “Neden olmasın?”
“Omarska’ya ne dersiniz?”
Sınıf birden sus pus oldu. Tereddüte düştüm.
“Bu konuda konuşmak ister misin, Selim?”
“Neden olmasın? Elimdeki tek sanal sergi malzemesi bu. Suplar orada babamın gırtlağını kestiler.”
Selim mayınlarından birini daha fırlatmıştı. Bunu beklemediğimi söyleyemem: En başından beri bir

mayın tarlasında dolaşıyordum. Hepimizin kendi savaş anılarımız vardı, Selim’inki gibi kayıplar
ölçülemez derecedeydi. Selim ve Meliha savaşa birinci elden tanık olmuşlardı, hem de bütün
şiddetiyle. Uros ve Nevena da Bosna’dandı ama bu konuda konuşmayı reddediyorlardı. Mario,
Boban ve Igor askere alınmamak için ülkeyi terk etmişti ve bu yüzden milliyetçilik çılgınlığı virüsüne
(Boban Sırp, Mario ve Igor da Hırvat türüne) yakalanmamış görünüyorlardı. Johanneke olayları
Hollanda’dan takip ermişti. Amsterdam’a Hollandalı kocasıyla birlikte savaştan önce gelen Ana,
olayları Hırvat, Sırp ve Hollanda medyasından izlemişti, ama aynı zamanda düzenli olarak hem
Belgrad’a hem de yakın akrabalarının olduğu Zagreb’e gitmişti. Onlarınkilerin yanında benim savaş
tecrübelerim son derece sınırlıydı.



Ortak bir nokta bulmak zorunda olduğumu fark etmiştim, çünkü çocuklar birbirlerinden yalnızca
savaş tecrübeleri konusunda ayrılmıyorlardı; ilgi alanları da farklıydı. Meliha, Saraybosna
Üniversitesi Yugoslav Edebiyatı Bölümü’nden mezundu. Uros, sadece Bosna’nın taşrasındaki bir
liseyi bitirmişti ve üniversiteye daha yeni giriyordu. Mario, Zagreb Üniversitesinde sosyoloji
okumuştu. Ana, Belgrad Üniversitesi’nde İngilizce Bölümüne kaydolmuş, ama neredeyse hemen
bırakmıştı. Nevena, iki yıl ekonomi okumuştu. Ante, Osijek’teki öğretmen okulundan mezundu. Boban
iki yıl hukuk okumuştu. Darko Opatija’daki otel yönetiminden mezundu. Selim savaş patlak
verdiğinde Saraybosna Matematik Bölümü’ne henüz kaydolmuştu. Igor’a gelince, epeyce okul
dolaşmıştı: Bir keresinde bir şiire psikoloji okuduğundan bahsetmişti, ama Zagreb Tiyatro ve Film
Akademisi’nde iki yıl tiyatro yönetmenliği eğitimi aldığını da söylemişti. Ona geçmişi hakkında hiç
soru sormadım; artık o kadar da önemli gelmiyordu.

Ortak noktaya gelince, içlerinde bölündüklerini, öfkelerini, bastırdıkları isyanlarını
hissedebiliyordum. Hepimiz şu ya da bu şekilde kirletilmiştik. Mahrum bırakıldığımız şeylerin listesi
çok uzun ve kederliydi: Doğduğumuz ülke ve normal bir hayat yaşama hakkımız elimizden alınmıştı;
dilimiz elimizden alınmıştı; aşağılanmış, korkmuş ve umutsuzluğu yaşamıştık Bir sayıya
indirgenmenin, bir sürüye dönüşmenin ne demek olduğunu anlamıştık. Bazıları, örneğin Selim, yakın
dostlarını ve akrabalarını kaybetmişti. Onların yükü en ağır olandı. Şimdiyse hepimiz bir tür nekahet
devresindeydik.

Bütün bu çılgınlığın ortasında hepimize eşit derecede ait ve hepimizi olabildiğince az incitecek bir
alan bulmanı gerekiyordu. Bana göre buna uyan tek alan da ortak geçmişimizdi. Çünkü elimizden
alınan bir diğer şey de hatırlama hakkımızdı. Ülkenin yok olmasıyla o ülkede yaşanan hayatın da
silinmesi gerektiği hissine kapılmıştık. Başa geçen politikacılar sadece iktidarla tatmin olmuyordu;
yeni ülkelerinin zombilerle dolmasını istiyorlardı, belleksiz insanlarla. Yugoslav geçmişlerini
aşağıladılar, insanları eski hayatlarını reddedip unutmaları için teşvik ettiler. Edebiyat, filmler, pop
müzik, fıkralar, televizyon, gazeteler, tüketim eşyaları, diller, insanlar - bütün bunları unutmamız
gerekiyordu. Bunların çoğu banyo edilmemiş film ve fotoğraflar, kitap ve rehberler, belgeler ve
anıtlar biçiminde çöpü boyladı... “Yugonostaljisi”, o eski ülkedeki havan hatırlamak, politik yıkımın
diğer bir adı oldu.

Ülkenin bölünmesi, savaş, anıların bastırılması, “kesik bacak sendromu", genel şizofreni ve
ardından da sürgün -bunların, öğrencilerimin duygusal ve dilsel sorunlarının sebepleri olduğundan
emindim. Hepimize bir kaos hali hâkimdi. Hiçbirimiz kim ve ne olduğumuzdan emin değildik. Kim ve
ne olmak istediğimizi de bilmiyorduk. Kendi ülkelerinde öğrencilerim Yugonostaljik, yani dinozor
olarak tanımlanmaktan bozuluyorlardı. Ancak, yeni oluşturulmuş devletlerin geleceklerine bir
yakınlık da hissetmiyorlardı doğrusu. Burada, Hollanda’daysa “politik sığınma hakkından
yararlananlar”, “mülteciler” ya da “yabancılar”, komünizm çocukları”, “Balkanlaşmanın atıkları” ya
da “vahşiler” olarak damgalanıyorlardı. Geldiğimiz ülke ortak travmamızdı.

İp cambazlığı yaptığımın farkındaydım: Belleği canlandırmak da sansürlemek kadar geçmişle
oynamak sayılırdı. Eski ülkemizdeki yetkililer silme düğmesine, ben ise yenileme düğmesine
basmıştım. Onlar Yugoslav geçmişini siliyorlardı, savaş dahil her talihsizlik için Yugoslavya'yı
suçluyorlardı. Oysa ben bu geçmişi bir zamanlar hayatlarımızı oluşturan minik günlük ayrıntılar
şeklinde canlandırıyordum. Gönüllü bir kayıp-bulma servisi olarak çalıştığımı da söyleyebilirsiniz.
Onlar milyonlarca insanın hayatını, ben ise yalnızca bu birkaç kişiyi idare ediyor olsak da, yaptığımız
şey gerçeği gizlemekti. Ortak geçmişimizin bizi mutlu eden anılarını canlandırarak yakın geçmişteki



savaşın kanlı görüntülerini gizleyip gizlemediğimi merak ediyordum. Kiki şekerlerinin tadını
hatırlatırken aynı zamanda sırf Arnavut olduğu için akranları taralından bıçaklanarak öldürülen
Belgradlı çocuğu silmiyor muydum? Onları popüler bant karikatürün Yugoyandaşları Mirko ve
Slavko üzerine “düşünmeye teşvik ederken” anlık güçleriyle sarhoş olup güçten çılgına dönmüş
Yugosavaşçıların gerçekleştirdikleri sayısız zulümle yüzleşmelerini erteliyor muydum? “İşte,
güzelim, bunlar gelir başına, bir kez bir Boşnak öpücüğünü tadınca," nakaratını hatırlatırken
Bosna’daki sayısız ölümün, örneğin Selim’in babasının ölümünün etkisini hafifletiyor muydum?
Vahşet listesinin sonu yoktu, oysa ben günlük hayatın ıvır zıvırlarından oluşan neşeli kataloglarla
onları arka plana itiyordum.

Öte yandan, her şey iç içe geçmişti. Biri olmadan diğerini de alamazdınız. Ölüm, Kiki şekerlerini
çiğniyordu, insanlar öldürdü ve öldürüldü, yağmaladı ve yağmalandı, ucuz popüler bir nakarat
eşliğinde tecavüz etti ve tecavüze uğradı. Askerler yeni ganimet olan renkli televizyonları, siperlerine
sürüklerken kurşunlandı. Ölüm günlük döküntülerle kol kolaydı. Kiki şekerleri gibi bir ayrıntı sayısız
farklı biçimde akla gelebilirdi - mesela, bir tetikçi tarafından vurulan, çiğnediği Kiki’nin tatlandırdığı
dudaklarından kan damlayan bir kızın görüntüsü olarak. Kötülük günlük nesneler kadar sıradandı,
özel bir statüye sahip değildi.

Geçmişimizle barışmadan onunla nasıl yüzleşeceğimizi anlayamıyordum. Bu yüzden ortak noktamız
olarak hepimizin de yakınlık duyduğu bir şeyi, Yugoslavya’da paylaştığımız günlük hayatın basit
parçalarını seçtim.

Kırmızı beyaz mavi çizgili çantamız yavaş yavaş doldu. Her şeyden biraz koymuştuk: Artık
yaşamayan Yugoslav ilk ve ona okullarının dünyasını, Yugoslav popüler kültürünün idollerini, her
tür Yugoslav ıvır zıvırını -yiyecek, içecek, kıyafet, ne bulduysak-, Yugoslav tasarımlarını, ideolojik
sloganları, ünlülerimizi, atletlerimizi, etkinliklerimizi, Yugoslav sosyalizminin efsanevi isimlerini,
televizyon dizilerini, bant karikatürleri, gazeteleri, filmleri...

Boban bir kutu dolusu Yugoslav filmi videosu bulmuştu, bu yüzden seyredecek çok şeyimiz vardı.
Bu filmler bir zamanlar bir Yugoslav hayatının varolduğunun en somut kanıtlarıydı. Ölümünden sonra
bu hayata bakarken anlamak için bizler, filmlerde geleceği öngören, pek çok ayrıntı, gerçekleşen bir
sürü kehanet keşfettik.

Kısa süre sonra bana sıkıntı veren endişelerimden kurtuldum: “Arkeolojimiz”, “ruhaniliğimiz”,
“eski güzel geçmişimizin" yeniden canlandırılması bizi o kadar yakınlaştırdı ki bir türlü kopamaz
olduk. Böylece dersten sonra bir kafeye gidip sohbete devam ediyor, sadece son tramvaya, otobüse
ya da trene yetişmek için dağılıyorduk. Dışarıdan bakan birine, tanrılarına seslenmek için sihirli
sözcükler sıralayan bir kabile gibi görünüyor olmalıydık, transa geçmiş gibiydik. Aslında, bir bakıma
öyleydik.

Başa çıkmakta en çok zorlandığım öğrencim Igor'du. Belleği beni şaşırtıyordu: Yaşamış olması
ihtimali olmayan şeyleri bile “hatırlıyordu”.

“O zaman sen doğmamıştın bile!”
“Ama ben Yugo-genlere sahibim yoldaş, ve onlar hatırlıyorlar.”
Bu uyduruk kelimeyi, Yugo-genleri, Felemenkçeymiş gibi, “g” yerine gırtlaktan bir “h” sesi

çıkararak telaffuz etmekten keyif alırdı. Biz de gülerdik elbet. Öğrencilerimin geçmişimizi bizden çok
hiçbir sorumluluk taşımayan, hayali “Yuho- henlerinin” hatırlıyor olması fikrinden hoşlandıkları
belliydi.

Onlarla sık sık şehirde de karşılaşırdım. Birbirimizi sanki yıllardır görmemiş gibi sevinirdik bu



durumlarda. Birbirimizi tatlı sözlü salyalarla kaplar, karşılıklı sırtı sıvazlardık, sonra sonu
gelmeyecek bir ukapje koffie" ve işitsel bir kafeye otururduk.

Gezintilerimde en sık karşılaştığım öğrencim Igor’du. Birdenbire şu uzun boyu, sırt çantası,
boynundan sarkan olmazsa olmaz kulaklıklarıyla Igor beliriverirdi.

“Hangi rüzgâr attı seni buralara?” diye sorardım.
“Ya sizi?” derdi karşılık olarak.
“Önerin nedir?”
“Bir 'lope'ye ne dersiniz?"
Böyle konuşurlardı. Kendi argolarıydı bu. Onlar için ulope” “yürüyüş” demekti, Felemenkçe

lopen sözcüğünden türettikleri bir şey. Ayrıca bir de "wandel" önerebilirdi bana, Felemenkçedeki
wandelen sözcüğünden, “gezmeye gitmek”. Bazen de “haydi bir "kopje koffie'ye gidelim,” gibi şeyler
derlerdi. Selim’in Felemenkçe-Boşnakça kombinasyonları çok komikti.

Öğrencilerim ortak projemizden zevk aldıklarını söyledikleri halde, ben bir türlü şu mayın tarlası
görüntüsünden kurtulamıyordum. Bir gün Igor’la sokaklarda gezinirken, bu konuyla ilgili gerçek
düşüncelerini öğrenmeye çalıştım.

“Söylesene Igor, ders hakkında ne düşünüyorsun?”
“Tito ilk karşılaştıklarında müstakbel eşine ne demiş, biliyor musunuz?”
“Hayır, ne demiş?”
“Ey Jovanka, kulak ver düşüncelerime.
Senin ellerin benimkilerden daha masum değil.
Bu gece alnımda bir yangın,
Gözkapaklarımda bir titreme.
Güzel bir rüyaya dalacağım bu gece:
Ve ölene kadar yanımda olacak güzelliğin!”
Igor’un hayalinde Hırvat bir kadın şairin dizesiyle Hırvat bir erkek şairin kıtası böyle birleşiyordu

işte.
“Hiç mi kutsal bir şey kalmadı artık?” dedim, gülerek.
Yanıt vermek yerine, sordu: “Söylesenize, meleklerin hiç gülmediğini fark ettiniz mi?”
“Bu konuda fazla kafa yorduğumu söyleyemem.”
“Hiç mi bir meleğin gözlerine bakmadınız?”
“Hayır, sanmıyorum... Hatırladığım kadarıyla bakmadım...”
“Madem öyle, hemen bir yere uğramalıyız.”
Akşama kadar Rijksmuseum'da eski ustaların resimlerindeki melek yüzlerine bakıp durduk.
“Gördünüz mü? Haklıymışım,” dedi. “Melekler gülmüyormuş, değil mi?”
“Cellatlar gibi."
Her ikimiz de kahkahalara boğulduk, hem de hiç komik olmadığı halde. Kahkahamız görünmez bir

kaygıyla baş etme yöntemimizdi.
Nekahet dönemindekiler -bir hastalıktan ya da bir tür travmadan, kazadan, selden, gemi kazasından

sonra iyileşmeye başlayan insanlar-, onlar da gülmezler. Biz nekahet dönemindeydik. Yine de bir şey
demedim.
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Hayali laboratuvarımızın kayıtsız duvarlarının arasında artık var olmayan bir hayata hayat üfledik.
Sırayla kalp masajı ve suni solunum uyguladık. Beceriksizce ve amatörce davransak da, sonunda o
geçmiş çağın kalbini canlandırmayı başardık.

Çoğu çocukluğuna döndü: En güvenli, en az tehditkâr sayılabilecek yere. Ayrıntıların kendilerine
ait olup olmaması, anne-babalarından alıp almamaları ya da Igor’un sık sık yaptığı gibi uydurup
uydurmamaları önemli değildi. Her ayrıntı özünde bir gerçeklik barındırıyordu.

Bütün olarak bakacak olursak, yaptıklarımızı tercüme etmesi mümkün değildi: Artık var olmayan,
sadece bizim anlayabildiğimiz bir dilde konuşuyorduk. Bütün bunları bir başkasına nasıl
açıklayabilirdik, bu sözcükleri, kavramları, görüntüleri ve -daha da önemlisi- bu sözcüklerin,
kavramların ve görüntülerin bizde uyandırdığı duyguları? Simya gibi bir şeydi bu: Onları sonunda
altın elde edeceğimize ikna etmiştim, bir an ışıl ışıl parlayan bir ayrıntının bir saniye sonra sönüp yok
olabileceğini gayet iyi bildiğim halde. Hep birlikte canlandırdığımız bu kalbin de yok olup
gidebileceğini bildiğim gibi.

Bazen yaptığım şeyin, yaptığımı sandığım şeyle taban tabana zıt olup olmadığını merak ederdim.
Ne de olsa, yeni kurulan devletlerin ideologlarının ortak geçmişimize ait anılara getirdiği
yasaklamalar geri tepmişti: Bu sayede ortak geçmiş daha bile cazip hale gelmişti. Belki de geçmiş
hayatlarımızı hatırlamaları için onları cesaretlendirirken geçmişin halesini yok ediyordum. Ya da
belki de geçmişi yeniden kurma çabalarım onun soluk bir taklidini oluşturmanın ötesine
geçemeyecekti, şu çok güçlü olduğunu sandığımız bagajın yoksulluğunu göstermeye yarayacaktı
sadece. Yine de ne zaman bu ve buna benzer meseleleri düşünmeye dalsam, bellek oyunumuzdan
aldığımız keyif bu endişelerimi bir kenara iterdi, tıpkı başımdan aşağı kaynar sular boşalmasına
neden olan bir keşfimi, yani, onların unuttuğundan çok daha fazlasını unutmuş olduğum için pek de iyi
bir bellek öğretmeni sayılamayacağım gerçeğini bir kenara itmem gibi.

Fakat artık çok geçti: Tekerlekler dönmeye başlamıştı ve artık durdurulamazdı.

Nevena: Her Ayın İlk Günü
Babam fabrika işçisiydi, annem ise ev hanımı. En önemli aile tatilimiz "ayın

ilk günüydü" Babam maaşını "maaş cebine" koyarak gelir (böyle derdik), anneme
sunardı. Annem parayı idare ederdi: Şu kadarı gaz parası, şu kadarı elektrik, şu
kadarı kira için, şu kadarı veresiye aldıklarımızın parasını ödemek için.
Ardından sanki yemeğe çıkacak gibi giyinip kuşanır ve alışverişe giderdik.
Babam alışveriş için Türkçe bir sözcük -bakkallık- kullanırdı, annem ise

Hırvat Almancasındaki “fasung" sözcüğünü Fasung gezisini annem yönetirdi, çünkü
neye ihtiyacımız olduğunu sadece o bilirdi (gelecek ayın ilk günü gelmeden ne
kadar şeker, ne kadar un, ne kadar yağ, ne kadar tuz, ne kadar kahve, ne kadar
makarna, ne kadar şehriye gerektiğini), biz de peşi sıra kasılarak yürürdük.
Annem her zaman çiğ kahve alırdı, bunu evde silindir şeklinde teneke bir kapta
kendimiz kavururduk Kabın bir kenarında küçük kapıları, bir de tutacağı vardı
Gri kahve tanelerini bu kapılardan içeri doldurur, kapıları kapatır ve kabı
ocağa oturturduk Sonra da tutacağından tutup kabı çevirirdik, bu sayede kaptaki
kahve taneleri de yavaş yavaş dönerek ateşte kavrulurdu Bütün apartman taze
kavrulmuş kahve kokardı. Bu kokuyu nasıl da severdim Çok kahve kullanırdık çünkü



komşular her gün annem; görmeye geldiklerinde kahve içerlerdi. Başka şey
almazdık pek. Annem reçel ve komposto yapardı, salatalık turşusu kurardı,
kırmızıbiberleri kurutur, ajvar ve benzer şeyler yapardı işte. Ayrıca
vişnelerden, yemişlerden ve çikolatadan likör yapmakta da üstüne yoktu. Bu
yüzden bunları da satın almamıza gerek kalmazdı Her şeyi kilerde saklardık.
Annem kavanozların üstüne içindekinin ne olduğunu ve üretildiği tarihi yazardı.
Biz çocuklar en çok tatlı saatini severdik. Annem birkaç kutu bisküvi ve
"pişirme çikolatası" (adı buydu) alırdı, çünkü en ucuzu buydu. Bir de ayakkabı
şeklinde, üstü çikolata şeritleri kaplı, bir tur bisküvi, "ev hanımı
bisküvileri" vardı. İşte, süte daldırmak için en iyi bisküvi, bunlardı. Annem
her birimize hep napolitanka denen yuvarlak, çikolatalı kıtır gofretlerden de
alırdı Biz çocuklar "bakkaldan alınan"ın "ev yapımı"ndan daha lezzetli olduğunu
düşünürdük.
Annem on paket baton on paket de tuzlu kraker alırdı, ama bunlar misafirler

içindi. Ne zaman misafir gelse, annem batonlarla tuzlu krakerleri iki ayrı kaba
yerleştirirdi Misafirler kanepede otururdu "Tuzlu kraker buyurun." derdi. Annem
kapları uzun, alçak sehpaya yerleştirirken Misafirler de bir tane tuzlu kraker
kemirmeye koyulurlardı. Tavşana benzerlerdi. Ardından annem "ikebana"sını (babam
bu düzenlemeye böyle derdi) ortaya çıkarırdı, iki ya da üç düz tabağı halkalar
halinde dilimlediği turşu, sosis, yeşil biber ve peynirle doldururdu Her dilimin
üstüne saplanmış bir kürdan ve düzenlemenin tam ortasında da bir yığın tepeleme
ajvar olurdu. Misafirler her seferinde annemin ikebanasına iltifat ederlerdi,
ama onlar babamın sinirine dokunurdu
"Bir gün birisi senin şu kürdanların yüzünden boğulacak," derdi öfkeyle.
"Sen de neyin moda olduğundan hiç anlamazsın." derdi Annem.
Galiba "moda" günün en popüler sözcüğüydü. Annem her zaman en moda mobilyayı,

en moda lambayı, en moda saç modelini, en moda perdeyi, en moda ayakkabıyı, en
moda gözlük çerçevesini bilirdi. Her şeyin plastikten yapıldığı zamanlardı.
Plastik en moda olan şeydi
Tatlıdan sonra babam televizyonu açardı Televizyonumuzun önünde gökkuşağı

renklerinde plastikten bir filtre vardı. Bu sayede siyah beyaz olduğu halde
renkliymiş gibi görünürdü. Ne zaman Yurttaş Mollycoddle oynasa gülmekten
ölürdük.
Şimdi bütün bunları yazarken, gerçekte böyle olup olmadığından emin

olamıyorum. Her şey o kadar bulanık ve hayal gibi geliyor ki daha çok kendi
hikâyemi değil de başkasınınkini anlatıyormuş gibi hissediyorum.

Boban: En Sevdiğim Çizgi Roman

Evimizde fazla kitap yoktu ama henüz çok küçükken bile ilgimi çeken bir kitap
vardı. Kitaptan çok portfolyoya benziyordu. Siyah deri kapağı vardı,
sayfalarının kenarı altın yaldızlıydı ön kapağının tam ortasında kocaman metal
bir paraya benzeyen metal bir amblem vardı. Üstünde de sakallı bir adamın
profili oyulmuştu. Çocukken, bunu kazıyarak çıkarmaya çalışırdım, ama asla
çıkarmayı başaramadım İçindeki daktilo sayfası boyutundaki sayfalar eskilikten
sararmıştı Belgeler, resimler, haritalar ve fotoğraflar. Yazıdan çok resimle
doluydu. Kötü düzenlenmiş bir çizgi romana benziyordu.
"Bu kitap devrim hakkındadır," derdi Büyükbabam.
"Devyim." diye tekrarlardım onun ardından.
"Büyük Ekim Devrimi'nin kitabıdır bu."
Okumayı öğrendikten sonra, kitabın adını defalarca okudum: V.I. Lenin'in

Hayatı ve Eserleri. 1870-1924 Kitapta en çok devrimcilerin portrelerini



severdim. Bu portrelerde hep esmer, çatık kaşlı tipler olarak gösterilirlerdi ve
çoğunlukla da bir masada oturmuş tartışırken görünürlerdi. Kitap Lenin hakkında
olsa da, Stalin hep ön plandaydı Lenin bir masada oturan Stalin'in arkasında
dururdu genelde. Resimlerdeki her şeyin yarı karanlıkta olmasından hoşlanırım.
Işık her zaman ya bir lambadan ya da pencereden gelirdi. Ama en çok da kitapları
severdim. Geri planda her zaman kitap dolu kitaplıklar olurdu. Bir resimde
Stalin Lenin'i odasında ziyaret ediyordu. Lenin onu karşılamak için ayağa
kalkmıştı, koltukta açık bir kitap duruyordu Başka bir resimde Lenin ile Stalin
“Orta Asya Cumhuriyetlerinden gelen delegelerle' sohbet ediyorlardı. Dünmüş gibi
hatırlıyorum: 'Orta Asya Cumhuriyetleri'nden gelen delegeler' Bütün delegelerin
başında şu Asyalıların taktığı takkelerden vardı, arka planda da kocaman bir
kitaplık. Delegelerin kitaplıktaki kitapların çokluğundan nasıl etkilendiğim
görebilirdiniz. Bir de altında V.I. Lenin ve Eşi N.K. Krupskaya Sibirya'da
Sürgünde diye yazan bir resim hatırlıyorum, Lenin burada bir komodinin yanında
durmuş derin derin düşünürken, karısı ise bir kitaplığın yanında dikilirken
resmedilmişti.
Daha sonra kitabın içindeki elyazısını da okudum. Güzel, yuvarlak harflerden

oluşan bir elyazısı. Şöyle diyordu: "En yakın dostum Nebojsa Krstic'e en iyi
dileklerimle. Albay Veljko Vukasinovic "
Büyükbabamın adı Nebojsa Krstic'ti.
Büyükbabam partizandı. 'Prvoborac' dediklerindendi, direnişe ilk katılanlardan

biri yani. Babam ona “udbas" derdi, bu da gizli polis teşkilatı üyesi anlamına
geliyordu. Ama Komünistler güçlerini kaybedene kadar ona bu şekilde seslenemedi.
Babam boktan bir herifti. Ama aslına bakarsanız, çoğu insan boktandır. Güç
kimdeyse ona selam dururlar. Bu arada, Komünistlerin Sai babadan çok farklı
olduğunu da nereden çıkardınız? Komünistler de mucizeler yaratmaya çalıştılar.
Ama sonunda güçten düştüler, hepsi bu. Bütün o kitapları okuduklarına da hiç
inanmıyorum.
Eğer birisi bana ailenin temsili bir resmini çiz dese, babamın yanına ne

koyardım, biliyor musunuz? Bir Zastava 101, çünkü herif o külüstüre benden daha
çok değer verirdi. Annemin yanına pazardan aldığı öte beriyi taşıdığı şu plastik
el çantasını. Kendi yanıma da bir futbol topu. Büyükbabamın yanına yatağının
yanındaki masada duran ve beni asla yanına yaklaştırmadığı şu revolverini. Annem
ile babam hödüktü Komünistler ise havalıydılar!

Ante: Balo Davetiyesi

Okuldaki danslı çay partilerimizi hatırlıyorum O zaman on iki ya da on üç
yaşlarındaydı Disko modasıyla yok oldular. Danslı çay partilerinde ne çay, ne de
çaya benzer herhangi bir içecek servisi yapılırdı Hala onlara neden danslı çay
partisi dendiğini anlamış değilim. Salonun karşılıklı iki duvarına sandalyeler
dizilirdi. Oğlanlar bir tarafta, kızlar diğer tarafta otururdu. Her danslı çay
partisinin bir "müdiresi" olurdu. Müdirenin görevi o hiç servis etmedikleri
çaydan fazla içmememiz için bize göz kulak olmaktı. Birisi de müzikle
ilgilenirdi. O günlerde pikap ve kasetçalarlarımız vardı. Artık onlar da yok.
Her birimiz gidip bir kızın önünde dururduk. Bir kavalye falan gibi. Tek kelime
etmeden. Bu onunla dans etmek istediğimizi gösterirdi. Arada bir müdire. "Şimdi
hanımlar seçsin!" diye seslendiğinde kızlar yerlerinden kalkıp bize gelirdi
Hangi kızın bizden hoşlandığım böyle anlardık.
Bunlar "hormon saçtığımız” yıllardı, bu yüzden hepimiz yakın dansları iple

çekerdik. Bu tür danslara "yapışmalık" derdik Yavaş parçalardı, yani "Only You"
gibi yavaş parçalar. Kıza iyice yapışırdın, o kadar ki, ikiniz de zor nefes



alırdınız. Heyecandan her yerin uyuşurdu. Ama sanki heyecanlanmamış gibi
yapardın. Düşüncesi bile hâlâ nefesimi kesiyor. Sanki suya dalmıştım da yukarı
kızla yanak yanağa çıkmıştım. İşte öyle bir his. O kadar yakın dururduk ki
gözlerim odaklanamaz. Şaşı bakmaya başlardım. Kızın şeffaf, süt beyazı tenini
hisseder, gözkapaklarındaki mavi damarları seçerdim. Nefesi nane şekeri kokardı.
Şimdi bile düşündüğümde başım dönüyor. Adı Sanja Petrinic'ti.

Meliha: Boşnak Yahnisi

Bellek hayatta kalmaya yardımcı olur.
Marcel/a Proust/ic
İçindekiler 1/2 kilo kemiksiz domuz eti ve 1/2 kilo kemiksiz dana eti,

kuşbaşı, 1/2 kilo küçük patates, bütün; 2 soğan, yarıya bölünmüş; 10 diş
sarımsak bütün; 400 gram taze domates; 4 yeşil ya da kırmızı biber. 300 gram
brokoli. 200 gram lahana; 2 havuç; 2 demet maydanoz; 1 demet Akdeniz kerevizi; 1
yer lahanası; 10 adet sırık fasulyesi; 2 tatlı kaşığı dolusu tatlı kırmızıbiber;
15-20 tane karabiber, birkaç defneyaprağı; 300 gram kadar su, et suyu ya da
beyaz şarap.
Sebzeleri kabaca doğrayın. Eti, soğanları ve sebzeleri tencereye, tercihen

güveç tenceresine yerleştirin. Suyu ve şarabı ekleyin. Tencerenin kapağını
yerleştirin ve iç tarafın: hava geçirmeyecek şekilde hamurla çevirin (buharının
kaçmasını engellemek için) Kaynamaya bırakın, sonra 4 ya da 5 saat kadar
demlenmeye bırakın.

Johanneke: Vanilyalı Kornet

Büyük bir aileden geliyorum. Annem ile babam Yugoslavya'yı çok severdi Bu
yüzden biz çocuklar da çok severdik. Şimdi yaz tatillerimizi Yugoslavya’da
geçirmemizin bir sebebinin daha olduğunu anlıyorum Çünkü ucuzdu. Ev kadar
kocaman çadırlardan biriyle Adriyatik kıyısındaki kamp yerlerini dolaşırdık. İlk
yabancı turistlerdendik. Kız erkek yedi kardeşim vardı. Babam çalışıyordu, ama
annem evde bizimle kalırdı, bu yüzden her guldeni düşünerek harcardık ve
tatillere harcayacak paramız da yoktu. O zamanlar Hollandalılar bile fakirdi.
Savaştan sonra Hollandalılar yabancı ülkelere (Yeni Zelanda'ya, Kanada'ya,
Brezilya’ya) gittiler ve Yugoların şimdi yaptığı gibi canlarını dişlerine
takarak çalıştılar. Bu yüzden bezim için Adriyatik adeta cennetti. Her gün
sekizimiz birden -küçükten büyüğe doğru- sıraya girerdik. Annemiz ile babamız da
sıranın sonunda olurdu ve hep birlikte dondurma yemeğe giderdik. Her gün Nazif
bizi, "Sız Hollandalılar, kaymaklı dondurma kadar beyazsınız," diyerek
karşılardı Sonra bunu herkes öğrendi ve bize "kaymaklar" demeye başladılar.
"Hey, bakın! Kaymaklar geliyor!” (Gerçek adımız Ter Bruggen Hugenholtz'tu. Bu
adı da kimsecikler telaffuz edemiyordu.) Her birimizin ayrı ayrı ilk adları da
oldu Yazlık adlar derdik bunlara. Ben Joka'ydım, erkek kardeşim Gerard Grga’ydı.
Frans Frane’di, Wouter Walter'dı Herkesin gördüğü o Saraybosna'nın
savunulmasıyla ilgili olan filmdeki Walter. "Das ist Walter!" diye arkasından
seslenirlerdi, bozuk Almancalarıyla. Das ist Walter!" Ona hâlâ Das ist Walter
derim.
O dondurma Yugoslavya'yla ilgili ilk hatıramdı. Annemiz ile babamız evde bizi

hiç dondurma yemeğe götürmezdi. Çok pahalıydı Kasabalılar dondurmacı Nazif'e
Şıptar derdi O sırada sizin farklı etnik gruplarınız hakkında hiçbir şey



bilmiyordum, bu yüzden bu sözcüğün Arnavut anlamına geldiğinden de haberdar
değildim. Bize hepiniz aynı görünürdünüz. Siz bizi kaymaklı dondurmaya
benzetirdiniz, biz de sizi fındığa.

Selim: Güney Özlemi

Bildiğiniz gibi hepimiz Makedon. Sloven. Hırvat. Sırp ve Karadağ edebiyat
tarihlerini okumak zorundaydık Bu dersten D'den yüksek not alamadım. Bir Makedon
şiiri vardı, adı Güney Özlemi'ydi. Sadece başlığını biliyordum, çünkü şiiri hiç
okumamıştım, ama başlık nedense bana gülünç gelirdi Şiirden çok reklama
benzerdi. Derken bir gün burada, edebiyat bölümünün okuma salonunda bu şiiri
fakslanmış buldum. Konstantin Miladinov tarafından yüz elli yıldan uzun bir
zaman önce yazılmıştı, siz de bilirsiniz. Her neyse. Hollandalı dostlarımızın
her zaman yaz planları, yaz tatilleri hakkında gevezelik ettiklerini bilirsiniz;
ya gitmeye hazırlanırlar ya da yeni dönmüşlerdir, o da değilse, sizin bu yıl
nereye gideceğinizi sorup dururlar. İşte, bu şiir de aynı böyledir. Makedonyalı
bir şairden çok Felemenk bir şairin yazdığını sanabilirsiniz. Mieke'm için şiiri
çevirmeliydim. Bu yüzden Makedoncasını ezbere okumaya başladım ve -Tito
şahidimdir- beynim şiiri hiç hatasız taradı! Sizi sıkmak istemem ama. şiirin
okluğu kitap elinizin altında değilse diye, izin verin, nasıl başladığını size
hatırlatayım.
 
Karanlık her yerde, karanlık sarar sarmalar beni
Sislerin en karası çepeçevre kuşatır dünyayı...
 
Neyse, bu hava durumu bir süre devam eder, ama ardından şair asıl söylemek

istediğine gelir, hem de çok etkili bir şekilde.
 
Burada yaşamaya katlanamam;
Karın, dolunun ve buzun ortasında yaşayamam.
Tanrım, bana kanat ver. ver ki uçayım,
Bir an önce vatanıma kavuşayım.
Bir kez daha bayram etsin gözlerim
Güneşli Struga'da ve Ohrid'in güzel kıyılarında.
Sonum gelip de son trene bineceğim de
Orada yüreğim son soluğunu verecek,
Güneş batarken ufukta, orda öleceğim ben de.
Tanrı aşkına. O kadar ağladım ki. Orada oturmuş, sank,. o toprağın

evladıymışım gibi ezberden Makedonca okuyor ve hüngür hüngür ağlıyordum Herhalde
kafayı yedim, diye düşündüm Neyse şiiri Mieke'm için çevirdim, hâlâ
yanaklarımdan yaşlar akkordu ve ne dese beğenirsiniz? "Mooi!" Ve şu Felemenkçe
"mooi"yi duyduğum anda, ona okkalı bir tokat akşettirdim ve o da ağlamaya
başladı. Neden böyle yaptım hiç bilemiyorum. Şu "mooi"deki bir şey tepemi
attırmıştı işte. Herhalde ondandı. O sözcük güzel anlamına geliyordu ama işte.
Belki de sorumlusu ottur. Belki de acıklı bir etkisi vardı

Darko: Annem Tito'yla El Ele

Bu hatıra bana değil, anneme ait. Okulundaki diğer çocuklar gibi o da Komünist
Gençlik Hareketi'nden, yani Öncüler'denmiş. Sınıfının da birincisi olduğu için,



bir keresinde. Tito'nun doğum günü kutlamalarına göndermek için onu seçmişler.
Öncüler'in kutlamalara en çalışkan öğrencileri göndermeleri âdettenmiş. Annem
bize anlatırdı hep. Fotoğrafçı geleneksel Tito ve Öncüler" fotoğrafını çekmek
için geldiğinde, annem koşup Tito'nun eline yapışmış. Fotoğrafı ben de gördüm.
Tito'ya yaslanıp, sımsıkı elini tutmuş, Tito'nun boşta kalan elinde bir Küba
pürosu var. Fotoğraf çekme seansı sona erdiğinde, Tito elini annemden kurtarmaya
çalışmış ama o izin vermemiş. Adama yapışmış adeta. Tito bir kez daha denemiş,
ama annemin parmakları mengene gibiymiş. İnsanlar huzursuzlanmaya başlamış.
Muhafızlardan biri gelip adamın elini zorla kurtarmak zorunda kalmış ve annem de
korkunç bir çığlık koparmış.
"Neden böyle yaptım, bilemiyorum,” demişti bana, ‘ya da bu gücü nereden

bulduğumu.”
Tito'yu bir kez ben de canlı gördüm. Zagreb Ticaret Fuarı'ndaydı Annem ve ben

o maiyetindekilerle birlikte geçerken sokakta sıralanmış kalabalığın
arasındaydık. Fotoğraflarından ve filmlerdeki görüntüsünden daha ufak tefek
duruyordu. Yaşlı ve cılızdı, mumya gibi bir şey Bir ışık huzmesi başının
tepesini aydınlattığında, neredeyse yüreğim ağzıma gelecekti, çünkü başının
derisi, turuncuya dönmüş bir tutam boyalı saçla örtülü kahverengi lekelerle
kaplıydı.
"Haydi gel." dedi annem, elimden tutup çekiştirerek beni dondurma yemeye

götürdü. O kadar çok dondurma aldı ki yarısını bile yiyemedim. Neden böyle
yapmıştı, bilemiyorum.

Mario: Tarifesiz Tren

Geçmişe baktığımda eski Yugoslavya'daki her şeyin bir şekilde trenlerle
bağlantısı olduğu izlenimine kapılıyorum Hayatımızda önemli bir yeri olan ve
olmayan bütün trenleri birbirine bağlasanız. resmi tarihe paralel -ve hatta
ondan daha geçerli- bir ülke tarihi elde edersiniz.
1.
Yugoslavya'yı "kardeşlik ve birlik" sloganından daha çok birleştiren şey

Avusturya-Macaristan demiryolları ve tren istasyonlarıdır. Ne zaman o
istasyonların sarıya boyalı duvarlarını, sardunya saksılarını görsem boğazıma
bir şey düğümlenir. Bu istasyonlar ev demek benim için.
2.
Hayatımdaki ilk tren Mate Lovrak'ın yazdığı Kardaki Tren adlı çocuk kitabında

ortaya çıktı. Yugomitolojisi tarihindeki -ve aynı zamanda da Yugoslav sineması
tarihindeki- ilk olay Veljko Bulajic’in Tarifesiz Tren'idir Bir grup insanın,
trenle kayalık Dinar Alpleri'nden kuzeyde bulunan Yugoslavya'nın “ekmek sepeti",
zengin, verimli Baranja (yoksa Backa mıydı?) bölgesine göçünü anlatır. Bu
yolculuk sırasında âşık olurlar, dövüşürler, ideolojik tartışmalara girerler,
bir çocuk doğar, bir insan ölür. Tarifesiz Tren Yugoslav sinemasında bir tren
furyası başlatır. Bu furyanın son halkası Emir Kusturica’nın Babam İş Gezisinde
filmin de geçen pis tuvaletteki çarpıcı aşk sahnesidir. Bu arada, Yugoslav
sineması da son nefesini Kusturica'yla verdi.
3.
Raylar, uluslararası ve ulusal süper üretken genç işçi hareketinin, ellilerin

simgesiydi. Genç nesil iki önemli hattın inşaatında görevlendirilmişti: Brcka-
Bonovici hattı ("Brcka-Bonovici hedefimiz/Yaz sonu gelmeden oradayız") ve Samac-
Saraybosna hattı O zamanlar gençlik hareketleri yerli filmlerin
vazgeçilmeziydiler. Milena Dravic'in başrolünü oynadığı Figüran Kız da bu
filmlere bir örnek teşkil eder.



4.
Raylar döşendikten sonra trenlere doyamaz olduk: Okul gezilerinde trene

bindik; deniz kıyısına giderken trene bindik; askere giderken trene bindik.
Bütün trenlerin üstünde Latin ve Kiril harfleriyle JDZ yazardı. Çoğu insan
yabancı dillerle ilk kez trenlerde karşılaştı Küçük pirinç levhalara "Pencereden
sarkmayın" yazılmış ve bu levhalar pencerelerin altına asılmıştı. Hem de
Fransızca. Almanca ve Rusça karşılıklarıyla birlikte. Kitaplarda ve filmlerde
herkesin diline pelesenk oldu bu cümle, Beyaz Düğme adlı meşhur şarkıda da
kullanıldı. ("Trenle gel Selma. ama sakın pencereden sarkma...") Her koltuğun
başında bir Yugoslav kasabasının ya da turistlerin ilgisini çekecek bir şeyin
çerçevelenmiş fotoğrafı asılı olurdu. En çok Biokova'dan görünen Makarska’yı
severdim. Sırf şu "görünen" sözcüğü yüzünden. En lezzetli sandviçler trenlerde
yenirdi. En lezzetli ve sulu kızarmış tavuk da öyle. Günün en önemli icadı
termostu, en takdire şayan manzara ise, milyonlarca Yugoslav'ın belleğine
kazınmış olan, uzun süre görünmedikten sonra birden ufukta beliren Adriyatik'ti.
Adriyatik'e gitmek için trene binen herkes aynı oyunu oynardı: Denizi ilk gören,
"Suuuuu!" diye bağırır, beş dinar ya da ortada dönen meblağı kazanırdı.
5.
Altmışlı ve yetmişli yıllar "Gastarbeiter trenleriyle anılır. Batı'ya

çalışmaya giden ve ülkelerine dönen Yugoslav, Yunan ve Türk işçilerin tercih
ettiği ulaşım biçimi. Otomobil, trenin yerini alıncaya dek bu şekilde devam
ettiler. Adı bilinmeyen bir Yugoslavın eve dönerken çektiği açlık şu
Gastarbeiter şarkısında da açıkça anlaşılmaktadır:
 
Donunu indir, aşkım, naz çekecek halim yok valla
Benimki Frankfurt'tan beri duruyor hazırolda.’
 
6
Yugoslav tüketiciliğinin seksenlerdeki simgesi Trieste'ye giden trendi. Bu

tren ağzına kadar karaborsa eşyayla doluydu: Blucin, kahve, pirinç, zeytinyağı,
tişört, iç çamaşırı - daha neler neler. Trieste’den alışveriş çılgınlığının
doruğa çıkması Tito'nun ölümüne rasgeldi Tito seksen sekiz yaşında öldü, bu olay
hummalı birtakım tarımsal faaliyetlerle belleğimize kazındı: Bir bölge halkı
kalkıp "Yoldaş Tito için seksen sekiz gül" dikti, başka bir grup da "Yurttaş
Tito için seksen sekiz kayın ağacı" falan filan. Çingene fıkrası da buradan
çıkmıştır Trieste’den gelen trendeki bir Çingene'ye gümrük memuru sorar: "O
çuvallarda ne var?" Çingene cevabı yapıştırır "Yoldaş Tito için seksen sekiz
Levis kot.
7
Son Yugoslav treni Tito'nun na'şını Ljubljana-Zagreb-Belgrad hattı boyunca

Belgrad'daki Çiçek Evi'ne, gömüleceği yere taşınan "hüzün treni 'dir. Yüz
binlerce Yugoslav raylara sıralanıp "Yugoslav halklarının ve uluslarının en yüce
oğlu" için saygı duruşunda bulundular Yugoslav "kardeşlik ve bütünlüğü" yılları
şu duygu dolu dizelerle ölümsüzleşti:
 
Tren tünelden geçti, karanlıktan.
Beş köşeli kızıl yıldız ışıldadı durmadan
8
Yugoslavya’nın dağılması ve beraberinde getirdiği savaşın temelleri

Hırvatistan'daki Krajina'lı Sırplarının Zagreb-Split hattını kayalarla
tıkadıkları ve bu hattın birkaç yıl boyunca kullanım dışı kalmasına neden
oldukları o tarihi günde atılır.
9
Zagreb - Split hattı birkaç yıl önce yeniden hizmete girdi "Özgürlük treni"

olarak vaftiz edilen trenin tek bir seferini gerçekleştirmesi bütün bir günü



aldı, bu sefer Hırvat Televizyonu'nda naklen yayınlandı. Bu yolculuğun bu kadar
uzun sürmesinin nedeni Hırvat Başbakanı'nın her durakta trenden inip nutuk
atması oldu. Bu arada, Krajina’dan kovduğumuz Sırplar Sırbistan'a yürüyerek,
otobüsle ya da otomobille, traktörle ya da at arabasıyla döndüler. Tren hariç
her türlü taşıtla yani.
10.
Son olarak, Sırpça ve Hırvatçanın farklı iki dil olduklarına ve savaşın tarih

açısından kaçınılmaz olduğuna dair ortaya atılan en önemli iddialardan biri de
trenlerle ilişkilidir. Tren anlamına gelen sözcük her iki dilde de ayrıdır
çünkü. Hırvatlar trene "vlak” der, Sırplar ise "voz'.

Igor: Korku ve Bahçıvanlık

(Ona ödünç verdiğim Yeni Yugoslav Şiir Antolojisi'ni [Zagreb 1966]
inceledikten sonra arkadaşım Mikac tarafından yapılan yorumlar.)
 
Hepsi de vardı: Sırplar, Hırvatlar, Makedonlar. Slovenler. Boşnak ya da

Karadağlı ise hiç yoktu, ya da daha doğrusu, vardı da kendilerine ait bölümleri
yoktu. Benim için en önemli şey Slovenleri Slovence ve Makedonları da
Makedoncada okuyabilmekti. Çevirisini değil.
Pekâlâ, dedim kendi kendime, sen daha beşikteyken millet evde ne okuyormuş bir

bakalım. Ve hesap makinesini ortaya çıkardım, bakkaldaki gibi. Dolac, bakalım,
yumurtaların bugün kaça gidiyor şekerim? der. Hesap kitap işine giriştim.
Antolojideki 173 şairden elli altısı Sırp, altmış ikisi Hırvat, kırkı Sloven ve
on altısı da Makedondu. Pekâlâ. Güzel. Bu sefer de kadınları saydım. Sırpların
biri kadındı. Hırvatların üçü, Slovenlerin de ikisi. Toplamda 167 erkek ve altı
kadın şair vardı yani. O altı kadından biri o kadar yılmıştı ki erkek takma
adıyla yazmıştı eserlerini. Öğrendiğim bir başka şey de şairlerimizin şaşaalı
isimlere pek meraklı olduklarıydı; ya iki ya da üç sözcükten oluşan isimler
seçmişlerdi kendilerine. Tıpkı şu adlarını okullara verdikleri partizan
kahramanlar gibi. Yani insan Jure Franicevic-Plocar ya da Milenko Brkovic-Crni
gibi bir adla karşılaştığında kimin kalem kimin kılıç kuşandığını söylemesi çok
zordu. Aynı şey şu anda ortalıkta dolaşan Nazi özentileri için de geçerli. Onlar
da uçlu adlara acayip meraklı oluyorlar Herhalde ne kadar uzunsa o kadar iyidir,
diye düşünüyorlar. Bu durumda da anatomik bir kusurlarını örtmeye mi
çalışıyorlar acaba, diye merak ediyorum. Canım, bilirsiniz işte, bir ya da iki
santim çok şey değiştirir ya. Ah, bir şey daha. Şairlerimiz birbirlerine şiir
ithaf etmeye de pek meraklı. Ne demek istediğimi anladınız mı? Birbirlerini
tavlamaya çalışan iki erkek gibi. Daha ne diyeyim?
Her neyse, devam edelim Ve süpriiiiz! Şiirlerin yaklaşık yüzde ellisi ana ya

da anavatan hakkında. Bu da anavatanı anaya çeviriyor. Ya da tam tersi. Kısacası
her ikisi için de yazılmış ağlak zırlak şeyler. Okunacak gibi değil, kusarsınız.
Ah, ve yaklaşık yüzde onu da şu korku hikâyelerinden ibaret, cidden, mezarlar ve
türbeler ve bu tür boktan şeylerden. Cidden, ödüm koptu. Yani şunu demeye
getiriyorum, bizim şairlerimiz her taşın altında düşman arayan bir grup
gulyabaniden başka bir şey değilmiş galiba. İçlerinden biri kendi bölgesinin
sınırlarını çiziyor mesela ("İşte buraya gömdüm ölülerimi”) ve ardından da eline
bir kürek alıyor ("Size sesleniyorum gölgelerim"). Seni pis mezar soyguncusu,
diye düşünüyorum içimden. Stephen King bile korkardı kesin. Tam kendime
gelirken, bir de ne göreyim:
Ey dehşetin aynaları! Darağacı ya da ilmek göstermeyin artık bana!
"Kan' Kan!" diye haykırıyor kanım şu kötüye kullanılmış Hırvatistan



toprağında.
Yuh yani!
Devam edelim. Yüzde on megaloman ya da ben-ben-ben şiirleri yazmış olan kesime

gelelim. Adamların yıldızlarla, evrenle falan bire bir sohbet ettiği türden
şeyler, mesela. "Eğer sen de insan olsaydın, göğün altında başın dik yürüseydin"
gibi boktan şeyler. Herkesin süperman olduğu şiirler.
İyi Güzel. Sıradaki kategori: Doğanın güzelliklerinden bahseden yüzde yirmi,

bilirsiniz, hani mevsimlerden, yağan yağmurdan, bu tür zırvalardan bahsedenler.
Gören de bunların bir grup -neydi adı şu Sırp hava durumu sunucusunun?- hah.
Kamenko Katices takımı olduğunu zanneder Bizim ucubeler çiçeklere hayvanlardan
daha çok meraklıymışlar. Evet, bir buzağı hakkında bir şiire rastlamadım değil,
ama sonuna dek başka bir şey hakkında olduğunu sandım. Önce bir çıtırdan
bahsediyor sandım -tatlı bir dili vardı ve seksi şeyler söylüyordu- ama birden,
şiirin ortalarında gübreden bahseden bir dizeyle karşılaştım… Neyse, biz yine
bitkilere dönelim. Her türden ağaç hakkında şiir yazmış bunlar: Gürgen, söğüt,
meşe, çam. O kadar korku şiirinden sonra bizimkilerin çiçeklerden hoşlandığını
görmek beni şaşırttı: Müge, şakayık, gül, leylak. Korku ve bahçıvanlığın
birlikte anılabileceğini bilmezdim hiç. Gerçi içlerinden biri kendini kanlı
tavşankulaklarından bahsetmekten de alamamış.
Toplamda kaç oldu? Yüzde doksan mı? Pekâlâ. Bu yüzden ben de bu kez

cinsellikten bahsedip bahsetmediklerini incelemeye koyuldum Veee, çok şaşırdım:
Bizimkiler sekse zerre kadar önem vermiyormuş. Öyle hesap makinesi falan da
gerekmedi bunu anlamak için. İnanın, bir kadın hakkınca ancak ölüp gömüldüğünde
şiir yazmışlar. Sanki şiir yazmak için hatunun ölmesini sabırsızlıkla
bekliyorlarmış gibi geliyor bana. Ne kadar acıklıysa o kadar iyi. Dalmaçyalılar
gibi. Tanrı aşkına. Bu şiiri hepiniz bilirsiniz:
 
Dün gece gördüm seni. Rüyamda. Kederli. Ölü.
Harabeye dönmüş bir salon, ortasında bir çelenk.
Yüksek bir tabut, etrafında şamdanlar.
 
Elbette biliyorsunuz bu şiiri. Okulda hepimize ezberletmişlerdi. Neyse, aynı

ölü-sevici şöyle yazmış bir de:
 
Bilmiyorum sen nesin: Kadın mısın yoksa sırtlan mı?
 
Yuh ulan! Herife acayip kızdım ha! Yani, gördüğü zaman bir şeyin kadın olup

olmadığını da mı anlamıyor? Sevgilisini gömecek yer bulamayan biri vardı bir de
("Ey sevgili artık gittin, nereye koyacağım seni?), bir de -okudukça tepem
atıyordu- evinden yıllarca uzak kalıp döndüğünde sevgilisi çoktan öbür dünyayı
boylamış olan adam:
 
Ve döndüm işte
Neredesin ner'de?
 
Neden döndün peki, bok kafa? Bize okulda ezberlettikleri bir şiir daha var.

Hatırladınız mı?
 
Aşk her an gelebilir, hiç ummasak da
İster miyim, istemez miyim, o başka.
 
Bu şiir de beni deli eder. Sorun istemekte değil ki, dostum; âşık olup olamama

becerin olup olmadığında. Bu yüzden pilim pırtını topla ve kaybol. Sattığın şeyi
almaya niyetim yok.
Bizim şairler bir grup ucubeymiş. Sadece antolojide olanlardan da



bahsetmiyorum. Son iki yüzyılda içlerinden bir tane akıllı adam çıkmamış. Sırp,
Hırvat, Sloven, Makedon - hiç fark etmez. Hepsi bunakmış. Bunu anlamak için
hesap makinesine gerek yok

Uros Keşke Bülbül Olsaydım

İlkokul ikideyken öğretmen, Tito hakkında bir kompozisyon yazmamızı istedi.
Tito'nun bir bacağı kesildi ve şu anda nekahet döneminde, dedi bize. Eğer güzel
bir şeyler yazarsanız mutlu olacaktır. Ben keşke bülbül olsam, diye yazdım,
böylece her sabah Yoldaş Tito'nun hastane yatağının başucuna uçup onu şakıyarak
uyandırırdım. Öğretmen kompozisyonumu göklere çıkardı ve sınıfa okudu. Sınıf
arkadaşlarım benimle dalga geçti. Adım bülbüle çıktı. "Hey, bakın, bülbül
geliyor." diye arkamdan alay ettiler. Ailem kompozisyondan haberdar olunca,
onlar da benimle dalga geçtiler, özellikle de benim peder. Ardından, çok
geçmeden Tito öldü, babam ağladı, bütün aile cenaze töreninin sürdüğü üç gün
boyunca televizyonun karşısında oturup ağladı. En çok da yabancı devlet
büyüklerinin törene katılmasından etkilendiler "Onca unlu insan." dedi validem.
Sunucunun devlet büyükleri ile ünlülerin adlarını yanlış telaffuz etmesi onları
çok eğlendirdi. Ama Margaret Thatcher'ın adının. Tratcher değil de Thatcher
olduğunu, sunucunun yanlış telaffuz etmediğini söylediğimde babam. "Bu kadar
konuştuğun yeter. Bülbül," dedi. “Git de bana buzluktan bir bira getir Ama
dikkat et de gagandan düşmesin!" Herkes buna çok güldü.
Yugoslavya berbat bir yerdi. Herkes yalancıydı. Hâlâ yalan söylüyorlar

elbette, ama şimdi her yalan beşe bölünüyor, ülke başına bir yalan.
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(...) Bence on doğrusu lafı dolaştırmadın açıkça söylemek, Kuzey Hollanda her zaman
bende Korku uyandırır. Bunu Almancadaki gibi büyük harfle yazıyorum,
Naturphilosophen’in ilk öğretilerindeki temel elementlerden biri, dünyadaki hayatı
oluşturan Ateş ile Su gibi. Büyük harfle yazmak insana, kaçışın hiç de kolay olmadığı
kara kuruya kapatıldığı hissini veriyor.

Cees Nooteboom

Amsterdam dünyanın en güzel kemerinden biridir. Bu çok basmakalıp bir cümle olabilir, ama bir
şeyi, garip bir hissi, kentle ilgili neredeyse fiziksel bir yokluk hissini atlıyor olmasaydı altına hiç
düşünmeden, hem de sıradanlığından hiç utanmadan imzamı atabilirdim. Sık sık peşime düşen ve bir
türlü kaynağını bulamadığım bir his.

Kentte dolaşırken koku bölgelerinden geçerdim; bir merdivenden inerken sidik kokusu yerini küf
kokusuna bırakırdı, küf kokusunun yerini ucuz deniz ürünü satan dükkânlardan bayat kızartma yağı
alır, saçıma siner, kalabalığın arasında ilerlerken üzerime yapışan insan terine dönüşür, ter gider
yoğun, yapış yapış esrar kokusuyla gelirdi. Etrafımda her zaman var olan bu fizikselliğin
heyecanlandırmak gibi bir gücü yoktu; Leidseplein’in ortasında, bir ipte çırılçıplak yürüyüp numara
yapan eksantrik yaşlı adamın bıraktığı gibi bir erki bırakırdı O ipte kıvrılıp bükülen yaşlı insan
bedeni kentin aykırılıklarının grotesk bir örneğiydi.

Art arda karşıma çıkan ayrıntılar beni hazırlıksız yakalardı. Sürekli olarak bir ikilikle yüzleşirdim:
Her şey iç içe geçmiş gibiydi; her artı, eksisini de barındırırdı. Güzelliğin yoksunluğu çirkin
heykellerinin klasik formlarında çıkardı karşıma, Haarlemmerplein asfaltında yaran demir sinek,
Leidsepiein’da sürünen metal tırtıllar, her parkta ıslak çimlerin arasından başını uzatan futbol topu
boyutundaki minyatür büstler. Gerçi güzellik de yok değildi; o da klasik şekillere büründü. Müzeler,
eski konaklar, kanallar, yansımalar...

Kentle ilgili bir beylik laf daha vardı: “Amsterdam insanla uyumlu bir kenttir.” Bana kalırsa, bir
çocuğun oranlarına sahipti. Genelev bölgesinde yetişkinler için canlı manken sergileyen vitrinler,
oyuncakçı dükkânlarını andıran süslü püslü erotik shoplar, girişinde plastik mantarların “yetiştiği”
anaokuluna benzeyen kafeler ve Dam’ın konulu eğlence parkları. Kentsel çocuksuluğun yıkıcı ya da
alaycı olduğunu sanmayın, hiçbir art niyeti yok gibi görünüyordu. Sadece Amsterdam’ı bir tür
hüzünlü Disneyland’e çeviriyordu. Kentte, pornografik oyununu oynayarak dolaşırken belirsiz bir
utanç duyar, acaba onu böyle düşünen bir tek ben miyim, diye merak ederdim.

Eğer Amsterdam’ın meşhur perdesiz pencereleri arkalarında olan biteni gözler Önüne seriyorsa,
arkalarında olan bitenler de mahremiyet diye bir şey olmadığı gerçeğini göz önüne seriyordu.
Böylece kutsal özel hayat hakkı, çelişkili bir şekilde, var olmayışıyla kesinlik kazanıyordu. Ön
verandalar -bir ya da iki sandalyenin ancak sığacağı yerler- yokluğun yarattığı boşluğun bir başka
teşhiriydi. Sıcak havalarda, bu evlerin sakinleri verandalarına çıkıp sergilenen canlı varlıklar gibi



oturur, sergilenen diğer canlı varlıkları, sokaktan gelip geçenleri seyrederlerdi. Amsterdam her daim
bir sahnedir, ama bu dünyanın diğer kentleriyle paylaştığı bir özellikse, bu şehrin sakinlerinin
sahnede oynarken neredeyse mekanik sayılabilecek bir çaba harcamasıyla pencerelerini dükkan
vitrinine çevirmeleri, yürürken ya da bisiklete binerken kendilerini göstermeleriyle diğer şehirlerden
ayrılır. Her turist gibi ben de ilk gördüğümde bu yetişkinlere yönelik Disneyland’den etkilenmiştim,
ama kısa süre sonra itici gelmeye başladı. Belki de kendi kâbuslarımı şehre yansıtmış ve aslında ona
olmayan anlamlar yüklemiştim. Ama gerçek şu ki, kendime siper olarak başka bir yeri değil,
Amsterdam’ı seçmiştim.

Eğer Amsterdam bir sahneyse, benim iki rolüm vardı: Hem seyirci hem de oyuncuydum, hem
seyreden hem de seyredilen. Su, gökyüzü ve pencere camları, bütün yüzeyler, birbirini yansıtıyor,
çoğaltıyordu ve beni röntgenciliğe teşvik eden bir pencerenin önünde durduğumda odanın
içindekilerin arasında eriyen kendi görüntümü, televizyon ekranındaki görüntüyü, koltuğuna oturmuş
ekrana bakan ev sahibini, yoldan geçen diğer insanların yansımalarını görürdüm. Eğer genelev
bölgesindeki bir pencerenin önünden geçiyorsam, kendi yansımam fahişenin yüzünden bir gölge gibi
geçerdi. Her şey her şeyi yansıtır, her şey birbiriyle birleşir, gökyüzünü yansıtan pencereler kanalın
sularında evlerin yansımalarıyla birlikte yüzerdi. Bunu düşünmek bile başımı döndürüyordu.

Bazı evlerin ön kapılarında metal saplara takılmış aynalar olurdu. Evde yaşayanlar kendileri
pencerede görünmeden kapıyı kimin çaldığını görebilsinler diye. Sık sık bu aynalarda kendi
yansımamı görürdüm. Bunlar aracılığıyla paralel bir evrene geçebileceğim hissine kapılır, kendimi
içeriden, bir perdenin arkasına saklanmış, zili çalarken görme düşüncesiyle korkardım.

Bir gün, Kalversıraat’ta yaşlı bir orgcunun etrafına toplanmış bir grup Amerikalı turistin yanından
geçerken, adamdan “şirin” diye bahsettiklerini duydum. Aklıma bu sözcüğün Felemenkçesi geldi:
“leuk.” Leuk’lüğün, sorunun anahtarı olduğunu fark ettim. Leuk'lük mikrop öldüren bir şeydi, bütün
lekeleri, pürüzleri yok eden bir dezenfektan, her şeyi eşitleyen, kabul görmesini sağlayan bir şey.
Evimin yakının da Queen’s Head adında bir eşcinsel barı vardı. Vitrininde on tane erkek bebek, on
tane Ken, dururdu. Çok leuk bir vitrindi. Ne zaman önünden geçsem, aklıma canlı Barbiler gelirdi -
Moldova’dan, Bulgaristan’dan, Ukrayna'dan, Belarus’tan gelen genç kadınlar. İnsan ticaretini yapmak
için satın alınan ihraç malları Batı’ya doğru uzun bir yolculuğa çıkan taze Doğu Avrupalı etini
düşündüm. Eğer Sırbistan'da ya da Bosna'da batağa saplanmadılarsa, buralara kadar uzanabilirlerdi.
Hem onları, hem de bu Disneyland’e, yetişkin erkek çocuklan eğlendirmek, onlara aletlerini
sokacakları yabancı et vermek için gelen Doğu Avrupalı Kenleri düşündüm. Her şey ne kadar da
leuk'dü. Leuk olan şey iyi ve kötüden öte bir şeydir; ahlakdışı değil ahlak yoksunluğudur; ister al ister
alma meselesidir artık.

Bir sabah erken saatte, içime bıçak gibi saplanan bir sahneye tanık oldum. Şafağın porselen
sessizliği bir çığlık sesiyle yırtıldığında sokaklar henüz boştu. Bana doğru gelen bir kadın gördüm.
Durmadan kollarını sallıyordu, yumrukları tehdit edercesine sıkılıydı, ağzından sözcüklerle karışık
iniltiler çıkıyordu. Yüzüyle birleşmiş bir maske, bir acı maskesi göldüm bir an. Gözlerinde yaş yoktu,
boşluğa bakıyordu, ağzının kenarları aşağı kıvrılmıştı. Beni görmeden yanımdan geçip gitti,
görünürdeki tek canlı varlık olduğum halde. Yumrukları havada öylece yoluna devam etti. Hayatı
boyunca öğrendiği bir dizi kültürü prova ediyordu sanki. Ne dediğini anlamasam da sözleri içime
işledi. O hayali çığlık ile ölü kartonpiyer yüzün birleşimiydi beni bu kadar sarsan.

Sıkıntımı yatıştırmak için çıktığım şu yolculuklardan birinde Lahey’de trenden inip Madurodam’ı
ziyarete gittiğimde, kendimi, arayıp durduğum o metaforun tam ortasında buldum. Madurodam,



Hollanda'nın kusursuz bir modelidir, bir tür Hollanda Disneyland'i. İçinde her şey vardı -şehirler,
evler, kanallar, köprüler, yeldeğirmenleri- ve her şey “gerçeğinin" aynıydı. Sular akar, bonsailer
yapraklanır, çimenler yeşerir, tekneler kanallara girer, köprüler onların geçişini sağlamak için açılır,
helikopterler gökte vızır vızır uçardı. İnsanlar da vardı. Minyatür otobüslerle tramvayların şoförleri,
makasçılar, bekçiler, pilotlar, yayalar, doktorlar, satıcılar, tezgâhtarlar, turistler, çocuklar,
yetişkinler, yaşlılar, çiftçiler, itfaiyeciler. Bütün pistleri, uçakları, kontrol kuleleri, terminalleri ve
yolcularıyla birlikte Schipol vardı. Lahey’deki Parlamento ve Utrecht’teki katedral, ünlü Alkmaar
peynir pazarı, Amsterdam'ın Rijksmuseum’u, Rotterdam’ın Erasmus Köprüsü, Groningen Tren
İstasyonu, Ameland deniz feneri... Birden bir hayal gördüm: Kendimi bir camekândaki iğnelenmiş bir
kelebek gibi Vondel Park’ta oturur ya da Rijkmuseum’da bir çocuğun tırnağı kadar bir tabloya bakar
gördüm. Amsterdam-Madurodam. Birden dünyanın en büyük bebek evinde yaşadığımı fark ettim.
Pencereden dışarı bakmayı reddettim. Ne görecektim? Sadece devasa bir çocuk gözünün devasa
gözbebeğini.

Derken bakış açım değişti ve Amsterdam yine “dünyanın en güzel şehirlerinden biri”, bir “çöl
gülü” oluverdi. Kayıtsız çöl kumunu içine çeken, dişleriyle kumu öğüten, yanan dilleriyle
şekillendiren, taştan bir gül tüküren çöl rüzgârlarını düşündüm. Yağmurlu günlerde, gökyüzü o kadar
alçalırdı ki sanki çatılarımızın üstüne oturup kalmış gibi görünürdü, işte o zamanlarda bu taştan gül
pis ve tehditkâr bir hal alırdı. Ama bulutlar dağılır dağılmaz da, "gül" ışıkla dolar ve nefesimi kesen
bir pırıltıyla parlardı.

Çoğu zaman nabzımı şehrin nabzına göre ayarlayıp hayatıma devam ederdim. Pazara gider, balık,
meyve ve sebze alır, sayısız Hollanda peynirinden tadardım. Yeni gösterime giren filmleri izlerdim,
kafelerde insan-seyrederdim, müzelere ve galerilere giderdim. Hayat kendi normal, rahat haline
dönmüş görünürdü. Amsterdam’ın tam kalbinde yaşardım. Ama bu kalp kandan çok pamuk şekeri
pompalardı ya da bana öyle gelirdi. Belki de kendi kalbim kırık, bakış açım çarpıktı. Belki de
kendini koruma içgüdüsü kalbimi bir arada tutan tutkal görevini görüyor, beni her şeyin “normal”
olduğuna inandırıyordu.
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Öncüyüz bizler.
Cesur ve sadık askerler
Körpe çimen misali
Her gün sürgün veririz.

Harcayacak çok vaktimiz var, diye düşünürken ilk sömestr göz açıp kapayana kadar sona erdi. Ve
sömestr sonu doğum günüme denk geldiğinden, çıkıp ikisini birlikte kutlamayı önerdim. Zagreb’e bir
uçak biletim vardı. Orada bir hafta geçirdikten sonra dönüp ikinci sömestrin hazırlığını yapmayı
planlıyordum.

Çocuklar gara yakın eski bir Hollanda meyhanesinde karar kıldılar. İçlerinden biri sahibini
tanıyormuş. Boş sayılırdı: Üç- dört müdavimden, mahallenin sarhoşlarından başka kimsecikler yoktu
içeride.

“Bakın,” dedi Darko, “burayı kapattık sanki.”
Maliha bir kutu halis Boşnak “urmasice”si getirmişti. Annesi pişirmiş. Igor, Nevena ve Selim, her

üçü de “bakanlık”ta çalıştığından, bana atölyeden toparladıkları birtakım şeyler getirmişlerdi: Igor
bir buket sarı gülle takılmış bir çift kelepçe. Selim metal çivili deri bir tasma ve Nevena da mor
kâğıda sarılıp kırmızı kurdeleyle bağlanmış bir kırbaç.

“Daha nice yıllara. Yoldaş Makarenko!” dedi Igor, elimi öperken, “ihtiyacınız olan her şeye
sahipsiniz artık."

Kendime Makarenko adını nereden duyduğunu sordum. Adamın sorunlu Sovyet gençliğini anlattığı
eseri, Hayat Yolu ya da Pedagojik Bir Şiir, ana vatanında bile hatırlanmıyordu artık.

Johanneke, Rotterdam’daki Boşnak şarküterisine gitmiş ve Makedonya usulü baharatlı ajvar,
çikolata kaplı Napolitanka ve bir paket de Minas kahvesi almış, hepsini bir kutuya koyarak üstüne
YUGONOSTALCİKLER İÇİN İLKYARDIM GEREÇLERİ diye yazmıştı. Ante bana saksıya dikilmiş
bir biberiye, Ana ise savaştan sonraki ilk Yugoslav alfabesinin fotokopisini verdi; bu fotokopiyi
Amsterdam'a getirmek için ne zahmetlere katlandığını merak ettim.

Mario, Boban, Darko ve Urosda geldi. Hatta Amra -derse hemen hemen hiç katılmayan genç anne-
bile şöyle bir uğradı. Zole, ülkeden atılmamak için eşcinsel bir partnerle birlikte yaşadığını iddia
eden çocuk da bir süre bize katıldı. Laki de. Laki’yi hepten unutmuştum.

Ante akordiyonunu da getirmişti ve ilk biralar endişe verici bir hevesle boşaltılıp yeniden
doldurulurken, insanı şaşırtacak kadar geniş repertuvarından partizan marşları, halk türküleri, Boşnak
aşk şarkıları, Sırp ve Makedon ezgileri, Medjimuran şarkıları, Dalmaçya düetleri, Sloven polkaları
ve bir-iki de Macar ve Çingene havası çaldı. Herkesin sevdiği bütün eski şarkıları biliyordu: Emina,
Biljana Çamaşır Yıkıyor, Saçların Amma Kara, Şekerim, Ben Güldüm, Babamın İki Atı Var,
Bileçalı Kız, Vardar'dan Ta Triglav'a Kadar...  Müzik anıları harekete geçirdikten sonra, birer
ikişer, herkes şarkılara katıldı ve kısa süre sonra bakalım kim daha çok hatırlıyormuş yarışmasına



döndü. Popüler Yugoslav şarkıları üzerine yoğun bir kurs gibiydi. Opatija Festivallerini hatırladık,
yıllarına göre, katılanları da dahil olmak üzere: Zdenka Vudkoviç, Ivo Robıc, Lola Novakovic, Lado
Leskovar, Zvonko Spisic, Djordje Marjanovic, Ljupka Dimitrovska... Bu adları hep bir ağızdan
tekrarlamaktan büyük keyif aldık.

“Lola Novakovic Hiç Uzatmıyorsun Bana Elini'yi söylediğinde bütün Yugoslavya onunla birlikte
ağlamıştı. Hatırlıyor musunuz? Elbette herkes kimin gelmediğini biliyordu da ondan.”

“Ben bilmiyordum. Gelmeyen kimdi?”
“Kim olacak, Cune Gojkovic, salak!”
“Fakat bunu siz nasıl bilebilirsiniz?” diye sordum, merakla. “Çoğunuz henüz doğmamıştınız ki."
“Bizde Yugo-genleri var, yoldaş, unuttunuz mu?” diye yanıtladılar koro halinde. “Onlar sayesinde

elbet.”
Ante, şarkılarına devam ettikçe daha fazlasını istediler. “Aferin sana Ante!”
“Hey, .Ante, bir de şu...”
Sonunda sıra acı tatlı şarkıları bütün eski Yugoslav halklarını umutsuz bir melankoliye sürükleyen

Djordje Balasevic’e geldi. Onu Yugoslav rock klasikleri izledi: Endeks, Beyaz Düğme, Azra.
Ante'nin molalarından birinde hep birlikte öncü andının sözcüklerini hatırlamaya çalıştık
(“Vatanımızın başarılarını daha üst seviyelere çıkaracağıma ant içerim...”) ve Yugoslav Milli
Marşı’nı söyledik (“Kulak verin bize, bütün Slavlar! Atalarımızın sözü oğullarının kalpleri çarptıkça
yaşar...”) ama marşı modaya uygun rap ritminde okuduk. Yetmişli yıllarda yarı-folk müziğinin ve
devamında gelen turbo-folk akımının popüler olmasını sağlamış bütün bestecilerin listesini yaptık. En
dandik şarkı sözlerini hatırlayıp kahkahalarla güldük:

 
Bana araba al, baba. Portakal da.
Ya da git hayvanat bahçesine de
Bir ayıcık al bana.
Bir tavşan al bana, biraz da şekerleme.
Topu sakın unutma.
Hayır, hepsini birden al. İstiyorum işte!
 
Ve Tavşancık ve Dere' ye geldiğinde, ikinci çocukluğumuzu yaşıyorduk artık. Nevena "Ve şimdi

zavallı tavşancık ağladı da ağladı...” dizesiyle bir damla gözyaşı döktü. Ardından sıra Yugoslav
televizyonuna geldiğinde, ilk çocuk programlarım hatırladık: Mektup Saati, Mendo ve Slavica,
Neven, Siste Saklananlar.  Ardından ilk Amerikan dizilerini: Peyton Place, Dallas, Hanedan.
Polonyalı Kaptan Klos'u ve Sovyet Kaptan Shtirlits’i, Çekoslovak dizisi Kenar Mahalledeki
Hastaneyi, Oradan daha da gerilere gittik, hepimizin annesi ya da anneannesi olabilecek yaştaki
Radmila Karaklajic ile onun “Zumba, Zumba, Tuzlu Ringa”sına. Bütün etnik fıkraları anlattık: Boşnak
fıkralarını (Meho ile Mujo ve Pata ile Suljo fıkralarını), Voyvodalı fıkralarını (Utla hakkında),
Sloven (Janez hakkında) ve Karadağ, Dalmaçyalı ve Makedon fıkralarını anlattık. Kosovalı
Arnavutların “dilimizi” konuşma şeklini taklit ettik (Sevdim mi öperim, sevmedim mi tepelerim”) ve
diğer bütün yöresel aksanları denedik. Kimse cümlesini bitiremiyordu. Herkes herkesin sözünü
kesiyordu Yugoslavya’daki hayat hakkında ardı arkası gelmeyen alıntılar. Kırmızı, beyaz, mavi
çizgili plastik çantamızın patlayacağından, onunla birlikte yeni kurduğumuz Yugoslavya’da günlük
hayatın hayali müzesinin de yok olup gideceğinden endişeleniyordum.



Savaştan konuşmaktan da kaçınmadılar.
“Bir dilde ölü yerine, "çocuk mışıl mışıl uyuyor’ ya da 'derin derin uyuyor’ demek yerine, ‘çocuk

boğazlanmış gibi uyuyor' deniyorsa, o dilde çok ciddi bir terslik var demektir.”
“Savaş da bu yüzden çıktı zaten.”
“Ne demek istiyorsun?”
“Eğer çocuklarının boğazının kesileceğini düşünüyorsan, bir silah alıp her kıpırtıya ateş edersin.”
Çocuklarım aynı şeyi yığınla Yugoslav göçmeninin ağzından da duyduğumu bilmiyorlardı. Hatta

bunu ülkeyi terk etmelerinin en önemli sebebi olarak gösterdiler. (“Neden mi ayrıldım? Çünkü diğer
dillerde çocuklar sadece uyur ama benimkinde boğazlanmış gibi uyur.”)

O anda içim bir sevgi dalgasıyla doldu. Onlar adına üzüldüm, onları her şeyleriyle -
görünüşleriyle, söyledikleriyle, söyleme şekilleriyle- sevdim. Onlar benim çocuklarımdı. Gözlerimi
üzerlerinde dolaştırdım, dikkatimi çeken özelliklerinin şipşak bir fotoğrafım çektim. Selim’in sıra
dışı uzunluktaki ince parmaklarının, gergin zamanlarında kollarını kanat çırpar gibi çırpmasının;
Meliha’nın bütün yüzüne adeta yağ gibi yayılan gülümsemesinin; Anna’nın kaşlarının arasındaki
damga gibi duran derin çizginin; Uros’un huzursuz, yarı kapalı gözkapaklarının ve beyaza çalan
kirpiklerinin; Nevena’nın başını kaldırırken boynunu tik gibi bükmesinin. Fotoğrafı çekilmeyen bir
tek ben kalmıştım: Renim için masada bir kenara ayrılmış yer boştu. Grubun harareti bira köpüğü gibi
yükseldikçe yükseliyordu. Hep birlikte geçici bir delilik yaşıyor olmalıydık. Nerede olduğumuzu
unutmuştuk, öncü toplantısında mı? Parti mitinginde mi? Okul gezisinde mi? Birdenbire -ya çok
içmekten, ya aşırı heyecandan veya yorgunluktan ya da bir tür toplu çöküntüden- Meliha gözyaşlarına
boğuldu. Diğerleri de ona katıldı ya da boğazlarına takılan bir düğümle oturdular. Bir şey bana fazla
içtiğimizi ve bu noktadan sonra hep birlikte farklı bir yere geçeceğimizi söylüyordu.

Ve aynen öyle oldu.
Herkesten çok daha fazlasını içmiş olan Uros, ayağa kalkıp seslendi: “Hepiniz susun. Biraz yavaş.

Size bir şey söyleyeceğini.”
Yüzü solgundu, derin bir nefes almaya çalışarak hafifçe sallandı.
 
Dağlık Balkan diyarında,
Yaşardı köylüler bir arada.
Günlerden bir gün,
Bir grup çocuğa,
Kader oldu şehit ölümü.
Hepsi bu çocukların,
Aynı senede doğmuş.
Aynı okula gitmişler.
Aynı kutlamalara Katılmışlar birlikte;
Aynı hastalıklar için Aşılanmışlar hepsi de.
Ve ölmüşler aynı günde.
 
Tek kelime etmeden dinledik. Ante bir partizan marşı çalıyordu. Konjuh Dağları.
 
O ölümcül andan
Elli beş dakika önce,



Bir grup çocuk
Oturuyormuş sıralarda.
Zor bir soruyu çözmek için
Gayret gösteriyormuş sınıfta:
Bir yolcu ne kadar uzağa gider.
Yürürse üç kilometre hızla...
 
Ve böyle devam ediyordu.
Çok acıklı bir sahneydi. Desanka Maksimovic’in Kanlı Bir Hikâyesi, eski Yugoslavya’da her

neslin çocukları tarafından ezbere bilinirdi. Her ders kitabında ve antolojide yer alır, her “resmi”
bayramda, kutlamada ve törende ezberden okunurdu. Söz konusu olay gerçekten de yaşanmıştı:
Almanlar 1941 'de Kragujevac’da bütün bir sınıf öğrenciyi katletmişti. Ama fazla sık okunması bu
şiirin zararına oldu ve zamanla kendi kendinin parodisine dönüşerek etkisini yitirdi, insanlar ondan
bıkıp usandılar. Uros okumaya devam ederken, şiirin doksan yaşındaki kadın şairiyle ilgili bir
televizyon programını hatırladım. Kenarları başından en az üç kat daha büyük olan bir şapka takmış
oturuyordu. Slobodan Milesovic'in savaş yanlısı konuşmasını ön sıradan dinliyordu. Her cümlede
yüzü aydınlanıyor, grotesk bir maskot ya da mekanik bir köpek gibi başını sallıyordu.

 
Aynı hayallere sahiptiler,
Aynı sırlara...
Aşk sırları ve vatan aşkı...
Ceplerinin derinlerinde saklıydı
Ve hepsi de inanıyordu.
Uzun bir ömür yaşayacağına,
Gök kubbenin altında koşacağına,
Ve dünya meselelerine çözüm bulacağına...
 
Bu masum şiirin başlangıç noktası tarihi bir olaya dayanıyordu: Savaş sırasında bir grup çocuğun

ölümüne. Bu olay şiir haline getirildiğinde, şiir hemen okul müfredatlarına eklendi. Aradan elli yıl
geçtikten sonra, savaş karşıtı olması gereken şiir artık tam tersine dönüşmüştü. Kadın şairin ulusal
lidere gülümsemesi, onun başlatmaya çalıştığı savaşı, savaşın getireceği her şeyi desteklediğini
gösteriyordu. Burada, Amsterdam'daki bu meyhanede, dizeler genç bir mültecinin ağzından tiksinti
verici bir salya gibi damlıyordu. Daha acı verici, daha yanlış olamazdı herhalde. Uros hedefi
şaşırmıştı. Hem de fena halde. Eğer tek kelime etmeden dinliyorduysak, nedeni şiirin etkisinde
kalmamız ya da Uros’un başarılı performansı değildi; Uros’un kendisine şaşırdığımızdandı sadece.
Uros bizi bir arada tutan balonu delmişti, ortak nostaljimiz delikten fiss diye kaçıp yok oldu. Ânın
sihri yerini bir endişeye bıraktı.

 
Sıra sıra çocuklar
El ele çıktılar sınıftan.
Kuzu gibi çıkıp son derslerinden,
Geçtiler atış mangasının karşısına.
Sanki ölümün hiç anlamı yokmuş gibi.



 
Son dizeyi de okuduktan sonra iskemlesine çöktü. Kimse tek kelime etmedi. Salondaki tek ses

Ante’nin eşlik eden akordiyonunun alçak sesiydi. Uros cebinden yirmi beş guldenlik bir banknot
çıkardı, üstüne tükürdü ve parayı Ante’nin alnına yapıştırdı. Akordiyon sustu. Uros elini hırsla
önünde duran fincana indirdi, fincan parça parça oldu. Sonra başını sertçe masaya vurdu.

Tekrar doğrulurken, yüzündeki ince kan çizgilerini gördüm. Nevena ya da Ana ya da Meliha’dan
gelen bir çığlık duydum. Mario ve Igor’un onu masadan kaldırıp erkekler tuvaletine sürüklediklerini
gördüm. Uyuşmuştum. Etrafımda olan bitenle hiç bağlamım kalmamıştı sanki. İnsanların ne dediğini
duyabiliyordum, ama sesleri çok uzaktan geliyordu.

“Tıpkı Petrovic’in Mutlu Çingenelere de Rastladım adlı filmindeki gibiydi.”
“Uros da Bekim Fehmiu’nun rolünde.”
“Fehmi.”
“Ne zamandan beri Şiptar adlarında uzman oldun bakalım?"
“Ne zamandan beri Arnavut adlarını Şiptar adı sanıyorsun?”
“Neden ‘bizim insanımız* hep bu hale gelir? Neden her şeyin bokunu çıkarırız?”
Bir süre sonra çocuklar geri geldiler. Uros az çok kendini toplamış gibiydi. Igor ve Mario iyi iş

çıkarmışlardı: Yüzündeki kanı yıkamışlar, meyhane sahibinin de yardımıyla yaralarına yara bandı
yapıştırmışlar, elini de birinin mendiliyle bir güzel sarmışlardı.

“Özür dilerim... şayet sizi...” diye mırıldandı Uros meyhaneden çıkmaya hazırlanırken.
Artık sesler kulaklarıma normal gelmeye başlamıştı, ama karşılık vermedim. Ne diyeceğimi

bilmiyordum.
“Hey, yoldaş, iyi misiniz? Bembeyazsınız.” Bu Igor’du.
Başımı sallayıp bir bardak su istedim. Garson belirdi. Hesabı ödedik. Hediyeleri çantama koydum.

Sessizce meyhaneden ayrıldık.
Yoğun bir sise daldık. İnsan kaldırıp yüzüne yaklaştırdığı elini bile zar zor görüyordu.
“Tanrım! Sis bastırmış!"
Karşılık olarak birkaç derin soluk alıp verebildim yalnızca.
Öğrenciler bana baktılar, ısınmak için zıplayıp duruyorlardı, ardından yine çeneleri açıldı.
“Sanki Carpenter filmlerinden birindeymişiz gibi,” diye bağırdı Mario sisin arasından.
“Bakın, sakın Uros’a kızmayın,” dedi Meliha tescili etmek için “Balkan eğlenceleri Balkan

tarzında sonlanır.”
“Ben iyiyim,” diye mırıldandım. “İki hafta sonra görüşürüz.”
“Zagreb’e tatile gidiyorsunuz ha?” diye sordu Nevena.
“Evet.”
“Ne zaman?”
“Yarın.”
“İyi yolculuklar!” dedi, yanağımdan öperken. “Bize biraz şu şahane Zagreb çikolatasından getirin.”
Birer birer sise dalıp kayboldular. Kısa süre sonra sadece Igor ve ben kaldık. Igor benimle eve

kadar yürümeyi önerdiğinde ona minnettar kaldım. Hediye dolu çantayı aldı, koluna girip ona
yaslandım. Hâlâ gücümü toplayamamıştım.

Sis pamuk şekeri kadar yoğundu. Uros olayı sırasında hissettiğim acı yerini Amsterdam’ın keyfine
ve çocuksu cazibesine bırakıyordu.

“Sis Amsterdam’a yakışıyor, öyle değil mi?” diye fısıldadı Igor.



“Niye fısıldıyorsun?”
“Sis yüzünden," dedi, bocalayarak.
Ona baktım. Bocalaması bana dokunmuştu. Sis heyecan vericiydi. Tıpkı bir çocuğun görünmez

olma hayali gibiydi. Bir varım bir yolcum. Aynı anda hem cezbediciydi hem de korkutucu. Tıpkı şu
Rus peri masalındaki görünmezlik şapkası gibi.

“Ne oldu?” dedi. “Neden bana öyle bakıyorsunuz?”
“Ne çocuksun ama!”
“Çocuk olan sizsiniz! Bahse girerim, nerede olduğunuzu bilmiyorsunuz.”
“Sen söyle.”
“Macondo’da.”
“Neden Macondo?”
“İnsanların birden uyumaktan vazgeçtiklerini, belleklerini tamamen kaybettiklerini hatırlıyor

musunuz? Bu yüzden ne okluklarını ve ne şekilde kullanıldıklarını hatırlamak için her şevin üstüne
etiket yapıştırmışlardı. Ya Arcadio Buendia’nın bellek makInesini nasıl icat ettiğini hatırlıyor
musunuz?” Etrafımızdaki her şey sanki hiç kıpırdamadan duruyor gibiydi. Sivri kenar diye bir şey
kalmamışa. Her şev yumuşaktı sesler, ışıklar. Her şey sessizdi, nefesini tutmuş, saklanır gibiydi. Her
şey gerçekdışıydı.

“Hayır, hatırlamıyorum.”
“Onları kimin kurtardığını hatırlıyor musun?”
“ Hayır”
“Öldükten sonra dirilip onlara küçük şişelere konmuş şekerli su getiren Çingene Melquiades.”
“Coca Cola mı yani?”
Sislerin arasından kara, parlak gözlerini dikmiş bana bakan bir adam gördüm. Dolgun dudakları

nemli ve şiş, bedeni dimdikti. Titriyordu sanki.
Zihnimde unutulmuş geçmişten çıkıp gelen bir manzara çaktı. Igor’un terden ısınmış paltosunun

düğmelerini çözdüğümü ve başımı göğsüne dayadığımı gördüm. Ardından ayakuçlarına yükselerek
üstdudağına uzandığımı, kanatana kadar çiğnediğimi, dilimle aralayıp dilimin ucunu düzgün dişleri
boyunca gezdirdiğimi...

“İyi geceler,” dedim soluk soluğa ve apartmanın girişine süzüldüm.



İkinci Bölüm
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“Seni havaalanından alırım,” dedi. “Zahmet etme." dedim. “Taksi tutarım.” Ama uçaktan
indiğimde, içimde bir parça hayal kırıklığı hissettim: Ortada yoktu. Yabancı ülke kimsenin sizi
havaalanında karşılamaya gelmediği ülkedir, diye düşündüm. Kendi hassasiyetim beni şaşırttı: Çok
çocukçaydı. Zırhımı kuşanacak vaktim olmamıştı.

Bütün “mülteci hislerini" bastıracağıma yemin ettim. Standart şikâyet listesi aklımdaydı: “Kimse
bize nasılsın demez; onlar kendi dertlerine düşmüşlerdir.” (Mario) “Biz” ülkeyi terk etmiş olanlar,
“onlar” geride kalanlardır. “Onlar” orada yaşarlar, biz ise “burada”. “Onlar her şeyin en iyisini
bilirler. Biz daha ağzımızı açmadan lafa karışırlar. Her konuda bir fikirleri vardır. İnsanın neden her
şey hakkında bir fikri olmalı ki?” (Darko) “Bir dinleseniz, Amsterdam’ı bile bizden daha iyi bilirler,
buraya hiç geldiler mi, hayır!” (Ante) “Durmadan her şeyin ne kadar kötü olduğunu anlatıp şikâyet
ederler ve ayrıldığım için suçluluk duymamı sağlamaya çalışırlar.” (Ana) “Ne zaman geri dönsem,
kendi cenazeme katılmışım gibi bir hisse kapılırım.” (Nevena) "Ben de kum torbası gibi
hissediyorum. Her yanım ağrıyor!” (Boban) “Eskiden Noel Babayı oynardım. Giderken elim kolum
hediyelerle dolu olurdu. Bu bana kendimi çok iyi hissettirirdi. Artık işler değişti.” (Johanneke)
“Nasıl olduğunu bilmiyorum. Hiç geri dönmedim, dönmeye de niyetim yok.” (Selim) “Ben de
dönmedim. Yüzleşme meselesinden ödüm patlıyor.” (Meliha)

Annemin dairesinin kapısı aralıktı. Bu düşünceli davranışı beni etkiledi: Diken üstünde olmalıydı.
Kapı zilini duymamaktan ya da anahtarı kaybetmekten, aramak zorunda kalmaktan ve ardından kapıya
koşup, kapıyı açamamaktan korkuyordu. Kapının ne zaman sıkışıp kalacağı belli olmazdı...

Çocuk gibi kollarıma atıldı. (“Aman Allahım! Bir deri bir kemik kalmışsın! Nerede yaşıyorsun?
Bangladeş’te mi? Hayır, bütün dünyaya domates satan bir ülkede. O domateslerin tadı berbat, bu
arada.”) Beni mutfak masasına oturttu ve bana verebileceği yemekleri anlatmaya koyuldu (“Hayır,
hayır, ben getiririm, sen kalkma.") Tuz ya da başka bir şey isteyip istemediğimi sorup durdu.

Son gördüğümden daha kırılgan bir hali vardı, boyu da kısalmıştı sanki. Kırışıkları artmış,
tepesindeki saçları da azalmıştı. Artık iyice seyrelmiş gri saç tellerinin arasından kafa derisini
görmek içimi acıyla karuşık bir şefkat hissiyle doldurdu. Tanrım, nasıl da yaşlanmıştı!

Annemin doğuştan insanları “emireri”ne çevirmek gibi bir yeteneği var. Bunu çevresindeki herkese
yapardı -bana, ailenin erkeklerine, arkadaşlarına- ve kimse ona itiraz etmezdi. Ben hep onun
sarayındaki küçük, sessiz uşaktım ya da en azından ben kendimi böyle görürdüm. Beni şirin takma
adlar bombardımanına tutardı. Onun “balansı”, “elmalı turtası”, “kurbişi”, “barbunyası”ydım - ama
benimle fa/.la zaman geçirmezdi. Bana göz kulak olurdu, hepsi bu. Beni umursamazdı, bana bakardı.
Sık sık da başkalarının bakımına bırakırdı - öğrencilerin, komşu kadınların, parayla çocuk bakan
“teyzelerin.” Her zaman “okul sonrası faaliyetlerine” dahil olmuştum, sabırla gelip beni almasını
beklerdim. Bir keresinde beni küçük bir operasyon için götürüldüğüm hastaneden almayı “unuttu".
Bütün gece giyinik ve hazırlanmış olarak yatağımda oturduğumu, dışarıdan cesur göründüğümü, ama
içten içe dehşete kapıldığımı hatırlıyorum. Onu bir daha hiç göremeyebilirdim. Ertesi sabah geldi. Bu
“küçük” olayı “abartmamı" istemedi. Zamanla bu tür şeylere alıştım ve onsuz da idare etmeye
başladım. Ben “annesinin küçük bağımsız kurbişiydim. Çok çalışırdı. İktisatçıydı ve sonunda bir
bankanın başına getirildi. Ayrıca birkaç uzatmalı âşık ile iki koca arasında mekik dokurdu. Bütün



bunlar olurken ben “annesinin küçük çalışkan öğrencisi” ve “annesinin pırlantası”ydım.
Şimdi komşuları hakkında zoraki bir neşeyle konuşuyordu. Hiç aldırmadığı komşuları ile hiç

konuşmadığı akrabaları ve adlarını hiç duymadığım insanlar hakkında. Bu uzun, ayrıntılı rapor onun
boşlukları doldurma yöntemi ve giderek daha az arkadaşı kaldığı gerçeğini saklama şekliydi. Ölüm
korkusunu savuşturma, benimle gerçek bir yüzleşmeye girmekten kaçınma, geri dönüşümün acısını
hafifletme yöntemi. Dönüşüm ne de olsa kısa süre sonra gerçekleşecek ayrılışımın başlangıcıydı. Son
ziyaretimden beri akıp giden zamanı silmek, kısacası, “Her şeyi yoluna sokma” yöntemiydi.

“İkinci katta oturan Bay Saric’i hatırlıyor musun? Geçenlerde öldü.”
“Nasıl?”
“Felç geçirdi.”
“Üzüldüm."
“Sekizinci kattaki Boizevic’ler oğullarını kaybettiler.”
“Ne oldu?”
"Trafik kazası. Bayan Boizevic’i görsen tanıyamazsın. Neredeyse yirmi yıl yaşlandı. Bir gecede

saçları ağardı. Şu yaptığına da bak. Sadece acıklı şeylerden bahsediyorum. Oysa iyi haberlerim de
var.”

Beni deniyor, acıma seviyemi ölçüyordu. Yeterli miydi yoksa beni azarlaması mı gerekecekti?
(“Komşularımız senin hiç umurunda değil," diyecekti sanki kendisinin çok umurundaymış gibi.)
Duygusallık yaşlılıkla birlikte gelmişti: Duygusal davranan insanlarla eskiden alay ederdi oysa.

Ayağa kalktı, odadan çıkıp elinde bir not defteriyle geri geldi. Elinde dünyaya göstereceği yeni bir
oyuncağı olan bir çocuğun hevesiyle bana “günlük"ünü uzattı. İçi rakamlarla doldurulmuştu.

“Nedir bu?”
“Günlüğüm."
“Neyin?”
“Şeker günlüğüm. Şeker hastasıyım. Her gün şeker seviye mi ölçmek zorundayım.”
“Kötü mü?”
“Şöyle böyle. Ama kendi kendime insülin iğnesi yapıyorum.”
“Neden?”
“Doktorlar erken başlayıp küçük dozlar almanın sonuna kadar bekleyip büyük dozlar almaktan

daha iyi olduğunu söylüyorlar.”
Ustalığından öyle bir içtenlik, öyle anlayış ve ilgiyle söz ediyordu ki duyan köpeğini ya da kedisini

anlattığını sanırdı. Tombul parmağıyla bazı tarihleri gösterdi, o tarihlerde şeker seviyesinin neden
birdenbire yükseldiğini ve diğer günlerde neden normale döndüğünü açıkladı. “Sana nasıl ölçtüğümü
göstereyim,” dedi ve çabucak ekledi, “Ne kadar kalacaksın?”

“Bir hafta.”
“Çok yoğun bir hafta olacak senin için,” dedi, dudağını büzerek.
“Ne demek istiyorsun?”
“Yeni bir kimlik kanı almak zorundasın bir kere. Sistemi yenilediler. Sıralar nasıl uzun, bir görsen.

İnsanlar bütün bir gün bekliyorlar. Ben az kalsın bayılıyordum. Sonra, dairen konusunda bir avukatla
görüşmen gerekecek. Bir de yeni bir sağlık kartı çıkartman. Ona da yeni bir sistem getirdiler.
Durmadan bir şeyleri değiştiriyorlar.”

Evet, bu soluksuz konuşma, korkusunu bastırması öğrendiğinin bir göstergesiydi, belli belirsiz de
olsa, onu sözcüklerle saklıyordu.



Yeni kimlikleri görmem için porselen dolabının çekmecesini açtığında, aile fotoğraflarını sakladığı
yerde Goran ile benim Berlin’de çekilmiş bir fotoğrafımızı gördüm.

“Goran’ın annesi ile babasını ziyaret etmelisin,” dedi, baktığımı görünce. “Marko pekiyi değil.”
Masayı toplayıp bulaşıktan yıkadık. Ardından bavulumu açtım, ona hediyelerini verdim. Kalın bir

sabahlıkla bir çift terlik. Sabahlığı gardıroba kaldırırken, bana son ziyaretimden bu yana satın aldığı
giysileri gösterdi.

“Amma çok şey almışım, sanki giyeceğim çok yer var da.” İçini çekti. “Bunu sadece bir kez
giydim, doğum günümde.”

Ardından bir Brezilya pembe dizisi seyrettik. Annem boşu boşuna bana konusunu anlatmaya çalıştı.
Ekran karşısında saatlerce oturup Marisol ve Cassandra’nın, ya da adları her neyse, kaderleri
konusunda endişe etmek de, soluksuz konuşması gibi, kendini koruma stratejisinin bir parçasıydı.
Annemin üç tane televizyonu vardı: Biri yatak odasında, biri oturma odasında, biri de “konuk odası”
olarak döşediği odadaydı. Ucuz pembe dizilerin dünyasına bu dalış, bu televizyon histerisi,
televizyon bağımlılığı, gerçekle yüzleşmekten kaçınma hali, savaşla birlikte gelmişti. Gerçeğin
evlerimize kısa altyazılar (Mansol ve Cassandra’nın cümlelerinden bile daha kısa) biçiminde sızdığı
sırada. Gerçeğe ayrılan yer bu kadardı. Pembe diziler korkuyu uzak tutmak için üstünüze sıktığınız
köpüğü, günde iki kez tercihen arkadaşlarınızla birlikte kullandığınız bir köpüğü andırıyordu. Annem
iki komşusuyla birlikte seyrederdi, Vanda ve Bayan Buden’le. Onlar Brezilya uyuşturucularının
müptelası olmuşlardı.

Eskiden komşularıyla samimiyet kurmaktan nefret eden annem, artık onlardan bahsetmeden
duramıyordu. Onlardan bahsetme şekli bu insanların onun duygu merdivenindeki yerini belirlememi
sağlıyordu. Onlardan “Bay” ya da “Bayan” diye bahsediyorsa (“Beşinci katta oturan Bayan Francetic
Hırvatların Amerikalılara petrol sattığını söylüyor”), bu onlarla iyi ilişkiler içinde olduğunu
gösteriyordu. Onlardan “komşularım” diye bahsediyorsa (“Komşum Vanda seni görmek için
sabırsızlanıyor”), iyice samimi olmuşlar demekti. Eğer onları sadece soyadlarıyla anıyorsa (“Üçüncü
kattaki Markovic hep sarhoş geziyor”), onlara pek düşkün değil demekti. Zamanla elinin altındaki
insanlardan bir aile oluşturmuştu. (“Pek aman aman olmayabilirler, ama dilencilerin seçme hakkı
yoktur. Benim yaşımdakilerin olmaz yani. Ve şayet başıma bir şey gelirse, onlar burada oysa sen...”)
Bu bana yönelttiği en korkunç suçlamaydı: Ebeveyni öleli çok olmuştu; erkek kardeşi on yıl önce,
kocası savaşın başladığı günlerde vefat etmişti, ardından ben de ondan uzaklaşmak için ülkeyi terk
etmiştim.

Vaktiyle her konuda görüş bildiren ve bu yüzden şimdi muhtaç olduğu insanların görüşlerine
eskiden hiç kulak vermeyen o kadın artık hiç kendisinin fikri yokmuş gibi davranıyordu (“Bayan Feric
Amsterdam'ın Zagreb'den küçük olduğunu söylüyor”). Hepsi numaraydı, elbette. Sanki görünmeyen
bir tekerlekli sandalyede oturuyordu da insanların sakat haline saygı göstermesini talep ediyordu,
isteğini verine getirenlere de yakınlık gösteriyordu.

“Vanda beşte gelecek,” dedi, “istersen bir duş alıp üstünü değiştir.”
Duş alıp, üzerimi değişmek üzere uysal uysal banyonun yolunu tuttum.
Üçümüz kahvelerimizi içerken, annem Vanda’ya Amsterdam'daki hayatımın etkileyici bir raporunu

sundu.
“Tanjica, Amsterdam’ın dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu söylüyor. Geçenlerde

televizyonda bir belgesel seyrettim, hakikaten Venedik’ten bile daha güzel.”
Tanjica şöyle diyor, Tanjica böyle diyor. Bu şekilde hem benimle iletişim kurmaya hem de



Vanda’yla havadan sudan konuşmaya çalışıyordu.
Vanda gittikten sonra daireyi gezdim. Yeni duş kabinini övdüm, banyoda tavandaki sarı lekeye bir

çare bulması gerektiğini söyledim. Canlandı. İvices'lerin banyosundan gelen bir sızıntı yüzündendi bu
leke, ama tamir ettirmek için hiç acele etmiyorlardı. Artık insanlar böyleydi, değil mi ama. Hasara
yol açıyorlardı ama kendi suçları olduğunu inkâr ediyorlardı.

“Ben hallederim,” dedim.
Heyecandan kıpkırmızı kesilecekti neredeyse. Duyan da evlenme teklif ettiğimi sanacaktı. Her şeyi

elime alacak, yapılması gerekenleri yapacak, onu önemsemiş olacaktım. (“Tanjica geldi de işin
icabına baktı, Tanrı’ya şükür. Sağ olun ama Tanjica halleder.”) Haberleri seyrettik ve televizyonla
ilgili her şey hakkında bana bilgi verdi: Yeni sunucu kadın, yeni yarışma programının birincisi, yeni
diziler.

“Hiçbir şeyden haberin yok!” dedi. “Sanki yüz yıldır yoksun.” Bu suçlama değildi ama uzun bir
sohbet için mazeretti. Annem haklıydı. Hiçbir şeyden haberim yoktu. En azından televizyon
ekranındaki hayat tamamen farklı görünüyordu.

“Ne yapacağımı bilmiyorum,” dedi birden iç geçirerek. “Her şey o kadar pahalı ki. Emekli maaşım
gayet iyi, ama ben bile iki yakamı bir araya getirebilecek miyim diye endişeleniyorum. Sonunda
kulübeyi satmak zorunda kalabilirim.”

“E, sat o zaman.”
“Senin için mesele yok mu demek istiyorsun?” diye sordu.
Yine beni sınıyordu.
“Mesele yok, diyemem,” dedim, “ama eğer gerekiyorsa yap bence."
“Ama orası senin!”
“Hayır, senin,” dedim.
“Bütün yaz boş durdu. Goran’la sonunda gelirsiniz de deniz kıyısında bir yer istersiniz diyordum,

yazı birlikte geçireceğimiz bir yer. Ama artık bir anlamı yok. Orada öylece durduğunu düşünmek
canımı sıkıyor.”

Hikâyeyi biraz süslemişti. Goran ile ben Cres'teki kulübeye bir ya da iki kez gitmiştik. Bu annemim
mutlu aile tablosunu bizimkine yansıtmasıydı. Kocasıyla birlikte yazlarını orada geçirirdi, ta ki adam
kalp krizi geçirene dek. Şansa bakın kulübede olmuştu bu. O zamandan beri bu kulübeden uzak
durmuştu çoğunlukla. Bu yüzden gerçekten de kulübe bir işe yaramadan öylece duruyordu.

Biraz daha gevezelik etti -yine televizyon ve hayat pahalılığı ve yorgun olduğunu söyleyip yatmaya
gitti. Hemen uykuya daldı, tıpkı bir çocuk gibi. Televizyonu kapattım, ışıklan söndürdüm ve odama,
“konuk odası”na gittim.

Annemin yün şallarından birini omzuma atıp balkona çıktım, karanlığa baktım. Burada bana ait ne
kadar az şey kaldığını düşündüm. Birkaç fotoğraf, bir-iki giysi, hepsi bu. Ama bu düşünce bana acı
vermedi. Daha ne bekleyebilirdim ki. Birlikte yaşarken de çok az şeyim vardı; bütün alan ona aitti.
Bense bir yerlerde, bir köşede dururdum.

Şimdiyse varlığım hareketsiz, dikkatle seçilmiş birkaç parçadan ibaretti. Annem kendi dünyasının
mutlak hâkimi olmuş, sanki hayat fotoğraflardan oluşuyormuş gibi, bu albümü tekrar tekrar
düzenlemişti. Goran ile benim fotoğrafımı tutmasının nedeni de bu fotoğrafın ilişkimizi devam
ettirmesiydi, aile pembe dizisinin yönetmeni olarak annem ayrıldığımızı kabul etmeyi reddediyordu.

Evet, “eve’’ dönmüştüm. Bu kavramı eski bir sakız gibi çiğnedim, içindeki son lezzet
zerreciklerini çıkarmaya çalıştım. “Ev" artık “ev” değildi. Tek kalan şey annemdi. Giden sadece



Goran değildi, arkadaşlarımız da gitmişti. Çoğu dünyanın uzak köşelerine taşınmıştı, geride kalanlar
da artık arkadaşımız değillerdi. Bu durum ne onlardan kaynaklanıyordu ne de benden. Sadece
oluvermişti işte.

Aynadaki yansımalarına bakar gibi duran binalara bakarken, zihnimi boşaltmaya çalıştım.
Karanlığa gömülmek hoşuma gitmişti. Annemin şalını arkamda sürükleyerek, yatmaya gittim sonra.
Uykuya dalarken şala oyuncak ayıma sarılır gibi sarıldım.
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"Ayrıldıktan sonra, asla tam olarak kendime gelemedim,” dedi Meliha. “Hangi zaman olduğunu bir
türlü anlayamıyorum, bilmem demek istediğimi anladınız mı.”

Onlar için zaman “önce” ve “sonra”ya bölünmüştü; “savaş-öncesi” dönemi yeniden bir araya
getirirken zorlanmadıkları halde, “savaş-sonrası” dönem -buna savaşın kendisi de dahildi- tam bir
karmaşaydı. En basit soru bile onları tökezletmeye yeterdi.

" Ülkeden ne zaman ayrıldım, onu mu demek istediniz?” Bu şekilde, en düşük ortak paydaya
indirgeyerek ifade ederlerdi.

“Evet.”
“Aslında doğrudan buraya gelmedim.”
Önce böyle olmuştu. Ya da öyle. Önce onu yapmışlardı ve oraya gitmişlerdi, derken sonunda

Hollanda’ya varmışlardı. Sürgün hikâyeleri tarihsizdi. Tarih Felemenkçede daha kolay söyleniyordu
çünkü Hollandalı memurlar durmadan bunu sorardı. “Hollanda’ya ilk ne zaman geldiniz?” Yine de
sorunun cevabını vermeyi öğrendiklerinde bile cevabın içeriğini kavrayamıyorlardı. “Savaş-sonrası”
efsanevi bir zamandı. Aradan yüz mü, iki yüz mü, yoksa üç yüz yıl mı geçtiği hiç önemli değildi. O
kısa “savaş-sonrası” dönemde çok fazla şey yaşanmış, zihin saatleri bu baskıya dayanamayıp
bozulmuştu. Her şey darmadağın olmuştu; her şey çatlamış, kırılıp etrafa saçılmıştı. Zaman gibi
mekân kavramı da “önce” ve “sonra”ya, hayatları da “oradaki” ve “buradaki”ne ayrılıyordu. Birden
tanıksız, ailesiz, arkadaşsız kalmışlardı. Hatta gündelik hayatımızı yeniden oluşturmak için gerekli
tanıdıklardan da yoksunlardı ve bu güvenilir, sadık arabulucular olmadan, kendi başlarına
kalakalmalardı.

Odaya girdiğimde hissettiğim, salt irade gücüyle zamanı durduracaklarıydı. Beni de kandırıp ölüm
düşüncesini geciktirmek için hazırladıkları bir kapsüle sokmuşlardı. Ama ölümle çepeçevre
sarmışlardı, ölüm görünmez ikinci kiracılarıydı. Hava bile ölüm kokuyordu.

Baba, pijaması ve kırışık, kuşağı çözük bir bornoz giyiyordu. Pijamasının önünden dışarı bir tüp
uzanıyordu: Sonda. Bu sondanın işaret eniği özdenetim yoksunluğu irkilmeme neden oldu. Onu
tanımakta zorlandım: Zayıflamıştı, sakalı uzamıştı, rengi solgundu, gözlerinin altında koyu halkalar
vardı. Anne daha iyi durumdaydı: Güzel bir bluz giyiyordu ve dudaklarını boyamıştı. Bana hâlâ bazı
şeylerinin kontrolü altında olduğunu göstermek için gösterdiği bu gayret içimi acıttı.

Onlara anne ve baba diye hitap ederdim. Olga ve Makro eskiden öğretmendi. Goran'ı dünyaya
getirdiklerinde fazla genç değillerdi. Baba savaş başlamadan hemen önce öğretmen kolejinden mezun
olmuş, partizanlara katılmıştı. Savaştan sonra Hırvatistan Eğitim Bakanlığında üst düzey bir göreve
getirilmişti. Kırk sekizinde politik bir dil sürçmesi yüzünden, diğer pek çok insan gibi, Goliotok’a
gönderildi. Çıplak Ada’ya. Orada üç yıl ağır işlerde çalıştırıldı. Salındıktan sonra küçük bir taşra
kasabasındaki ilkokulda göreve başladı. Goran üniversiteye başladıktan sonra Zagreb’e
taşınabildiler.

Baba her zaman az ve öz konuşurdu. İçine kapanık bir adamdı: Goliotok’ta dilini tutmayı
öğrenmişti. Bu çalışma kampından ve orada yaşanan vahşetten bahsetmek yetmişli yıllara kadar
yasaklanmıştı, o zaman bile fazla şey söylenmemişti. Bu yüzden baba bütün hayatı boyunca dilini
tutmuştu denebilir. Ancak, iyi bir dinleyiciydi ve (her zaman doğru soruları sorardı. Goran'a olan



sevgisini hiç belli etmezdi; bu tür şeyleri anneye bırakmış gibiydi. Galiba beni de severdi, en azından
kendi tarzında.

Birden araya bir kelime bile sıkıştıramaz oldum. Durmadan konuşuyordu, sadece soru sormakla
kalmıyor, cevaplarını da veriyordu.

“Öğretmen olduğunu duydum. Çok öğrencin var mı? Otuz yıllık öğretmenlik hayatım boyunca kaç
öğrencim olduğunu hesaplamaya çalışıyordum. Olga’nın öğrencilerini de. Bu işe ne kadar zaman
harcadığımızı sana anlatamam, ama ister inan ister inanma, hiçbir yere varamadık. Ben de Olga’ya,
Olga, ailede bir matematikçi var, değil mi? dedim. Ona yazsana. Yaz da hesap kitap işini o yapsın.”

“Şimdi bunu aklından çıkar,” dedi anne. Ardından bana dönüp kolumdan çekti. “Gelip bana
mutfakta yardım edersin, değil mi, Tanja?”

“İşte görüyorsun,” diye fısıldadı.
Yanıt vermedim.
“Konuş, konuş, konuş. Bir yere vardığı da yok. Dinlemekten vazgeçtim artık."
“Sonda ne için?”
“Hiç sorma. Gerekliymiş işte... Kilerden bisküvileri alır mısın?”
Benimle sırlarını paylaşmak için gösterdiği heves de bana dokundu. Kiler adıyla onurlandırdığı

dolabın kapağını açtım.
Kapının iç tarafına yamuk yumuk yapıştırılmış dergi sayfasını görünce şaşırdım. Tito’nun mareşal

üniformalı bir fotoğrafıydı. Böyle bir şey söylemedikleri halde ben hep anne ve babanın Tito’dan
nefret ettiğini sanırdım. Baba, Tito’nun partizanlarıyla birlikte dört yıl geçirmişti, ama aralarından
ayrıldıktan sonra, daha bir yıl geçmeden, kendini ülkenin en berbat çalışma kampında buluvermişti.
Şimdi babanın “celladı", mütevazı pirinç, un, soğan ve patates stoklarıyla birlikte mutfakta huzur
içinde uzanıyordu. Onu rehabilitasyona almaya karar vermişlerdi. Anne’nin kilerinde. Tito yıllarını
bugünkü duruma tercih ettikleri belliydi. Bunu yüksek sesle söylemeye cüret etmeseler bile. Tıpkı
Tito yıllarında söylemeye cesaret edemedikleri pek çok şey olduğu gibi.

“Ağız ishali ne zaman başladı?" diye sordum, üstünde tereyağlı bisküvi resmi olan teneke kutuyu
indirirken.

“Tam olarak söyleyemem. Yavaş yavaş arttı. Ama sonunda fark etmemek olanaksız hale geldi.
Odada ben yoksam, duvarlara konuşuyor. Artık katlanamıyorum. Gerçekten. Her anlattığı şeyi
binlerce kez dinledim. Uykusunda bile mırıldanıyormuş gibi geliyor bazen.” Dudağını ısırarak, “Bir
an önce bitsin istiyorum,” diye ekledi.

“Peki ya Goran? Neler olduğundan haberi var mı? Sahi o nasıl?”
“İstersen mektuplarını okuyabilirsin.”
“Hayır. Bunun ne anlamı var ki?”
Bir an odadan çıkıp elinde bir fotoğrafla geri geldi.
“Bunu sana göstermemeliyim, ama belki de bilmen daha doğru olur.”
Fotoğrafı bana uzattı. Goran ile bir Japon kadının fotoğrafıydı.
“Şirinmiş,” dedim.
“Adı Hito,” dedi rahatlayarak. “Baba ve ben ona Ino diyoruz. Bu aramızdaki küçük bir şaka. İyi bir

kıza benziyor. değil mi?”
Fotoğrafa bir kez daha bakarken içimde bir kıskançlık kıpırdandı.
Anne iç geçirdi.
“Hayat devam ediyor, Tanja. Ah, bizim için değil. Bizden geçti artık. Ama siz çocuklar, daha



iyisini hak ediyorsunuz... Annen Amsterdam’da iyi bir hayat sürdüğünü söylüyor.”
“Gayet iyi.”
"Her zaman sınıf birincisiydin.”
İçimde başka bir şey söylemeye çalıştığına, “benden yana” olduğunu söylemeye çalıştığına dair bir

his vardı; ama doğru sözcükleri bulamamıştı.
"Goran, onunla gitmeyi reddettiğinde çok incindi.”
“Biliyorum.”
“Zaman bütün yaraları iyileştirir neyse ki.”
Baba kapıda belirdi.
“Siz ikiniz ne sırlar paylaşıyorsunuz burada? Yalnız kalmaktan hoşlanmıyorum. Hem şu ‘zaman

bütün yaraları iyileştirir’ lafı da ne? Siz kadınlar, bir şey duyup durmadan bunu tekrarlarsınız. Zaman
bütün yaraları iyileştirmez, yaralan açan zamandır zaten.”

“Çok roman okuyorsun,” dedi anne, bir çocukla konuşur gibi.
Oturma odasına dönüp kahve içtik. Anne tereyağlı bisküvi kutusunu açtı. Bu bisküviler eski

Yugoslavya'da yapılmıştı, o kadar eskiydiler ki tat diye bir şey kalmamıştı.
Baba konuşmasına devam ediyordu. Anne zaman zaman, sinek kovar gibi kolunu sallıyordu. Sonra

ayağa kalkıp televizyonu açtı. Baba onu dinlemediğini söyleyerek homurdandı.
“Zaten hiç dinlemedin," dedi. “Tek ilgilendiğin şu aptal kutusu." Anne televizyonun sesini kıstı.

Altyazılı bir pembe dizi seyrediyordu kadın. Sese ihtiyacı yoktu.
Gözlerimi odada dolaştırdım. Nesneler çekmiş gibi geldi. Hatta anne ve baba bile daha küçük

görünüyordu. Ayrıca her şey daha da eskimişti. Her şey köşedeki tozlu kauçuk bitkisi gibi gri ve
paspal görünüyordu.

Babanın sözleri odayı dolduruyor, kozunu paylaşıyor, hak veriyor, kızıyor, homurdanıyordu.
Sözcüklerin adeta fiziksel bir gerçekliği vardı. Yaşlılıkla birlikte gelmişlerdi, mesanesini kontrol
edememesi gibi. Bu sözcüklerin dudaklarından döküldüğünün farkında değildi. Ne kadar zaman
geçtiğini bilmiyorum, ama bir an rüyadan uyanır gibi ayağa kalktım.

“Gitme vakti," dedim. “Annem benim için akşam yemeği hazırlıyor.”
Beni durdurmaya kalkmadılar.
“Artık nasıl bir hayat yaşadığımızı biliyorsun," dedi anne özür diler gibi.
“Nesi varmış hayatımızın!” diye havladı baba. “Pek çok yerdeki insandan daha iyi bir hayat

yaşıyoruz. İşler böyle gitmemiş, bu şekilde gelişmemiş olsaydı, Amerikalılardan bile daha iyi yaşıyor
olurduk.”

Tek nefeste kalktı, televizyonun durduğu sehpanın altından, elle ciltlenmiş, büyük boy, üç defter
çıkardı.

“İşte,” dedi, “şunlara bir bak. Karaladıklarım."
Kapıda, ikisini de öptüm. Babanın rahatsız olduğu belliydi. Gülümsemek için gösterdiği bütün

çabaya rağmen ağzının kenarları aşağı doğru kıvrıldı. Bu ifadesiyle ihmal edilmesinin üstesinden
gelmek için elinden geleni yapan terk edilmiş bir çocuğa benziyordu. Herhalde havaalanına indiğimde
benim yüzümde de aynı ifade vardı.
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Bir iğneyle parmağını delmesini, minik bir damlalıkla bir damla kan çekmesini, sonra da titreyen
eliyle bu damlalığı minik bir cihazın yarığından içeri sıkmasını, göstergedeki sayıları incelemesini ve
dikkatlice şeker günlüğüne yazmasını seyrettim: Şu tarihte, şu saatte, şu kadar şeker. Saate endişeli
bir bakışla bakıp buzdolabını açmasını, kahvaltı malzemelerini çıkarmasını ve itinayla sofrayı
kurmasını izledim. İki tabak, iki fincan, iki kaşık, iki peçete.

“Kahveyi sen yap. Ben azaltmak zorunda kaldım. Şeker yüzünden.”
Soğuk süte biraz Nescafe döktüm.
“Sütü ısıtsana. Bir şey yemeyecek misin?”
“Yiyemem.”
“Peki ama ben yemek zorundayım. Düzenli şekilde. Şeker hastası olunca böyle oluyor.” İç geçirdi.
Çocuk gibi ekmeği ufalamasını izledim. Bu da yeni bir alışkanlıktı.
“Beni inceliyorsun,” diye terslendi birden. “Kobay gibi hissediyorum kendimi.”
“Ne demek istiyorsun?”
"Geldiğin günden beri bizi inceliyorsun,” dedi, çoğula geçiş yaparak.
"Bu doğru değil,” dedim.
Masadan nemli bir ekmek kırıntısı alıp top biçiminde yoğurmaya başladı. Boğazımda bir düğüm

hissettim. Ağlamak üzereydim. Ağlarsam onun da ağlayacağını biliyordum.
“Beni bir şey için suçluyormuşsun gibi hissediyorum sen oturup bu şekilde beni izleyince. Goran’ın

seni benim yüzümden terk ettiğini düşünüyorsun.”
Bu tuzağa düşmemeliyim, diye kendi kendime tekrarladım. Bu tuzağa düşmemeliyim.
“Kahvaltıdan sonra toparlanırız, sonra da taksi çağırırız," dedim elimden geldiğince sakin bir

sesle. Ben de çoğula geçmiştim.
“Amsterdam Zagreb’le aynı zaman diliminde, değil mi?” diye sordu, bu kez saldırı moduna

geçerek.
“Elbette öyle. Bunu biliyorsun.”
“Yani orada da saat sekiz buçuk, değil mi?”
“Evet, ama Felemenkçede ‘buçuk’ demezsin, onun yerine...”
“Nedendir bilmem, ama orası bizden bir saat ilerideymiş gibi geliyor bana.”
“Hayır, bizimle aynı.”
“Sen daha iyi bilirsin.” İç çekip ekledi: “Orada olduğunu düşünmekten pek hoşlanmıyorum.”
“Neden?”
“Şu kanallar. Bahse girerim kokuyorlardır.”
“Hiç de değil.”
“Ama su çok bulanık. Mutlaka kokuyordur.”
"Tuhaf ama kokmuyor.”
“Üstüne para verseler orada yaşamazdım.”
“Niye?”
“Çünkü durmadan yağmur yağıyor ve kanallarda sıçanlar yüzüyor.”
“Bunu da nereden çıkardın?”



“Televizyonda gördüm,” diye yalan attı.
“Ben tek bir sıçan bile görmedim.”
“Sen hiçbir zaman bir şey görmezsin zaten. Aklın bir karış havadadır senin.”
Kalp kinci, diye düşündüm. Tam gitmek üzereyken dargınlık çıkarma ihtiyacı. Onu terk ediyordum

ve beni cezalandırmanın bir yolunu bulmak zorundaydı. Eskiden bu tür şeyler gözyaşlarına
boğulmama neden olurdu, ama kendimi korumayı öğrenmiştim artık. Şimdi vız gelip tırıs geçiyordu.

“Bavulumu toplayacağım,” dedim, ayağa kalkıp odama yürüdüm.
Arkamdan geldi.
“Yanında erzak götürmek ister misin?"
“Ne mesela?”
“Bilmem, erik kompostom var.”
“Erik reçeli mi yaptın?”
“Hayır, Bayan Buden yaptı. Ben yiyemiyorum. Şekerim yüzünden.”
“O zaman alırım,” dedim onu mutlu etmek için.
Bir poşete konmuş kavanozla geldi.
“Ulu Tanrım, sen bavul toplamasını hiç mi öğrenemeyeceksin?” dedi, yerleştirdiğim giysileri

düzeltirken. “Bir bluza falan sar da kırılmasın,” dedi. “Başka? Eşyalarından istediğin yok mu?”
“Bir şeye ihtiyacım yok, anne,” dedim, çantamın fermuarını çekerken. Saatime göz atınca daha çok

zamanım olduğunu gördüm. “Neden eşyalarımı birilerine vermiyorsun? Belki Vanda'nın işine
yararlar.”

“Ne zaman geri dönsem, kendi cenazeme katılmışım gibi bir hisse kapılıyorum.” (Nevena)
Söylediklerimi duymazdan geldi.
Kendime bir kahve daha hazırladım.“
O Nescafe'yi soğuk soğuk nasıl içebiliyorsun?" diye sordu. “Bırak da ısıtayım."
“Soğuk seviyorum."
“Her zaman kendi bildiğini okursun... Neden taksi çağırmadın?”
“Daha çok zaman var."
“Gelmeleri çok uzun sürüyor."
“Daha çok zaman var."
Başını kaldırıp bana baktı, ardından yine yere. Her ikimiz de çaresizce güvenli bir alan arıyorduk.
“Tansiyonunu ölçmemi ister misin?" diye sordu. “Bahse girerim hiç ölçtürmedin."
“İyi fikir," dedim, darbe o kadar sersemleticiydi ki, nefes almakta zorluk çekiyordum oysa.
“Ne zaman geri dönsem, kum torbası gibi hissederim. Her yanım ağrır.” (Boban)
Plastik bir cüzdan çıkardı, dikkatlice açarak tansiyon aletinin monitörünü çıkardı. Aletin bandını

sol koluna doladı ve boşta kalan eliyle düğmeye bastı. Makinenin vızıldamaya başlamasıyla yanıp
sönen rakamları izledi. Bir dakika içinde bitmişti. “Tansiyonun normal,” dedi hafif dalgın ama
huzurlu bir sesle.

Bakışlarını kaldırdı, gözlerime bakarken konuştu.
“Çalışıyor mu diye denedim ” dedi aceleyle. Yalan söylerken yakalanan bir çocuk gibiydi. “Şimdi

kolunu uzat.”
Kolumu uzattım. Yaşlılıkla kalınlaşmış parmaklarıyla kolumu tuttu, aletin bandı bu kez benim sol

koluma dolandı. Monitör kucağındaydı. Kolumu her iki eliyle birden tuttu. Ardından düğmeye bastı,
göstergede uç tane sekiz rakamı göründü. Gözden kaybolduklarında dikkatli bir şekilde başlatma



tuşuna bastı. Tek kelime etmedik. Kolumun şiştiğini hissettim. Makinenin mırıltısını dinledik ve
göstergedeki rakamların inip çıkmasını seyrettik. Rakamlar durulduğunda, birden içimden hep
böylece kalmak için ani bir arzu yükseldi. Bu şekilde. Sonsuza dek.

“Normal çıktı," dedi, bandı çıkarırken. “Endişe edecek hiçbir şeyin yok.”
Veda kucaklaşmamız ile öpücüğümüz buydu işte. Tansiyon aleti görünmez bir şeyin, metal bir ip

gibi canlı ve ışıltılı, kanlı bir göbek bağının yerini tutuyordu. Tansiyonlarımız normaldi, kalp
atışlarımız düzenli. O an birbirimize söylemek zorunda olduğumuz her şeyi söylemiştik.

Taksi çağırdım. Hemen geldi. Beni asansöre kadar geçirdi. Yanağından öptüm. Derin bir soluk
aldım, teninin kokusunu içime çektim, soluğumu vermeden kabine girdim.

“Love you!" sözcükleri çalındı birden kulağıma. İngilizce. Bu cümleyi televizyonda seyrettiği
Amerikan filmlerinden öğrenmiş olmalıydı. Etkilendim: Daha önce bana hiç bu sözcükleri
söylememişti, asla seni seviyorum dememişti. Şimdi çatlak bir sesle, melodik Amerikan aksanıyla bir
“love you". Ama olsun. Yine de bu sözcükler şu âna dek söylemek istediği ama bir türlü
söyleyemediği şeylerle dolup taşıyordu. Beni damardan vurmuştu. İçimde bir patlama oldu.

Asansör kapısındaki ince, dalgıç maskesi pencereden eliyle yanağına dokunduğunu
görebiliyordum. Bir gözyaşı damlasını siliyor olabilirdi ancak. Düğmeye basarken, terliklerini
sürüyerek yürüdüğünü işittim.

"Love you...” Ona karşılık vermek istedim, ama dudaklarımdan çıkan ses daha çok bir inlemeydi.
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Havaalanındaki gümrüksüz mağazalardaki zorunlu çikolatalardan birkaç kutu aldım. Meşhur Kras
marka çikolatalar üstünde Hırvatistan amblemi olan ve yeni Hırvat pasaportlarına benzer şekilde
tasarlanmış kutularda satılıyordu.

Havalandıktan sonra belli belirsiz bir rahatlama hissettim. Havayolu dergisini karıştırıp, uçuşların
istikametlere boş boş baktım, ardından Istria’nın yer mantarları, Korcula’nın güzellikleri, piyanist Ivo
Pogorelic’in muhteşem kariyeri ve en sonunda da tenis şampiyonu Goran Ivanisevic’in son başarıları
hakkındaki yazılan okudum.

Zagreb’de geçirdiğim yedi gün hiçbir işime yaramamıştı. Yeni bir kimlik kartı edinememiştim:
Avukata da danışmamıştım. Elbette, daire kaybedilmiş bir davaydı: Buna benzer binlerce olay vardı.
Ayrıca, geride bıraktığımız şevlere pek de düşkün değildim. Evet, kitapları özlüyordum, hem
Goran'ınkileri hem de kendiminkileri, ama şu andaki kiracı onları bile iade etmeye razı olsa bile
koyacak yerim yoktu.

Ama annemin üst katındaki kiracıyı bir tamirci bulup banyo tavanındaki şu çirkin sarı lekeyi
halletmesi için ikna etmiştim. Ayrıca benzer acil durumlar için anneme biraz da para bırakmış,
lavabo için yeni bir musluk satın almıştım. Zagreb’de geçirdiğim yedi gün boyunca Brezilya pembe
dizisinin yedi bölümünü seyretmiştim. Karakterlerin geniş ailesinde kim kimdir öğrenmiştim.
Annemin üç televizyonundan biri yataktan kalkar kalkmaz mutlaka açılırdı.

“Kendimi yalnız hissetmiyorum gibi geliyor,” demişti kendini haklı çıkarmak için.
“Neden bir şeyler okumuyorsun?”
“Okuyamam. Gözlerim ağrıyor.”
“Yeni bir gözlük al.”
“Aldım, ama işe yaramadı. Sanki gözlerime kum doluyor, öyle bir his işte.”
Hiç telefon görüşmesi yapmamışımı: Arayacak kimsem yoktu. Eski adres defterimdeki numaralara

göz atmıştım. Hatta bir keresinde almacı kaldırarak eski bir arkadaşımın numarasını tuşlamış, ama
kimsenin yanıtlamasına fırsat vermeden telefonu kapatmıştım. Rahat bir nefes almıştım.

Annemi, bölgesini nasıl koruduğunu düşünmüştüm. Onun için lekenin hallolması, musluğun artık
damlatmaması, perdelerin yıkanması ve hayatın normal akışına devam etmesi her şeyden daha
önemliydi. Ama aynı zamanda savaşçıydı, kendine de bir düşman bulmuştu: Şeker. Başka düşman
tanımayı reddediyordu: Artık çok zayıftı; onlarla bir savaşı kaybederdi. Bu yüzden bölgesini
belirlemiş ve orada üstünlüğünü ilan etmişti.

Goran'la olan fotoğrafım annemin oturma odasındaki porselen dolabındaydı. Fotoğrafı orada
görünce annemin “sergisi”nin göçmenlerin oturma odalarında gördüklerime ne kadar da benzediğini
fark ettim. Göçmenlerin hatıra eşyalarından oluşturdukları sergi daha önce yaşadıkları hayata ya da
anavatanlarına karşı duydukları nostaljiyi yansıtmaz; böyle bir şeyin olmayışını ifade ederler. Bütün
o kalp şeklindeki zencefilli kurabiyeler, çarık küllükler, minyatür Dalmaçya ya da Karadağ şapkaları,
elişi nakışlar ve danteller, deri tulumlar ve Adriyatik’ten çıkarılan deniz kabukları, türbeler, minik
mezarlar, bir hayat tarzının sonunu, net bir seçimi, bu seçimin beraberinde getirdiği kayıpları kabul
etme isteğini gösteriyordu.

Bunları kabul ettim mi, bilemiyordum. Ama şunu söyleyebilirim, orada geçirdiğim bir hafta



boyunca huzursuzluğumdan kurtulamadım. Dışarıda, annemin yanında olduğumdan daha huzursuzdum.
Yüzümde görünmez bir tokadın iziyle Zagreb sokaklarında dolaştım, tavşan gibi ürkek bakışlarla
etrafıma baktım, güvende olmak için bina duvarlarına yakın yürüdüm. Her şey sağlıksız, griydi, bir an
benim, bir an yabancı, bir an eski.

Anneme yeni bir kimlik kartı almaya çalıştığımdan hiç bahsetmedim. Ama işin aslı, verildiği yeri
bulamadım. O binaya daha önce birkaç kez gitmiş olmama rağmen, o caddeyi avcumun içi gibi
tanımama rağmen, yön bulma konusunda çok iyi olmama rağmen, yerini bulamadım. Yön
sorduğumdaysa, insanlar önce solu gösterdiler, sonra da sağı, ama yine de bulamadım. Tarif edilen
dar çemberde dönüp durdum iki, en fazla üç sokak, sonunda içim bir panik hissiyle doldu ve
gözyaşlarına boğuldum. Annenin, birden çocuğun gözünün önünden kaybolmasına denk olan mülteci
travması, yüzeye çıkmıştı. Hem de en az beklediğim yerde: “Evde.” Avcumun içi gibi bildiğim bir
bölgede kaybolmayı başarmış olmam gerçeği beni dehşete düşürdü.

Bu olayı uçakta yanımda oturan yolcuya aktardım. O da Zagrebliydi, benden belki bir ya da iki yaş
büyüktü. Mimardı. Zagreb’den doksan birde ayrılmıştı. Amerika’ya, iş bulup yerleştiği yere
dönüyordu.

“Aklımı kaçırdığımı sandım.”
“Neden? Kaybolmak için o kadar çok sebebiniz vardı ki,” dedi “Çoğu sokağın adı değişti bir

kere.”
“Ama sokaklar aynı."
“Eğer adları yeniyse değiller,” dedi.
“Yine de bunun olduğuna inanamıyorum.”
“Küçük bir bellek kaybı. Çok kısa zamanda çok fazla şeyin değişmiş olmasından.”
“Ama kendi şehrimde nasıl kaybolurum?”
“Peki ya Zagreb artık sizin şehriniz değilse?”
“Zagreb her zaman benim şehrim olarak kalacak,” dedim inatla, söylediğimin ne kadar saçma

olduğunu fark ederek.
“Gelecek sefer yeni sokak adlarını öğrenmeye çalışın. O zaman her şey yoluna girecektir. Eski

adları ne kadar çabuk unutursanız o kadar iyi.”
“Kolay mı sanıyorsunuz?”
“Hiç değil. Bu konuda ne kadar üzgün olduğunuzu görebiliyorum. Eskiden ben de öyleydim. Ama

üstesinden geldim. Ya da daha doğrusu kendi kendinin icabına baktı. Çünkü bizi defterden sildiler.
Beni, sizi, ayrılan herkesi. Tamam, biz artık işlerine yaramıyoruz, ama varlığımız nasıl yadsınır?
İhmal edilen bir azınlık olduk artık. Bakın, eve daha yeni gittiniz. İnsanların son on yılda
yaşananlardan rahatsızlık duyduğuna dair bir izlenim edindiniz mi?”

“Bilmiyorum.”
“İnsanlar doksan birde rahatladılar. Eski Yugoslavya'da hayat çoğu insan için zordu, millet

birbirini yiyordu o zaman. Hep lanet bir hedef için çalışmak zorundaydım. Parlak bir gelecek ya da şu
ya da bu reform. Bir de şu tavuklarınız daha mı çok yumurtluyor diye gözetleyen lanet komşular. Bu
yüzden eski Yugoslavya dağılınca çoğu insan rahat nefes aldı: Artık burunlarını karıştırabilir,
kıçlarını kaşıyabilir, ayaklarını masaya uzatabilir, müziğin sesini sonuna kadar açabilirler ya ila
sadece oturup televizyon seyredebilirlerdi. Hırvatlar Sırpları kovdu, Suplarda Hırvatları kovup
Amavutları dövdüler. Zavallı Boşnaklar - onlar da biz mülteciler gibi, defterden silindi. Hem
Hırvatlar hem de Sırplar tarafından. Evet, şimdi her taraf suçlu kaynıyor, suçlular hepsini aptal yerine



koyuyor ama hâlâ eskisinden daha iyi durumda olduklarını düşünüyorlar: Hiç olmazsa suçlular
istedikleri gibi yaşıyor ve kimse uygulanması imkânsız standartlar getiremiyor. Milosevic’e dua
etsinler: Nede olsa, Yugoslavya'nın fişini çeken oydu. Kimsede o cesaret yoktu. Oysa herkes bunu
yapmak için yanıp tutuşuyordu."

"Peki ya sonrasında yaşananlar? Bürün olanların sorumluluğu.”
“Siz neden dert ediyorsunuz? Hem ayrıca bu tür sorular ne işe yarar ki? Bakın, bir-iki yıl sonra

kimse Vukovar’ı hatırlamayacak. Ya da Saraybosna’yı. Orada yaşayanlar bile. Bu yüzden bu kadar
kızgın ve endişeli olmayın. İnanın bana buna değmez.”

“Ama elimde değil.”
“Söylesenize, hiç İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ayrılan mültecilerle karşılaştınız mı? Ya da

yetmiş birdeki milliyetçi çatışmaları yüzünden ayrılanlarla? Ben karşılaştım. Amerika'da bir amcam
var. Beni bu insanlarla tanıştırdı. Hayaletlerle tanışmak gibi bir şeydi. Hayatlarımızla en ufak ilgisi
olmayan şeylerden konuşup duruyorlar. Zamanı algılama şekilleri vaizimden. İnsan ayrıldığında
mekânından fazlasını değiştirir; zamanı da değişir, içsel zamanı. Zagreb’de zaman artık sizin içsel
zamanınızdan daha hızlı akıyor. Siz kendi zaman çerçevenizde sıkışıp kalmışsınız. Bahse girerim
savaşın dün yaşandığını düşünüyorsunuz.”

“Ama öyle oldu!” dedim hararetli hararetli. “Ve henüz sona ermedi.”
“Ama geride kalanlar için sona erdi! Sizin ‘dününüz onlar için tarih oldu. Hırvatistan

bağımsızlığını ilan ettikten sonra Kanada’dan, Avustralya’dan, Batı Avrupa’dan Güney Amerika’dan
geri dönen göçmenleri hatırlıyor musunuz? Sadık ve milliyetçi Hırvatlar, Tudjman'ın borusuna yanıt
veren sahtekârlar, lejyonerler, tetikçiler ve ezikler.”

“Bir taşra müzesinde sergilenen eşyalar.”
“Aynen öyle. Birkaç yıl içinde, geride kalanlar bizi de o gözle görebilirler. Bu yüzden yapılacak

şey unutmak, her şeyi unutmak.”
"Peki o zaman kim hatırlayacak?”
“Sizce neden insanlar sembolik vekil diye bir şey icat ettiler? Diğer insanların acı çekmesini ve

kendileri adına hatırlamalarını sağlamak için.”
“Bilmem ben bunu yapabilir miyim...”
“Şöyle söyleyeyim. Hikâyemiz anlatması kolay bir hikaye değil. Sayılar bile, farklı insanlara farklı

hikâye anlatırlar. Bizim tufan dediğimize başkaları sağanak yağmur der: Birkaç yüz bin insan
öldürüldü, birkaç milyonu yerinden edildi, orada bir yangın, burada bir bomba, biraz da yağmalama.
Amma mühim mesele! Bu yıl Hindistan’daki sellerde daha çok insan öldü."

“Çıldırmış olmalısınız!”
“İnsanlar talihsizlikleri hatırlamaktan hoşlanmazlar, inanın bana. Kitlesel felaketlerle

özdeşleşemezler. En azından uzun süreliğine felaket kendi başlarına gelmiş bile olsa. İşte bu yüzden
şu vekil çözümünü buldular.”

“Anlamıyorum.”
“Çoğu insan Saraybosna Kütüphanesinin artık var olmadığını bilmez. Elvis Presley'in

varolmadığını bilenlerin sayısı daha fazladır. Srebrenica'da kurban edilen Müslümanlardan haberdar
olanlar da sayıca fazla değildir. Felaketler insana çekici gelmez.”

“Söyledikleriniz çok korkunç."
“Henüz hiçbir şey duymuş sayılmazsınız. Konuşmaya başladım mı benden kurtulmak için can

atacaksınız..."



Bir uçuş görevlisinin Amsterdam’a iniş için alçaldığımız anonsu sözünü kesti.
“Zil sizi kurtardı,” dedi candan bir gülümsemeyle. Felemenkçede daha rahatım, demişti Nevena,

sanki Felemenkçe uyku tulumu falanmış gibi.
“Havada daha rahatım,” dedim.
Yol arkadaşım bu sözlerime kulak asmadı, sanki söylediklerimin konuyla ilgisi yokmuş gibi.
Görüş mükemmeldi - hava temiz, gökyüzü mavi, güneş pırıl pırıl. Altımızdaki yeryüzü bisküvi

hamuruna benziyordu, ince, düzenli parçalara ayrılmıştı. Hollanda. Malevich'in Beyaz Kore'sinin on
binlerce ucuz reprodüksiyonu. Birden aklımda Zagreb’in tek bir kare görüntüsünün bile
bulunmadığım fark ettim. Bir görüntü oluşturmak için gayret sarf ettim, ama tek elde edebildiğim bir
dizi bulanık ve tuhaf bir şekilde, siyah beyaz görüntü oldu. Bilinçaltını Zagreb dosyalarını renkli-
öncesi döneme atmıştı.

“Söylesenize,” dedim, birden komşuma dönerek, “Varteks dükkânı hâlâ Cumhuriyet Meydanı’nda
mı?”

“Vali Jelacic Meydanı demek istiyorsunuz.”
“Her neyse.”
“Hımm. Bilmiyorum.”
“Ben de. Dün oradaydım ve o dükkanı görüp görmediği mi hatırlayamıyorum.”
“Oradan hiçbir şey almadım,” dedi. “Nasıl oluyor da sizi bu kadar rahatsız ediyor?”
“Ediyor işte,” dedim.



Üçüncü Bölüm
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Bir el bombası pat diye düştü araya.
Küçük bir çocuk ile babasının. Ne manzara!
Zavallı küçükten çok azı kaldı geriye.
Babası kaybetti her iki kolunu da.
Çocuğu bir torbaya tıkmak istediler.
Ama nafile, ancak lanet okuyabildiler kadere.
Çünkü çocukcağızdan kalanlar geriye.
Bir ayakkabı ve bir tutam saçtı sadece.
—Neno Mujcinovc

Amsterdam'a dönüşümün ertesi gününde edebiyat bölümüne gittim. Derslerin başlamasına daha bir
hafta vardı, ama ben yine de bir uğrayayım dedim.

“Öğrencilerinizden biri kendini öldürmüş diye duydum," dedi sekreter beni ders programındaki
değişikliklerden haberdar ederken kullanabileceği bir ses tonuyla.

“Siz neden söz ediyorsunuz?” diyebildim ancak.
“Öyle duydum.”
“Hangi öğrencim?”
“Ben nereden bileyim?”
Onu boğabilirdim.
“Kim söyledi?”
“Başka bir öğrenciniz. Daha demin.”
Alt kattaki kafeye koştum. Nevena’yla Igor oradaydı. Yüzlerindeki ifadeden bir şeylerin ters

gittiğini anladım.
Evet, Uros’un kendini öldürdüğünü duymuşlardı. Hayır, nasıl olduğundan haberleri yoktu. Uros’un

erkek kardeşinin işlerle ilgilenmek için Amsterdam’a geldiğini duymuşlar. Ah, bir de Uros'un
babasının savaş suçlusu olabileceğini ve şu anda Lahey'de yargılandığını. Hayır, bilmiyorlardı,
babasının kim olduğunu bilmiyorlardı. Uros çok içine kapanıktı.

Bunu ben de fark etmiştim. Benim gibi onlar da Uros’u ders dışında hiç görmemişlerdi.
"Çok yazık oldu, yoldaş,” dedi Igor sadece.
Savaşın ardından intihar salgını baş göstermişti.
Annem cepheden dönen bir askerin hikâyesini anlattı, henüz yirmisinde bile olmayan bu çocuk eski

okuluna uğramıştı. Bütün bir günü okul bahçesinde geçirmiş, çocuklara şeker almış, el bombasının
nasıl bir şey olduğunu göstermiş. Ertesi gün parçaları etrafa saçılmıştı. Vücudundan bazı parçalar bir
ağaca uçmuş ve dalların arasına sıkışıp kalmış. Dersler başlamadan birkaç saat önce kendi kendini
havaya uçurmuş. Görevlilerin olanlardan haberi yoktu - nereden bilebilirlerdi: Bu yüzden çocuklar
okula geldiklerinde kanlı ceset parçalarıyla karşılaşmışlardı.



Evet, bir intihar salgını. Sessiz, huzurlu, mütevazı intiharlar. Havada o kadar çok talihsizlik ve
ölüm vardı ki insanların onlar için harcayacak acıma hissi kalmamışa. İntihar savaş zamanında lükstü,
merhametse zor bulunuyordu.

İntihar etmek için farklı yöntemleri vardı: Ölünceye kadar içiyorlardı en ucuzu bu ya da aşırı dozda
uyuşturucu almaktı savaş yüzünden sınırlarda denetim yoktu ve uyuşturucular ülkeye adeta akıyordu;
ya da “kırık bir kalp yüzünden” ölüyorlardı, yani savaş boyunca artış gösteren ve tedavi edilmeyen
kalp krizi ve felç vakalarından. Diğer tedavi edilmemiş hastalıklar da bu başlık altına girebilir. Kir
de Sırp generalin öğrenci kızı gibiler vardı. Babası savaş suçlusuydu. Bu yüz den kız utancından
kendi canına kıymıştı. Ya da yaşlı Belgradlı kadının vakası. Kadının ayağı kaymış ve otobüs durağa
yanaşırken bekleyen kalabalığın içinde düşmüş. Durakta bekleyenler yerde yatan kadının bedenini
çiğneyerek otobüse binmiş. Kimse kadına yardım etmeyi düşünmemiş. Doktorlar kadını tedavi
etmişler ama onu evine gönderdikten kısa bir süre sonra kadın dördüncü kat penceresinden atlamış.
Bir kez daha, çok yazık.

Savaştan kaçan insanlar arasında da intihar vakalarına rastlanabiliyordu. Berlin’deyken bu türden
pek çok hikâye dinlemiştik. Taburcu olmadan bir gün önce bir akıl hastanesinde kendini asan Bosnalı
bir kadın. Karısı ve iki yaşındaki çocuğunu yastıkla boğduktan sonra mülteci kampında kendini asan
Bosnalı bir mülteci. Burada Amsterdam’da sığınma merkezlerinden birin de Hırvat bir kadın gazı
açmış ve yanarak ölmüştü. Bunu aşağılanmaktan, çaresizlikten, korkudan, yalnızlıktan ve utançtan
yapıyorlardı. Sessiz, adsız sansız ölümler, hepsi de savaş kurbanlarıydı. Ama savaşta ölenler
istatistiğine girmiyorlardı.

Ayrıntıları kısa süre sonra kafeye uğrayan Darko’dan öğrendik. Darko, Uros’la şu ya da bu şekilde
yakın ilişki kurmayı başaran tek kişiydi. Uros’un kendini şakağından vurduğunu söyledi. Silah temin
etmekte hiç zorlanmamıştı: Tek yapması gereken şey Yugoslav mafyasıyla bağlantı kurmaktı.
Amsterdam, Yugoslav silahlarıyla doluydu: Polis sık sık parklarda pimi çekilmemiş el bombalarına
rastlıyordu. Kısa süre önce iki çocuk bu bombalardan birine basıp yok olmuştu.

Uros tetiği çekmeden önce dairesini bir güzel temizlemişti. Sahip olduğu her şeyi atmıştı
kitaplarını, giysilerini, her şeyini... hatta o ölümcül atıştan az önce giydiği şeyleri bile. Geride sadece
siyah bir poşet bırakmıştı. Üstüne kardeşinin adı ve adresinin okunaklı büyük harflerle yazılı olduğu
bir post-it yapıştırmıştı. Kendini ya cumartesi ya da pazar günü öldürmüştü, ev sahibesinin şehir
dışında olduğu günde. Kadın onu pazartesi akşamı bulmuş, hemen polise haber vermişti. Uros odanın
ortasında çırılçıplak yatıyordu. Bedeni gerekeni yapmıştı: Birkaç damla kan ve sidik dışında, saf bir
haldeydi. Yanında kartondan yedi bavul vardı (oyuncak bavullar!), Blokker's’da satılanlardan.
Hepsinin içinde de aynı şeyler bulunuyordu: Kullanılmamış bir diş fırçası, not defteri, ucu iyice
sivriltilmiş bir kalem, bir de kipa.

“Uros Yahudi miydi?”
“Bildiğim kadarıyla değildi,” dedi Darko. “Babası Bosnalı bir Sırptı, siz de biliyorsunuz.”
Darko'nun anlattığı şekliyle Uros’un hazırladığı ölüm sahnesi çocuksu bir şeydi, ama aynı zamanda

da bıçak kadar soğuktu. Karton bavullar Uros’un yolculuk sırasında yanına almak zorunda hissettiği
şeyleri içeriyordu: Kipa, diş fırçası, not defteri ve kalem, her birinden yedişer adet. Bunlar Uros’un
hiyeroglifle yazılmış vasiyetini oluşturuyorlardı. İsteyen çözebilirdi.

“.Ah, bir şey daha,” dedi Darko. “Ağzında da bir kurşun vardı ”
“Ne için acaba,” dedi Nevena.
“Bilmiyorum.”



“Evet,” dedi Igor dalgın dalgın. “Ne için?”
“Dediğim gibi, bilmiyorum. Ama ya şöyle olduysa: Etrafı toparlayıp soyunduktan ve tabancayı

şakağına dayadıktan sonra ya canının yanacağını fark etliyse? Acıdan bağırabilirdi. Birileri sesini
duyabilirdi. Belki de aklına savaş filmlerindeki sahnelerden biri geldi, hani uyuşturmadan ameliyat
etmek zorunda oldukları yaralı adamın dişlerinin arasına sert bir cisim koyarlar. Adam bağırmasın
diye. Bir an paniklemiş olabilir. Çünkü etrafta kullanabileceği hiçbir şey yoktu: Her şeyi toplamıştı.
Ama sonra revolverden bir kurşun çıkardı, dişlenilin arasına yerleştirdi ve şakağına ateş etti.”

Darko zorlukla konuşmuştu. Bu sahneyi yeniden canlandırmaya çalışırken gözyaşlarına boğulacak
gibiydi. Sanki aynı anda Uros’un ölümünün ne kadar anlamsız olduğunu düşünüyor, bu durumu
kabullenmek istemiyordu. Asil ve anlamlı bir ölüm diye de bir şey vardı, ne de olsa. Neden Uros’un
ölümü anlamsızdır? Ve sonunda Uros’a yakınlık duydu, çünkü ölümü bile anlamsızdı. Ama Darko'nun
aklından geçenler konusunda sadece fikir yürütüyordum. Aslında kabullenemeyen bendim.

Igor bize NRC Handelshlad'daki kısa makaleyi gösterdi. Makale üç savaş suçlusunun duruşması
hakkındaydı. İçlerinden biri Uros’un babasıydı. Mahkeme önüne ilk çıkarılanlardandılar. Küçük
balıktılar yalnızca. Asıl büyük suçları işleyenler daha birkaç yıl görünmeyecekti.

“Gidip görmemiz gerekir mi?” diye sordu, Uros'un babasını kastederek.
“Duruşmalar halka açık mı yapılıyor yani?”
“Bugün bölümden iki bilet aldım.”
“Film gibi.”
“Bunu dil alıştırması olarak görüyorlar,” dedi acı alay barındıran bir sesle. “Bedavadan.”
“Ne zaman?”
“İsterseniz yarın.”
Kimse bir şey demedi. Sömestr sırasında savaşı unutmuştum. Öğrenciler de öyle. Uros’un ölümü

beni kargaşaya, kâbusa geri yollamıştı. Allak bullak olmuştum. Nasıl bilememiştim? Çünkü
sormamıştım. Sormamıştım çünkü sormaya korkuyordum. Artık çok geç olduğu için de o sormadığım
sorular bana eziyet ediyordu.

“Uros’un kardeşi her şeyi halletti. Burada uzun süredir yaşayan arkadaşları var, onlar yardımına
koştular. Sizin ya da bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Cenazesine bile gidemeyiz.”

"Ruhuna içebiliriz, değil mi?” dedi Nevena, meyhaneye doğru ilerlerken. “Ben ısmarlıyorum.”
Hollanda rakija’larımızı sessizce yudumladık. Artık Uros’u düşünmüyordum. Savaş yeni başladığı

sırada televizyonda gördüğüm bir dizi görüntü vardı aklımda. Uros’un yaşında bir genç adamla
ilgiliydi. Yugoslav Ulusal Ordusu’nun üniformasını giymiş bir Slovendi. Yeni Sloven Bölge
Savunması güçlerince esir alınmıştı. Orada durmuş -elleri havada, yanaklarından yaşlar boşalırken,
“Ateş etmeyin, çocuklar! Ben de sizdenim!” diye bağırıyordu. Birkaç saniye sonra Slovenler
kendilerinden birini vurmuşlardı.

İçkilerimizi bitirdiğimizde, Nevena, Darko, Igor ve ben kendi yolumuza gittik. O gün Amsterdam
Fellini’nin Amarcord'unun setini andırıyordu. Kar taneleri inanılmayacak kadar kocaman
görünüyordu.
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Arada bir birileri
Paslanmış çıkaracaktır
Çalıların dibinden
Ve fırlatıp atacaktır çöpe.
—Wislawa Szymborska

Ne yapacağımı bilmiyordum. Dairemdeki daracık alanda dört dönüyor, hafif bir ateşle titriyordum.
Kendimi hiçbir şeye veremiyordum, Uros’un ölümü migren gibi alnıma saplanmıştı. Derken gözüm
bir deftere takıldı, Zagreb'de babanın bana verdiği üç defterden birine. Diğer ikisini annemin evinde
bırakmıştım, çünkü okuyacak zamanım ya ila niyetim olmayacağını biliyordum. Zaten bunu da
vicdanımı rahatlatmak için alıp getirmiştim. Defteri raftan alıp karıştırmaya başladım.

Daktiloyla yazılmıştı. Saylanın en kenarından başlanmış, sözcük aralarında tek boşluk bırakılmıştı.
Mürekkep bulanıktı. Bana herhalde üçüncü ya da dördüncü kopyayı vermişti. Sayfaları zımbalamış,
açık yeşil renkte karton kapak yapmış, üstüne de elyazısıyla Bir Kasaba Öğretmenin Anıları diye
yazmıştı. Defterlere “kitap" diyordu. “Birinci Kitap" ne başlık attığını bilmiyordum. Herhalde
çocukluğunu anlatmıştı. "İkinci Kitap"a herhalde Okul Günleri. Eski Güzel Okul Günleri gibi bir
başlık atılmıştı. Elimdeki “Beşinci Kitap”tı, ve ilk sayfasındaki ithaf şöyleydi: “Gelecekteki
torunuma.” Babanın gelecekte bir torunu olacağına dair fazla umudu yoktu, torun sadece romantik bir
mazeretti, ama hayatıyla ilgili itirafların birkaç kopyasını birden hazırladığına göre, belli ki bir gün
binlerinin alıp okumasını istemişti.

N kasabasına eğitimini aldığım şeyi yapmaya gittim: Öğretmeye. Ben de diğer
pek çok insan gibi öğretmendim, ama bir fark vardı: Okula ve N kasabasına
Goliotok'tan gelmiştim.

Baba itiraflarında Komünform’a duyduğu sempati yüzünden Goliotok'a siyasi mahkûm olarak
gönderilmesi sonucu yaşadıklarını da anlatıyordu. Bu deneyim onu tamamen raydan çıkarmıştı:
Salıverildikten sonra bile aklandığını hissetmemişti. "İçeride”yken, “hayattan mahrumken, “her gün
bütün gün on kiloluk kayaları yokuş yukarı elli metre taşıyıp, gardiyanın keyfine göre bir an için yere
bırakıp soluklanarak geçirirken” dışarıdaki insanlar, hiç utanmadan, “devletin cebinden çalmayı”
öğrenmişti. Hapis sonrası hayatını “ölümümden sonra” diye adlandırıyor, kendine de “ceset” diyordu.
Goli otok geç inişini frengi vakası gibi saklamak zorunda kalıyordu. Diğer alanlarda da kendini
hayattan sürülmüş olarak hissediyordu: Partizan statüsünü kaybetmişti (bir yerde askeri nişanlarının
kendisinden nasıl sökülüp alındığını anlatıyordu) ve artık Komünist de değildi (Parti’den ihraç
edilmişti). Artık sadece öğretmendi.



Anlatım tarzı ve ruh hali değişim gösteriyordu: Kendine acımadan öğretmence bir vaaz çekmeye ya
da gerçek inanç sahibinin gururuna ya da taşradaki “siyasi torpilli sosyal hizmet görevlisinin
eylemciliğine geçiyordu. Önce bir sıra görünmez hapishane duvarına seslendiğini düşündüm, ama
kısa süre sonra gerçek okurunun gelecekteki torunu, Tito, parti, gizli polis ya da Yugoslav devleti
olmadığını anladım, hatta zalim Goli otok gardiyanları bile değildi; öğretmenlik yaptığı küçük
kasabaydı okuru.

Yavaş yavaş, elliler ve altmışlardaki Yugoslav taşra hayatının bir portresi onaya çıktı. Baba birkaç
yıl N’de öğretmenlik yaptıktan sonra her yanı dökülen okulu nasıl yenilemeye başladığını
ayrıntılarıyla anlatıyordu: Çamur içindeki arka bahçeye çimento dökmesini, ardından sağdan soldan
topladığı tahta parçalarıyla bir atölye inşa etmesini; çok daha sonra, yerel üniversitenin başına
getirildiğinde, kültür salonu inşaatını üstlenmesini ve Sanat İşçileri Derneği'nin kurulmasını; gerçek
projektör sağlamayı başardığı amatör tiyatro grubunu oluşturmasını; ilk sinema merkezinin inşa
edilmesini ve bu merkez için film bulmalarını; ilk gerçek halk kütüphanesini kurmaları ve kitap
alacak parayı sağlamalarını; çoktandır ihmal edilmiş belediye parkını hayata döndürmelerini; bir
ortaokul kompleksi ile ilk yüzme havuzunu inşa etmelerini; bir basketbol kulübü kurmalarını; ilk
müzik okulunu açmalarını...

Öğrencileri için ayrılmış sayfalar özellikle duygu doluydu. Bir yerinde “tahtaya gel" yerine
yanlışlıkla “tahtaya çık" dediğini hatırlıyordu. Arkası dönükken öğrencisi sözlerini dinlemişti.
“Çocuk tahtayı yerinden indirmişti, sınıf kahkahalardan kırılırken, üstüne çıkmış duruyordu. O çocuk
daha sonra iki üniversite birden bitirdi.”

Emeklilik döneminde -o zaman Zagreb’e taşınmıştı artık görevini yapmış olduğu için şu standart
altın kol saatiyle ödüllendirilmişti; ama hayatının en güzel yıllarını harcadığı kasabadakilerin
minnetlerini gösterecek en ufak bir şey yapmamış olması onu çok incinmişti.

“Kitap"ın en sonunda baba çocukluğundan yaşlılığına (tabutlar da bu kategoride yer alıyordu)
hayatında yer almış olan çeşitli dolap, gardırop ve rafı anlatmak için geniş bir yer ayırmıştı;
Zagreb’deki dairesinde yer alan kitaplığın üzerinde özellikle durmuştu. Bu raflardan her türden belge,
afiş ve madalya düşebilirdi her an. Belgelerden biri ondan, “Ulusal Özgürleşme Savaşı’nda genç
zihinleri eğitmek için gösterdiği fedakâr çabadan” dolayı övgüyle söz ediyordu. Bir diğeri ise
“ülkemizin toplumsal ve kültürel gelişiminde ki fedakâr çabaları"ndan. Bir tanesi de “Partizan
Öğretmen Sertifikası”ydı. (“Bu bana bir yanda Alman bombalarının gürültüsü ve müttefiklerin uçan
kalelerinin uzaktan duyulan top atışları ve az öteden gelen makineli tüfek sesleri eşliğinde okuma-
yazma aritmetik öğretildiği günleri hatırlattı. Öğrencilerimiz kucaklarında yazı tahtaları ellerine
tebeşir bir ağacın altında oturup partizan öğretmenin gözetiminde kelime, okuma ve hesap yapmayı
öğrenirlerdi...”)

Bir gün o sararmış belgeleri karıştırmaya başladım ve aralarında üstünde
devlet mührü olan bir kâğıt buldum. Bir de ne göreyim? Bana değil miymiş.
Ulusuma vermiş olduğum hizmetler için beni madalyayla ödüllendiriyorlarmış.
Orada oturup kendi kendime. "Bu nasıl bir ulusmuş ki böyle? Bir madalyayı hak
edecek kadar hizmet ettiğim ama böyle bir şey aldığımı tamamen unuttuğuma göre?"
diye düşündüm Yine de orada elimde bu kâğıt parçasıyla otururken, birden,
hayatımın beyhude geçtiğine dair korkularım buhar olup uçtu. Gözlerim yazılarda
dolaştı ve kesinlikle oradaydı. Daha dün gibiydi.
Zagreb'e vardığımda ne yaptığıma dair hiçbir fikrim yoktu, ama iki dirhem bir



çekirdektim, kravatlı falan (Tanrı en büyük düşmanıma bile bu işkenceyi
çektirmesin). Beni aldıkları salona bir tören havası hakimdi. Fısıltıyla konuşan
insanlar, gözlerde bir beklenti, yüzü gülen kimse yok ve ardından Hırvatistan
Üniversite Geliştirme Komitesi başkanı sahneye yürüdü Koltuğunun altında bir
deste önemli gibi duran kâğıt. “Sosyalist Hırvatistan Cumhuriyetinin eğitimi ve
kültürünün büyük katkılardan dolayı ilk sertifikayı..." ve benim adımı okudu ve
"takdim ediyorum." diyerek cümlesini tamamladı.

Baba daha parlak bir gelecek inşa ettiğine inanan bir nesle aitti. İnançlı bir faşizm karşıtı olarak
partizan hareketine katılmış, savaşı kazandığını hissetmişti. Politik güvenilmezliği olanlarla birlikte
bir kampa gönderilmesinin sebebi, insanların içinde, Stalinci kamplarının varlığını reddettiğini
söylemiş olmasıydı herhalde. Serbest bırakıldıktan sonra, “inançları sarsılmamış” bir halde inşa
etmeye geri döndü, ama emekliliği yaklaştığında artık hayallerini yitirmişti - bu yüzden “kitaplar”
ortaya çıkmıştı. Her şeyi bir süre sonra alaşağı edecek olan insanlardan bahsediyordu, sürü
içgüdüsüne karşı duramayacak kadar zayıf olan bu insanların çoğu kendi kuşağındandı. Bildiği her
şeyi yazıya dökmesinin ardından, pencereyi sonuna kadar açıp derin bir soluk almış ve harabeleri
incelemişti, zaman geriye gitmiş gibiydi. Başladığı yere dönmüştü. Yine savaş zamanıydı. Kamplar
ve dikenli teller vardı.

Söylemek zorunda kaldığı şeyleri birileri okuyacak mı, diye merak ettim. Özlemini çektiği
torunları, eğer olacaksa, Japonca konuşacaklardı. Bunları binlerce kez dinlemiş olan Olga, duvarları
ne zaman beyaza boyayacağıyla daha çok ilgileniyordu. Yıllar geçtikçe baba kurbandan işkenceciye
dönüşmüş, durmadan laf bombardımanına tuttuğu anneyi de bir itirafçıya çevirmişti.

Babayı duvarlara şikâyetlerini sıralarken, kimsenin almak istemediği sinyaller gönderirken,
varlığını haklı kılmaya çalışırken, sızlanırken, maruz kaldığı hakaretlerin provası yaparken, hayal
kırıklığı ve adi, pis insan ihanetinden yaralanmış, bitmez tükenmez hakaret listesini çıkarırken hayal
edebiliyordum yalnızca. Çizgili pijamasıyla odanın tam ortasında dururken gözümün önüne getirdim.
Göğüs düğmeleri çözüktü, önünden sonda aleti uzanıyordu - sözcükler kamikaze uçuşuna çıkan
uçaklar gibi ağzından dökülüp çarptıkları duvarlarda kan izleri bırakıyordu.

Goran'ı da düşündüm. Goran da babası gibi kendi payına düşen hakaretleri içinde beslemişti.
Bunları kendisiyle birlikte Japonya'ya götürdüğünden, bir kasa mücevher kaçırır gibi sınırdan içeri
kaçak soktuğundan emindim. Babası gibi o da dışlanarak lekelenmişti (“lekelenmiş”, babasının bir
yerde kullandığı bir sözcüktü). Silinmek -çıkarılmak -yok edilmek -sürülmek - atılmak -
sansürlenmek - men edilmek - yasaklanmak - uzaklaştırılmak - reddedilmek - engellenmek -
dışlanmak ... Ve de S-E-N dışarı!

Goran artık beni sevmiyordu. Bu yüzden onunla Japonya'ya gitmeyi reddetmiştim. Sessizce,
hissettirmeden, belirli bir sebep olmaksızın varmıştık bu raddeye. Goran elinden geleni yaptı:
Kalbini canlandırmak ve nabzını hızlandırmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Aşkın bu şekilde
kayıp gidebileceği ne inanmıyordu. Fakat yavaş yavaş bana karşı olan hisleri de hakaret görmüş
birinin hislerine dönüştü. Belki ben de aynı şeyleri hissediyordum; belki bu hisler içimde kış
uykusuna yatmıştı. Kendi fay hatlarımızı bulmak, damarlarımıza sızan lekeyi görmek çok zordur.

Goran da babayla aynı hamurdandı. Bir zafer kazandığı anda, zaferi zihninde kendi kişisel, özel 'N'
kasabasına sunardı. Başarı ne kadar büyükse, kasaba da bu başarıya karşı o kadar vurdumduymaz
olurdu. Kasaba sadece onun başarısızlıklarıyla ilgilenirdi. Bunları duymaya çok istekliydiler çünkü
onun hakkında yanılmadıklarını anlamalarına yarardı bunlar. Bu yüzden hem Goran hem de baba için



ülke iki zıt, eşit derecede tutkulu kampa bölünmüştü: Kurbanlar ve işkencecileri. Sonra ilk kez olarak
bir şey keşfetmiş olabileceklerini fark ettim: Belki de şu anda dağılmış olan ülkemiz gerçekten de
sadece kurbanlar ve işkencecilerinden oluşuyordu. Düzenli olarak yer değiştiren, birbirinin yerini
alan, kurbanlar ve işkencecileri.

İnsan geçmişten nasıl kurtulur, bunu merak ediyordum... Öğrencilerimden ilk adım olarak geçmişle
barışmalarını istemiştim. Onlara geçmişin acısız bölgesini sunmuştum, onları korumaya çalışmıştım,
ailelerin çocuklarını ve çocukların kendi arkadaşlarını koruduğu gibi, annemin beni ve Goran'ın
babasının da Goran'ı koruduğu gibi. Fakat hayır, kurtuluş yoktu; sadece unutuş vardı. Bu da hepimizin
beyninde bulunan şu küçük mucizeci silgicikler tarafından sağlanıyordu. Herkes arkasında bir dolap
sürükler, her dolabın iskeletleri vardır. Farklı şekillere, mesela babanın kitaplığından düşen
belgelere bürünseler bile, er ya da geç bu iskeletler ortaya dökülür. Geçmiş bizim
“enstalasyonumuzdur”. Amatörce oluşturmuşuzdur belki, ama sanatsal kaygılarımız da olmuştur.
Şuraya bir rötuş, buraya bir ekleme, şuraya, hatta buraya bir düzeltme, her yerde rötuş-rötuş.
Rötuşlamak en sevdiğimiz sanatsal araçtır. Her birimiz kendi müzemizin küratörüyüz. Geçmişe
erişimimiz yoksa onunla barışmamız da mümkün olmayacaktır. Barışmak için Hollanda’yı sel
felaketinden kurtaran çocuk Hans Brinker gibi parmağımızı toprak duvara sokabilmeliyiz. Parmağını
toprak duvara sok. Ekranını resimlerle doldur. Hayatını tozdan arındır. Arada sırada değişiklik yap.
Bir iki şeyi at. A’yı aç, B'yi ört. Bütün lekeleri çıkar. Ağzını kapattın. Dilini silah olarak gör. Bir şey
düşün ama başka şey söyle. Niyetini iyice belli etmek için abartılı ifadeler kullan. İnançlarını sakla.
Sakladığın şeye inan. Bütün bu tekrarlardan, özetlemelerden, yinelenen şikâyetlerden ve
mazeretlerden, virüsle bulaşan hastalıklı talihsizliklerden ve bizi sarıp sarmalayan, birbirimize
dolayan, durmadan içinde debelendiğimiz berbat, acı verici, kanlı bir yığın halinde birbirimize
bağlayan göbek bağlarından sıkıntı gelmişti - anne-babalar, çocuklar, torunlar, asılan ve cellat,
kurban ve işkenceci, gardiyan ve mahkum, yargıç ve zanlı...

Havaya ihtiyacım vardı. Babanın defterini yere fırlattım, paltomu giyip dışarı çıktım. Bir süre
Zeedijk boyunca yürüdüm, ardından De Verdwenen Minnaar’a, ara sıra kahve içtiğim pub’a gittim.
İnsan seslerinin uğultusu ve bedenlerden yayılan sıcaklık sinirlerimi yatıştırmaya yaradı.
Şakaklarımdaki ağrıyı dindirmek için sıcak insan etine ihtiyacım vardı. Yanımda bir adam
oturuyordu. Bir-iki laf ettik, birkaç içki içtik, biraz bakıştık ve vücutlarımızın birbirine değmesine
izin verdik: Beden sıvılarının birbirine karışmasını içeren karşılıklı bir yardımlaşma işlemine doğru
ilerliyorduk. Alışveriş başarılı oldu: İhtiyacım olan şeyi, kendini aşağılamanın tesellisini aldım. Acı
kayboldu.

Parmaklıklı pencereden gelen soluk sabah ışığında uykulu gözlerim yatağımın yanı başındaki
masada bir banknota takıldı: Yüzünü zihnime kazıyacak zamanı bulamadığım adam, bana yüz gulden
bırakmıştı. Yüzüm bir gülümsemeyle aydınlandı. Hollandalıların da dediği gibi, Snip voor een wip!"
Vizite yüz gulden. Genelev mahallesinde yaşadığım tamamen aklımdan çıkmıştı!
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EYUCM’yi, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesini içinde barındıran kompleks, bana en
çok altmışlı ve yetmişli yıllardaki Yugoslav sosyalist mimarisini andırıyordu. Parlak bir gelecek,
enternasyonalizm ve herkes için adalet ideallerinin yanında işlevselliğin geri plana atıldığı binalardı
onlar. Bu binanın mimarisiyse BM tarzındaydı; ufak bir ülke olan Hollanda'nın boyutlarına
uydurulmuştu. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Yugoslav suçlular dahil herkesi “evinde" hissettirmeyi
amaçlıyordu. Ama bu suçlular içerinin mütevazılığı karşısında hayal kırıklığı duysalar şaşırmazdım.

Biletlerimizi gösterip, titiz bir aramadan geçip sırt çantalarımızı dolaplara tıktıktan sonra, Igor ve
ben son bir kontrol noktasından geçtik ve en sonunda metal bir merdivenden (şu gemilerde
olanlardan) aşağı inerek mahkeme salonuna girdik. İzleyicilere ayrılmış kısım ikiye bölünmüştü: Sol
taraf gazeteciler, sağ taraf halk içindi. İçeri girerken kulaklıklarımızı aldık. Küçük bir tabela bize
hangi dillerin hangi kanalda olduğunu gösteriyordu. Altıncı kanal HBS diline, yani
Hırvatça/Boşnakça/Sırpçaya ayrılmıştı. Koltuklarımız bir dizi jaluziyle örtülmüş cam bir duvara
bakıyordu. Sağ ve sol köşede tavandan aşağı televizyon monitörleri sarkıyordu. Saat tam dokuzda
jaluziler kalktı, yargıçlar mahkeme salonuna girerken ayağa kalktık. Sırtlarında kırmızı ve siyah
cüppelerle üç yargıç, salonun tam ortasındaki kürsüye yürüyüp yerlerini aldılar. Beyaz yakala siyah
cüppe giymiş üç yardımcı, yargıçların hemen alımdaki koltuklara oturdular. İddia ve savunma
avukatlarının yerleri daha aşağıda ve kenara doğruydu. Bizse her şeyi gayet net görebiliyorduk.
Hepsinin önünde kendi bilgisayarı vardı. Sanık, avukatının yanı başında oturuyordu. Gri takım elbise
giymiş donuk bakışlı bir adamdı. Ona yaşlı ve patates suratlıydı. Bu surata yakışacak bir de oturuşu
vardı. Patates çuvalı gibi yığılmış kalmıştı sanki. Hayal kırıklığına uğramıştım. Igor’un da aynı şeyi
hissettiğini tahmin edebiliyordum. Bir suçluyla karşılaşmayı bekliyorduk ama ne görmüştük?
Fazlasıyla unutulabilir yüzlü bir adam. Tek bir aynım dışında: Dudakları aşağı doğru kıvrılmıştı,
çenesi de sımsıkı kapalıydı. Miloşeviç'in yüzünün kopyasıydı, aynı zamanda Tudjman’ın tıpkısıydı.
Aynı sıkılmış dişler, ters bir U’yu andıran aynı ince çarpık ağız yarığı. Çocukların çizdiği şu basık
yüzler gibi. Kötücül bir yüz.

Davacı, kürsüye bir tanık çağırdı. Jaluziler bir süreliğine indi, sonra tanığı saklayan dışındakiler
yine kalktı. Tanığın monitördeki yüzü seçilmiyordu ama sesini duyabiliyorduk. Arada bir kameralar
izleyicilere doğru döndüğünde monitörde kendi yüzümüzü görüyorduk. Ayrıca cam duvarın
arkasındaki insanların yüzlerine binen kendi aksimizi de görebiliyorduk.

Önce duruşmayı camın arkasından takip ettik, televizyon monitörüne arada bir baktık, ama gitgide
gözlerimin ekrana daha çok kaydığım fark ettim, sanki ekran görüntüsünü gerçeğinden daha güvenilir
buluyormuşum gibi. Duyduğumuz kelimeler, arada bir kanal değiştirerek İngilizcesinin, Fransızcasının
ya da Felemenkçesinin nasıl olduğuna bakmalarımız, son derece gerçekdışı geliyordu. Cam duvarın
bizden ayırdığı gerçeklik "gerçek” gerçeklikten daha güvenilir değildi: Her ikisi de -yalan üstüne
yalan üreteni ve gerçeği, sadece gerçeği söyleyeceğine söz vereni- aynı derecede inanılmazdı, eğer
doğru sözcük buysa.

Sorgulamanın merkezinde bir sazan üretme çiftliği vardı. Uros’un babası Bosna’nın küçük bir
kasabasındaki bir sazan çiftliğinin yöneticisiydi. Ana binanın akan çatısında yapılan tadilat, bu çatıyı
kaplamak için kullanılan metal levhalar, ne kadara mal olduğu ve bunu kimlerin ödediği hakkında



sorular soruluyordu. Bir kamyon ya da kamyoneti, sürücüsünü ve daha bir yığın şeyi sordular. Bizim
için hiçbir anlamı olmayan bu bitmez tükenmez, can sıkıcı ayrıntıların amacı Uros’un babasıyla iki
suç ortağının yakınlardaki bir barakaya giderek, kasabanın Müslümanlarının kapatıldığı bu yerde
onlara zorla birtakım onur kırıcı cinsel oyunlar oynatacak iddialara göre en sevdikleri “baba-oğul”du
ve ardından da sazan kokan elleriyle onları öldürüp cesetlerini göle atacak kadar zamanları olduğunu
göstermekti.

Bu prodüksiyonda yer alan bütün sanıklar amatör aktörleri andırıyorlardı: İnsan’dan çok Robot
gibi konuşuyor, kötülüğü herhangi bir şey kadar mekanik bir hikâye çizgisine dönüştürüyorlardı.
Suçlananların hiçbiri en ufak bir suçluluk duymuyordu. Ülkeyi mahveden bütün o insanlardan liderler,
politikacılar, generaller, askerler, dolandırıcılar, katiller, mafya üyeleri, yalancılar, hırsızlar, kötüler
ve gönüllüler hiçbiri öne çıkıp ben suçluyum, demeye istekli değildi. “Suçlu” sözcüğünü onlardan
daha önce dc duymamıştım, Igor’la mahkeme salonunda otururken de duymadım, şimdi duymayı da
beklemiyorum zaten. Hepsi de sadece görevini yerine getiriyordu. İnsan duvara çivi çakarken
suçluluk duyar mı? Hayır. İnsan o çiviye bir resim asarken suçluluk duyar mı? Hayır. İnsan yüz kişiyi
döverek öldürmüşse suçluluk duyar mı? Yine hayır.

Coşkulu destekleri olmadan savaşın gerçekleşemeyeceği yüzbinlerce adsız insanın ne düşündüğünü
merak ettim. Onlar suçluluk duyuyor muydu? Peki ya ülkeyi doldurmuş yabana politikacı, diplomat,
delege ve askeri personel sürüsü? Sadece büyük paralar kazanmakla kalmadılar; BM ya da temsil
ettikleri kurumsal hiyerarşide, terfinin yanı sıra kurtarıcı sıfatı kazandılar. (Üstelik Hırvatistan ve
Bosna çok da zorlu görev yerleri sayılmazlardı: Otellerindeki hizmet çok iyi, yemekler düzgündür,
Adriyatik kıyısı yakındır.) Onlar suçluluk duydular mı? Onlar da sadece görevlerini yerine
getiriyordu. Tıpkı Saraybosna sokaklarındaki kadına ateş eden tepedeki tetikçi gibi. Tıpkı o kadının
fotoğrafını çeken (oysa ambulans çağırmayı hiç akıl edememişti) ve yılın en iyi savaş fotoğrafı
ödülünü kazanan yabancı fotoğrafçı gibi. Kaldırımda kanı fışkırıp, can çekişen zavallı kadın, farkında
olmasa da savaşı otantik bir şekilde temsil ederek görevini yapıyordu. Selim’in babasının ölümünün
suçlusu kim? Bizim Uros'umuzun ölümünün suçlusu peki? Ya Igor ile beni adalet açlığıyla
koltuklarımıza çivileyen kim? Bu kimin suçu?

Oradaydık işte, Igor ve ben, televizyon seyrediyorduk! Bu hepimizin suç ortağı olduğu, bizim de
sapkın olduğumuz, sapkın gerçekliğin görüntüsüydü. Bir bakıma, televizyon ekranının karşısında hiç
kıpırdamadan oturan ben ve cam duvarın arkasındaki koltuğunda hiç kıpırdamadan oturan Uros’un
babası arasında hiç fark yoktu. Her şeyin medya bombardımanına tutulduğu bir dünyada hepimiz
suçluyduk. Suç gerçekdışıydı. Herkes gerçekdışıydı. Fareyi tek bir kez tıklayarak hem yargıç, hem
sanık, hem de izleyicilerden kurtulmanın olası olduğuna dair bir hisse kapıldım. Tek bir mutluluk
verici, uzlaştırıcı sil. Gerçek olan tek şey vardı: Acı. Acı, konuşmayan, hiçbir işe yaramayan tek
gerçek tanıktı. Selim’in damarlarında dolaşan, şakaklarında yüzeye çıkan acı. Benim içimde küt küt
atan acı. Igor’un içinde. Bir anda bizi sırtüstü deviren sağır, sessiz ve kör acı. Bir şeylerin gerçekten
yanlış olduğunu işaret eden o acı.

Böylece orada cam duvara bakarak oturdum ve düşündüm... Peki ya bütün bu acılar Oskar
Matzcrath adlı bir şahsın zayıf zihnine çullansa, adam ayağa kalkıp bir çığlık atarsa ne olur, dedim
kendi kendime. Cam duvarın binlerce minik parça halinde tuzla buz olduğunu, bilgisayar ekranlarının,
ışıkların, gözlüklerin, insanların dişlerindeki porselen kaplamaların... hepsinin tuzla buz olduğunu
hayal ettim. O kulak tırmalayan tiz çığlığın Uros’un babasının gri patatesi andıran kafasını havaya
uçurduğunu, bütün kanlı katillerin kafalarını kopardığınu, taşlaşmış kulak zarlarını, nasır tutmuş



kalplerini parçaladığını hayal ettim...
Igor'a baktım. Bakışımı yüzünde hissederek döndü, soru sorar gibi bir ifadeyle baktı. Kulaklıkları

kulağından çıkardım.
“Kalk,” dedim, “buradan gidelim.”
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Mahkeme salonundan ayrılmak kimin gömüldüğünden pek de emin olmadığınız bir cenazeden
ayrılmak gibiydi.

"Nereye?"
“Eve,” dedim. “Amsterdam’a.”
Tramvaya bindik. Mahkeme ziyareti fos çıkmıştı: Uros’un babasının cezalandırılmasını görmeye

gelmiştik ama elimiz boş dönüyorduk.
“Lahey pek Nuremberg sayılmaz,” dedi Igor, ne düşündüğümü tahmin ederek.
“Orası kesin.”
“Bu duruşma Kudüs’teki Eichmann duruşmasına da hiç benzemiyor.”
“Ne demek istediğini anladım," dedim burun bükerek.
“Hey, neyiniz var sizin? Neden bu kadar aksisiniz?"
“Çünkü adalet kuruntunu hatife almamalısın.”
“Ta-taaa! Şu dediğinize bakın! Adalet kuruntuymuş. Romantik olduğunuzdan haberim yoktu,

yoldaş."
“Ben de senin bu kadar alaycı olduğunu bilmiyordum. Hem de sana hiç yakışmayan bir yerde."
“Tamam, tamam. Sakin olun.”
“Bak, o insanlar arkamızda bıraktığımız pisliği temizlemeye çalışıyorlar. Çünkü bunu yapmaya

kendimizi zorunlu görmüyoruz. Çünkü o pisliğin kokusu bizim burnumuzu hiç rahatsız etmiyor. Ama
gel gör ki Amerikan filmlerine pek düşkün değillermiş, bu yüzden Uros’un babasının istediğimiz gibi
ipe çekilmesini seyredemedik."

“Adamı serbest bile bırakabilirler,” dedi.
“Bililerini mahkûm ederlerse buna değer.”
“Onca saçma sapan laf tek bir sahtekâr için miydi?"
“Bu senin umurunda mı? Senin cebinden çıkmıyor ya.”
“Tamam tamam. Sakin olun,” diye homurdandı. “Ben Karadzic miyim? Ya da Mladic?”
“O insanlar bize yardım etmeye çalışıyorlar, biz de kenarda durmuş moron gibi sırıtıyoruz! Sen ile

ben - birkaç saat oturacak sabrı bile gösteremedik.”
“Ama o duruşmaydı, kilise değildi ki.”
“Kilise olduğunu farz etmek bize zarar vermezdi. Ayıp olmasın diye vaaz boyunca otursaydık.”
“Kalkıp gitmek isteyen ben değildim ama.”
Kızardım. Haklıydı. İçimden ona bir kez vurmak geldi. Bana sert sert baktı. Aklımdan geçeni

okuduğunu hissettim. Tramvaydaki insanlar bize bakıyordu.
Tam o anda tramvay durdu, Igor beni çekerek yerimden kaldırdı.
“Haydi. Gidelim.”
“Neden inmek istedin?” Sokakta itiraz ettim.
“Öncelikle, o kadar yüksek sesle konuşarak beni utandırdığınız için, bir de sizi kız arkadaşımla

tanıştırmak istediğim için.”
“Lahey'de kız arkadaşın var?” dedim Hırvatça öğrenen yabancı bir öğrenci gibi.
“Bunun nesi tuhaf?” diye yanıtladı. “Tijelovar’da kız arkadaşım var,’ demekten ne farkı var.”



Birden içimden bir öfke dalgası yükselerek gırtlağımda düğümlendi, derin derin nefes almaya
çalıştım.

“Şimdi nefes nefese kalmayın da,” dedi dalga geçerek.
Görünmez topağı tükürüp sonunda nefes alabildim.
Igor, Mauritshuis’nin önünde durdu.
“Beni başka bir müzeye mi götürüyorsun?”
“Kız arkadaşım burada çalışıyor,” dedi.
Kalın, kırmızı halıyla kaplı bir dizi ahşap basamağı tırman dik. Basamakların başında Igor sola

döndü. İlk odanın duvarında, kapının yanında, Vermeer’in ünlü İnci Küpeli Kız'ı asılıydı.
“Demek kız arkadaşın bu!”
“Ev-vet,” dedi İngilizce olarak. “Benim hatun bu işte.”
Resmi biliyordum daha önce de Mauritshuis'ye gelmiştim- ama bunu kendime sakladım. Resim

nefes kesiciydi. Orijinali pek çok reprodüksiyonunun soluk bir kopyasını andırır. Tabloyu ilk
gördüğümde, kızın türbanındaki mavinin, giysisindeki altın renginin bu kadar soluk olması beni
şaşırtmıştı, röprodüksiyonlarındakinden çok daha açıktı.

“Biraz onu andırıyorsunuz,” dedi temkinli bir ifadeyle.
“Artık kızgın değilim. Üstelik dersten zaten A aldın. Bana yağ çekmene gerek yok.”
“Onun ablası olabilirsiniz. Hayır, gerçekten. Yüz ifadenizdeki bir şey mağara semenderini

hatırlatıyor."
“Böyle bir şeyi nasıl söylersin! Hiç mağara semenderi gördün mü?”
“Sadece resmini," diye itiraf etti.
“Ama ben gördüm. Çocukken, Yugoslavya'daki bütün ilkokullar Portojna Mağaraları'na bir günlük

gezi yapardı.”
“Be? Nasıldı peki?”
“Mağarada yaşayan bir şey gibiydi. Benzersiz."
"İşte ben buna ayrıntılı açıklama derim."
‘Teki o zaman. Proteus anquinus. Mağara semenderi. Boy: On-yirmi beş santim arası. Gelişimini

tamamlayamamış bir tür amfibi. Başarısız metamorfozun benzersiz bir örneği. Daha çok
solungaçlarıyla solunum yapar, ama derisini de kullanabilir. Kördür, kol ve bacağı andıran uzuvları
olduğu halde evrim sürecinde bir kenara bırakılmış gibi durur: Bacakları kökten ibarettir, kolları üç
parmaklı elle sonlanır. Yiyecek olmadan birkaç yıl yaşadığı gözlemlenmiştir. Ömrü de çok uzundur:
Yüz yıldan fazla yaşayabilir. Derisi pigment barındırmaz, soluk, süt beyazı bir rengi vardır ve
neredeyse saydamdır. Hafif kanlı solungaçları, gövdesini dolaşan en ince damarlar ve minik kalbi
görülebilir. Kısacası, başarısız bir mutantan Kertenkele, balık ve insan embriyosu arası bir şeydir.
Mağara semenderi bizim Yugoslav mucizemizdi. Bayrağımıza kızıl yıldız yerine onu koymalıydık, O
bizim E.T.’mizdir.”

“Pretty impressive, yoldaş,” dedi.
“Ah, bir şey daha var. Yanılmıyorsam larva aşamasında ürüyordu, ama emin değilim.”
"Bütün bunları nereden öğrendiniz?”
“Hiçbir fikrim yok. Ha, bir şey daha...”
“Ne?”
“Mağara semenderi yamyamdır. Bir nedenle, zaman zaman kendi yavrularını yediği de olur.”
“Vay vay,” dedi Igor, aklı başka yerde olduğu halde. “Demek yanılmamışım.”



“Ne demek istiyorsun?”
“Mağaradan çıkan benim hatun benzersiz, endemik bir türmüş."
“Bana ondan biraz daha bahsetsene.”
“En çok teninin rengini seviyorum. Sarkıt renginde.”
“Dikit demek istedin, değil mi?”
“Benimle uğraşmayın artık!”
“Ama onu tarif etme şeklin hoşuma gitti. Devam et.”
“Teni sanki kuru gibi, ama yine de dokununca ele nemli geliyor. Yüzündeki zarif, uysal çaresizlik

de hoşuma gidiyor. Ve yarı açık ağzı, dudaklarındaki parlak, kuru tabaka, kenarındaki bir damla
tükürük. Şu nemli bakış, ha aktı ha akacak gibi duran şu tek damla yaş. Gözlerdeki büyüleyici yokluk
ve varlık ikiliği. Bakın şunlara: insanı takip ediyorlar sanki. Zarif boynunu saran beyaz yaka. Bir an
önce birinin sıcak, koruyucu elleri ya da giyotinin altına girmeye can atan küçük tatlı yüz... Bir şeyler
tamamlanmamış gibi. Bu açıdan da mağara semenderini andırıyor. Görüyor musunuz? Kaşları yok.
Kız arkadaşını, metamorfozu bekleyen güzel bir larva.”

Yanımda duran Igor beni omuzlarımdan tutup yavaşça tabloya yaklaştırdı.
“Şimdi kulağındaki küpeye daha yakından bakın,” dedi. “Pekâlâ...”
“Ne görüyorsunuz?”
“Hiçbir şey. İnciyi.”
Resmi muhafaza eden camdaki kendi yansımalarımızı görebiliyordum. Igor’un eli omzumda kaldı.
“Daha da yaklaşın.”
“Hiçbir şey görmüyorum.”
“Ben de öyle düşünmüştüm. Bir dakika. Yanımda büyüteç var.”
“Yanında büyüteç mi var?”
“Evet, tesadüf bu ya cebimde bir büyüteç var.”
“Cebinde tesadüfen başka ne taşıyorsun?”
“Bu sizi ilgilendirmez,” dedi. “Büyüteçle resme bir bakın işte.”
“İnciyi görüyorum...”
“Ve içinde de?”
"Bir yansıma.”
“Vay be, gerçekten de körmüşsünüz! Bir daha bakın"
“Bilmiyorum. Üslubunu düşünecek olursak, ölümü temsil eden bir şey görmeyi de bekleyebilirsin."
“Hiçbir fikriniz yok, değil mi? İncinin içinde Vermeer’in yüzü var!”
Sevinçten havalara uçuyordu.
“Bunu da nereden çıkardın?” diye sordum.
“Yani hâlâ görmüyor musunuz?"
“Hayır. Hadi ama kabul et. Bunu sen uydurdun.”
“Ne muhteşem, değil mi?”
“Orada olduğunu farz etsek bile, resmin yapıldığı zamanın âdeti olamaz mı?”
“Ressam, yaratıcı, kızın kulağındaki incinin içinde!” diye devam etti.
“Resimdeki kızın Vermeer’in kızı Maria olduğunu söyleyenler var. Bu durumda DNA’nın ilk temsil

edildiği resim olduğunu söyleyebiliriz.”
“Bu da onu daha muhteşem kılar! İhtiyar onunla bir oluyor.”
“Ama tamamen farklı birinin portresi olduğunu ya da bir karakter çalışması olduğunu söyleyenler



de var. Rembrandt türbanlı portreler de yaptı. Birini bu müzede de görebilirsin,” dedim.
“Kızı olduğunu söyleyenler haklı.”
“Eğer öyleyse, senin ‘hatun’ kendi ‘babalık’ını kulağına takmış,” diye dalga geçtim.
“Söylesenize,” dedi damdan düşer gibi, “siz kulağınıza kimi takıyorsunuz?”
“Bilmiyorum. Tıpkı onun da yaratıcısı ve babasını kulağına taktığını bilmediği gibi. Ama aslında

biz de bilmiyoruz. Herkes hayatta cebinde bir büyüteçle dolaşmaz ”
“Sherlock Holmes dolaşır.”
Omzumdaki elinin ağırlığını, ensemdeki ılık, hafif nefesini hissedebiliyordum, ürperdim. Yavaşça

elini çekip ona döndüm.
‘Peki ya sen? Senin dövmen nerende?”
“Benim dövmem yok,” dedi.
“Uros’un vardı.”
“Uros?”
“Koluna taktığı bir damga, babasının lekesi.”
“O adam katil, baba değil.”
"Size sınıfın ilk günü dağıttığım anket formunu hatırlıyor musun?”
“Evet, şu aptal anket formunu hatırlıyorum,” dedi, “aptal” sözcüğünü vurgulayarak.
“Uros, bu dersten ne kazanmayı umuyorsunuz sorusuna ‘bir yerlere varmak,’ diye yanıt vermişti.”
“Bana biraz bayat bir laf gibi geldi. Ama zaten Uros da, nasıl desem, kutudaki en keskin alet

değildi.”
“Bu da ne demek şimdi?”
“Pek zeki sayılmazdı yani.”
“Bu söylediğin hiç de hoş değil.”
“Affedersiniz.”
“Uros bir sürü SOS sinyali gönderdi. Ama biz fark edemedik. Ya da umursamadık. Hepsi de benim

hatam.”
“Şimdi de vicdan azabı çekiyorsunuz, değil mi?”
“Şu oyuncak bavullar... Orada da bir mesaj var, çözemediğimiz bir mesaj. Tam önümüzde duruyor,

havada bir sürü sinyal var, ama biz körüz. Senin şu Vermeer’inde saklı olduğu varsayılan görüntü
gibi. Belki de hepimiz ceplerimizde büyüteçle gezseydik dünya gözümüze daha farklı görünürdü. Ya
da peri masallarındaki karakterlerin yeteneklerine sahip olsaydık, bitki ve hayvanların dilini anlama
yeteneğine, ya da en azından sadece insan dilini, insanların nasıl konuştuğunu gerçekten
anlayabilseydik.”

“Unutun bunları, yoldaş," dedi Igor. “İnsanlar konuşmaz; saçmalarlar. Ama şimdilik bu kadar yeter.
Kapatıyorlar. Gitmemiz gerek. Size bir fincan sıcak kakao ikram edebilir miyim?”

Igor’la ben müzeden son çıkanlardık, ama müzedeki kitapçıdan bir hatıra eşyası alacak kadar
zaman bulabildik: Camdan yapılmış oval bir kâğıt ağırlığı. Camın altında Igor’un kız arkadaşının
röprodüksiyonu vardı.

Dışarı çıkarken hafiften bir kar yağıyordu. Küçük meydanın karşısına geçerek bir kafeye girdik.
Pencere kenarında yer bu lup sıcak çikolatalarımızı söyledik. Uros’un ölümü hakkımla konuşmaya
başlamıştım artık. Bir türlü susmak bilmiyordum. “Belki de tetiği çeken benim,” dedim.

“Hangi tetiği?” diye sordu hemen.
“Yani, Uros'un ölümünün sorumlusu benim. Bana bir sinyal gönderdi ama ben çözemedim."



“Bu çok saçma!" dedi Igor. “Uros'un ölümünü romantikleştirmeyi bırakmak zorundasınız. Bunun
anlamı ne? Daha mı iyi hissediyorsunuz? Kendini neden öldürdüğünü sadece Tanrı bilir. Belki
keçileri kaçırdı. Belki yolculuktan sıkılıp trenden atlamıştır. Belki bu onun hoşça kal, cherio, tot
ziens, aidos ve hepinizin canı cehenneme deme yöntemidir... Söylesenize, neden bu konuda sızlanmak
için beni seçtiniz?”

“Çünkü başka sızlanabilecek kimsem yok.”
“Kendinize gelin artık, olur mu? O gözyaşları sıcak çikolatanızı berbat edecek.”
“Peki. Söz veriyorum.”
“Hangi filme girdiğimi bilebilseydim keşke - öğleden sonra matInesindeki ağlak kadın filmlerinden

birine mi? Belki de Danielle Steele romanıdır?”
Gözyaşlarımı sildim.
“Aferin size! Ağlaya ağlaya şeye dönüşeceğinizden korkuyordum, şeye - mürekkepbalığına."
Güldüm, gülmek bir anlığına da olsa içimi rahatlattı.
'Bana kendinden söz et,” dedim temkinli bir ifadeyle.
“Ne bilmek istiyorsunuz?”
“Hayatından bahset işte. Annen ile baban hayatta mı? Nerede yaşıyorsun? Kiminle? Kız arkadaşın

var mı? Kimlerle arkadaşlık ediyorsun?”
“Siz ve şu aptal anketleriniz! Neyin peşinde olduğunuzu biliyorum, endişe etmenize gerek yok ama.

Bir kere, ben mahkeme salonunda gördüğümüz gibi bir sahtekâr için kendimi asla öldürmem. Ama
daha da önemlisi, intihara meyilli tiplerden değilim. Ben oyuncuyum. Çok da zekiyimdir.”

Amsterdam’a dönerken trende pek konuşmadık. İkimiz de kendi düşüncelerimize dalmıştık: Igor bir
Hollanda gazetesi okuyordu; ben ise kâğıt ağırlığını paketinden çıkarmış oval camı okşuyor, annemin
porselen dolabına koyduğu fotoğrafları düşünüyordum. Aralarında babamın fotoğrafı yoktu. Babamı
hatırlamıyordum. Hatırlayamıyordum. Kendini öldürdüğünde üç yaşındaydım. Annem onun hakkında
konuşmayı reddederdi. Köprülerini yakmıştı ve benim için yeniden kurmaya hiç niyeti yoktu. Babam
hakkında hiçbir şey bilmemekle kalmıyordum; adını da bilmiyordum. Annem bana kendi soyadını
vererek izleri de silmişti. Porselen dolabında hiç yeri olmamasına şaşmamak gerekirdi. Annem
biyografimden babamı çıkararak beni “kurtardığına" yüzde yüz emindi. Neden kurtardığını ancak
kendisi bilirdi. Geçebileceğim bütün çatlakları doldurmak, takip edebileceğim bütün ipuçlarını yok
etmek için elinden gelen her şeyi yapmıştı. Hem kendisinin hem de babamın yerini doldurarak
geçmişin büyük bölümünü idare ediyordu.

Kulağımdaki görünmez küpe boştu. Sihirli bir resim bulurum diye bulanık yüzeyini inceledim.
Anılarımın derin, koyu karanlığından yükselen sahnenin gerçekten de yaşanıp yaşanmadığını ya da
görüntüdeki adamın gerçekten babam olup olmadığını bilmiyordum. Ama bu mümkündü. Üç
yaşındayım. Beni sırtına almış adamın saçına yapışmışım. Adam sanki boynundaki atkının uçlarıymış
gibi ayakkabılarımı tutuyor. Kalın karların içinde yüzüyoruz. Alacakaranlıkta. Her şeye sihirli bir
ışıltı hâkim. Birden adam elini omzuma koyup ağır çekim karlara yığılıyor. Bense delicesine bir
mutluluk duyuyorum...

“Kulağınızı kaşıyorsunuz.” dedi Igor, başını gazetesinden kaldırarak.
“Öyle mi?”
“Ne düşündüğünüzü bilmek isterdim."
“Ah, biliyorum... Aslında pek bir şey düşünmüyorum.”
İstasyonda herkes kendi yoluna gitti. Uzun gövdesi sırt çantasının ağırlığı altında hafifçe



kamburlaşmış, elleri ceplerinde gidişini görmek için döndüm. Karanlıkta, arkadan, minik kar
tanelerinin arasında daha bir güçlü, daha bir yetişkin görünüyordu.

“Pazartesi derste görüşürüz,” diye seslendim.
Dönmedi, karşılık da vermedi; sadece duyduğunu göstermek için yavaşça kolunu kaldırdı.
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Sonunda Ines ve Cees beni gerçekten davet etti. Doğrusunu isterseniz, Ines ve ben hiçbir zaman çok
samimi olamamıştık. Bütün şu Amsterdam olayı şans eseri gerçekleşmişti. Berlin’deki ortak bir
arkadaşımız Amsterdam’a gelmiş ve Ines'e rastlamıştı. İkisi, kim nerede ne yapıyor diye sohbet
ederken Ines’e adresimi vermişti. Onunla bir ara birlikte çalışmıştık, bir ara da çift olarak
görüşmüştük. Onun Vladek’i vardı, benim de Goran’ım. Vladek’le birbirlerini okul günlerinden beri
tanıyorlardı, henüz üniversitedeyken evlenmişlerdi. Mezun oldukları anda Zagreb’den ayrılmışlardı.
Amsterdam'a gittikleri söyleniyordu. Vladek, Hırvat naif ressamlarının eserlerini alıp satarak (daha
çok İtalya'da) üniversiteyi bitirmişti. Şimdi Amsterdam’da kendi galerisi vardı.

Ines’in beni Amsterdam’a geldiğim gibi çağıracağını umuyordum. Birkaç kez ona telefon ederek
buluşmayı önermiştim, ama her seferinde kibar bahaneler öne sürmüştü: Çok meşguldü, çocuklarla
olması gerekiyordu, ama “bir araya geleceğiz, sadece ikimiz. Eskisi gibi güzelce sohbet edeceğiz,
tamam mı?” Goran ve Vladek olmaksızın ikimiz birlikte vakit geçirdik mi, bunu hatırlayamadım.

Ines tipik bir Zagreb ürünüydü. Çekiciydi, kendine bakma konusunda da müthiş bir çaba
harcıyordu: Kendi kozmetik uzmanları (“Mutlaka sen de gitmelisin. Kendini tanıyamayacaksın!”),
kendi kuaförü, kendi dişçisi, kendi terzisi vardı. Bütün kıyafetlerini Londra’dan alırdı (“Trieste
köylüler içindir!"). Tanıdığı herkes ona aitti, bunlara vize bürosundaki kadın ("Vikica bize beş
dakikada vize aldı!”), estetik cerrahlar ve kuaförler, ayrıca kasap ve gündelikçi kadın da (“Milkica
birinci sınıftır. Kimse ondan iyi pencere silemez. Hele ütüde eline kimse su dökemez. İhtiyacın
olduğunda mutlaka söyle.") dahildi. Etrafındaki dünyayla bu kadar yoğun bir samimiyet kurması, bu
dünyayı tamamen kendi emrine amade kılması, çevresiyle kendini bu kadar rahat hissetmesi (dünya
tereyağı, o bıçak), kendisi gibi düşünmeyenleri anlamaktan yoksun olması, hâlâ üniversitede okurken
yüksek ücretli bir işle meşgulmüş gibi, “yetişkin hayatını” verimli ve otoriteyle yaşaması - bütün
bunlar beni ondan uzaklaştırıyor, ama aynı zamanda da cezbediyordu. Onda şu “Zagreb kızı” havası
vardı: İnsana annesinden geçen ya da imtiyaz sahibi sınıfa girerek ve cilveli konuşma şekliyle
kazanılan kadınsılık - hafif genizden gelen bir sesle yüksek tınılı “ş”ler ve “ç"lerin birleşimi, son
heceleri vurgulama eğilimi ve her kimle konuşursa onun yanında olduğunu gösteren sokulgan bir
tonlama. Ama sesi buram buram sevgi ve anlayış da tütse, yakınlık kuramıyordu.

Onu görmek için pek yanıp tutuştuğum söylenemezdi, ama aylardır Amsterdam’da olduğum halde
bir kez bile arayıp sormaması beni gücendirmişti. Yıllardan beri ilk kez makyaj yaptım, küpe taktım
ve yüksek topuklu ayakkabı giydim. Bloemstraat'ta yürüyüp evini ararken, onun için bunca zahmete
girmiş olmaktan bir tür utanç duydum. Karşısına en iyi halimle çıkmak istiyor, bu kostümü de işin
aslını gizlemek için kullanıyordum.

Ines hiç değişmemişti. Kapıda bana yanağını uzattı, kolumdan tutup beni eve sokarken bir yandan
da durmadan konuşuyordu. (“Tanjicaaaa! Bir dön de sana şöyle bir bakayım! Aman Tanrım,
muhteşem görünüyorsun! On beşlik kız gibisin! Hele şu elbise! Buradan mı aldın? Ben hâlâ bir şeye
ihtiyacım olduğunda Londra’ya koşuyorum. Cees nasıl kızıyor bir görsen! “Burada bulamayacağını da
nereden çıkardın!” diyor. Ama bulamazsın tabii, o da başka. Ah, P.C. Hooftstraat boyunca, acınacak
kadar kısa bir mesafede ellerinden geleni yapıyorlar, ama Bijenkorf gibi mağazaları bizim NaMa’dan
birazcık daha iyi... Tanrım! NaMa’yı hatırlıyor musun? Virovjtica’daki en sıradan kız bile Hollandalı



kadınlardan daha iyi giyinir. Bunu sen de fark ettin. Eminim etmişsindir.)
Bunları duyan herkes, Ines ile benim uzun bir ayrılığın ardından buluşan iki eski dost olduğumuzu

sanırdı; durmadan konuşması beni de öyle olduğuna inandırdı. Beklentilere karşılık verememiş,
dostluğumuzu ihmal etmiş gibi hissettim kendimi.

Ines yemeğe oturmadan önce bana evi gezdirdi. Önce çocuk odalarını gösterdi. (“Çocuklar Cees’in
annesindeler. Piet yedisine yeni bastı, Marijke ise üç yaşında. Burada ikisinin fotoğrafı var, bak. Piet
ve Manca, ben ona öyle diyorum.”) Ev geniş ve basit döşenmişti, ama duvarlar Hırvat naif
ressamlarının resimleriyle kaplıydı. (“Bana evi hatırlatacak bir şey istiyordum,” dedi, bakışımı fark
ederek. “Hollandalılara da dilenci olmadığımızı gösterecek bir şey, anlarsın ya.”) Gözlerim kitap
raflarındaki modern Hırvat ustalarının kitaplarına takıldı: Krleza, Ujevic, Matos toplu eserleri,
(“Uyumadan önce Ujevic'in şiirlerini okumayı severim. Ya sen? Ama eminim sen benden çok
okuyorsundur. O çocukların beni nasıl yorduğunu tahmin edemezsin!”) Mutfak pencerelerinin
perdeleri Sloven dantelindendi, pervazda içinde kalp şeklinde zencefilli çörek duran ahşap bir raf
vardı. Hırvat pasaportu şeklindeki kutuda satılan Kras çikolatalarını, ona aldığım ev hediyesini de
oraya koydu.

Mutfakta, “Yani öylece ortadan kayboldu, ha?" diye sordu nazlı nazlı.
“Kim?”
“Goran, elbette."
“Ortadan kaybolmadı. Japonya’ya gitti."
“Haberleşiyor musunuz?”
“Hayır.”
“Kim bilebilirdi ki! Örnek çift! Başına böyle bir şey geldiğine inanamıyorum!”
“Ama geldi işte.”
“Oh olsun, bir ‘Milosevic’le düşüp kalkmasaydın sen de!” dedi şaka yollu.
Yanıt vermedim. Goran’ın resmi olarak Sırp adıyla sınıflandırıldığunı hatırlaması beni şaşırttı.
“Hey, bozulma sakın! Sadece şaka yapıyordum. Senin içini görüyorum ben, kızım. Kalbindeydi

onun yeri. Hiç ayrılamayız, derdi. Ama yok artık, gitti. Sen de anahtarı kaybettin belli ki.”
Yeniyetmelerin eskiden pek sevdiği bu şiiri duyunca gülümsemeden edemedim. Birden gerginlik

yok oldu.
“Eğer sen de benim gibi bir Hırvatla evlenseydim onu daha kolay unutabilirdin,” dedi. “Şimdiye

çoktan ikinci evliliğini yapmıştın bile.”
“Şansımı kaybettim.”
“Vladek Amsterdam'a geldiğimiz anda dibe vurdu. Ota falan daldı. Ama gerçekten daldı.” Ot

sözcüğünü fısıldayarak söylemişti, sanki anne babamız duysun istemiyordu.
“Vladek şimdi nerede?”
“Polis bile bilmiyor. Ama umurumda değil. Artık benim sorunum değil... Haydi gel bir şeyler

yiyelim.”
Cees gayet güzel Hırvatça konuşuyordu. (“Onu ne güzel eğittim, gördün mü? İyi iş çıkarmışım değil

mi? Ama aslında kayınvalidesinin sayesinde oldu, değil mi Cees? Ah, bu arada, ailen nasıl?
Memlekette ailenden kimler kaldı, onu bile bilmiyorum hâlâ...”) Ines ben oradayken durmadan
konuştu. Mükemmel ev sahibesi olarak, en iyi gümüşlerini (“Senin için çıkarıyorum, eskiden ne çeşit
bir hayat sürdürdüğümüzü sana hatırlatmak için: Büyükannemden kalma”), “bizim” şarabımızı ve
“bizim” zeytinyağlımızı çıkardı. (“Her yaz eve gideriz. Korcula’da küçük sevimli bir yerimiz var. Bir



ara mutlaka gelmelisin. Dönüşte de elimiz kolumuz Çingeneler gibi şarap, zeytinyağı, pastırma, aklına
gelebilecek her şeyle dolu oluyor. Cees oraya bayılıyor. Çocuklar da. Çocukların Hırvatça konuşması
benim için çok önemli. Annem için de tabii. Annem her yıl çocuklarla birlikte koskoca iki ay
geçiriyor.") Ve deniz kıyısı, çocuklar, annesi, Cees'in annesi, Hollandalılar hakkında durmadan
anlattı. Bense iki laf edecek fırsatı ya buldum ya bulamadım.

Başka şartlar altında sıkılırdım herhalde, ama o akşam yaptığımız sohbet beni rahatlattı. Genizden
gelen cilveli ses ilaç gibiydi. Yıllardan beri ilk kez hayat bana “normal” geldi. Zamanın kendisi de
sanki toparlanmış, yaralan iyileşmişti. Sonunda ayağım sağlam toprağa basıyordu, Ines'in sözlerinden
yayılan sıcaklığın keyfini çıkarıyordum. Bir an Zagreb’de olduğumuzu düşündüm. Evet, daha
yaşlıydık, Vladek yerine yanımızda Cees vardı, ama Goran her an geri gelecek gibiydi. Bir şişe daha
şarap almak için çıkmıştı...

“Haşhaşlı kekimi denemelisin. Senin için yaptım. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu sağ olsun.
Yoksa gerçek pasta nasılmış bilemeyecektik, bilmem ne demek istediğimi anladın mı. Haşhaşı da
Zagreb’den getirmek zorunda kaldım. Artık burada bulunmuyor, hatta şeylerden bile onlara ne desem?
- Türklerden bile.” Hafif ırkçı imasını anlamamı ve göz kırparak onaylamamı beklediği açıktı.

“Börek, baklava ve haşhaşlı erişte,” diye şarkı söyledim.
“Sen ve şu Yugonostaljin yok mu,” diye homurdandı. Biraz şaşırdım. Sanki durmadan Yugoslavya

hakkında konuşmuşum gibi bir tavır takınmıştı.
Kahvelerimizi içerken Ines çoğula geçti.
“Sana yardım edebildiğimize memnunuz. Artık insanlar pek birbirlerine yardımcı olmuyorlar. Hem

sen her zaman sınıfımızın en iyisiydin, ben de Cees’e, Tanja’yı davet etmeliyiz, dedim. Öğrencilerin
hakkında çok şey duyduk. O çocuk hakkında da. Korkunç!”

Yine afalladım. Bu lafların bir yere varacağını hissetmiştim.
“O çocuğun adı Uros’tu,” dedim.
“Her kuşakta bir intihar olur,” dedi.
“Ne demek istiyorsun?”
“Biz üniversitedeyken de birisi intihar etmişti, unuttun mu? Adı neydi?”
“Nenad.”
“Evet. Hindistan'a gitmiş, geri geldiğinde kendini öldürmüştü. Babası generaldi. Uyuşturucuyla

ilgiliydi galiba intiharı. Tanrım! Hindistan'ın yolunu tutan onca insanı hatırlıyor musun? Ama sen ve
ben, biz asla şu çakra ve mantra işine kanmadık, değil mi?”

“O öğrenci hakkında bir şeyler öğrenebildin mi?" diye sordu Cees, Ines'in sözünü keserek. Bu
yüzden ona minnettardım; Bildiğim her şeyi anlattım.

"Bunu sana söylemek zorunda olduğum için üzgünüm,” dedi, “ama öğrencilerinden seninle ilgili
birtakım şikâyetler geldi.”

Bu sözleri karnıma inen bir yumruk etkisi yaptı.
“Ne tür şikâyetler?”
“Eğer bir okutman görevini yapmıyorsa öğrencilerin şikâyet etmeye hakkı vardır, bu şikâyetleri

ciddiye almakla yükümlüyüz. Özetleyecek olursak, ders işleme tarzından memnun değillermiş.”
“Bu doğru olamaz,” diyebildim.
“Maalesef doğru.”
“Ne sebepten şikâyet etmişler?”
“Derste işe yarar hiçbir şey yapmıyormuşsunuz. Sınıfa gelmek tam bir zaman kaybıymış.”



“Böyle mi söylediler?”
“Belirli bir programın yokmuş, dersler karmaşa halinde geçiyormuş. Seninle kafelerde oturmaları

bir yana, onları buna zorluyormuşsun.”
“Bunu kim söyledi?”
“Bunu söylemeye yetkim yok,” dedi Cees kısaca.
“Hepsi birden beni şikâyet etti yani!”
Cees yanıt vermedi.
Ines beni teselli etmeye çalıştı. Kör olduğumu, işlerin değiştiğini görmeyi reddettiğimi söyledi.

Hollanda’daki insanlar hiç kimsenin tarafını tutmuyordu, ama “bir an birin iki olduğunu”
görebiliyorlardı, öyle değil miydi? Çok sevgi dolu olduğumu, bu yüzden öğrencilerimle gereğinden
fazla yakınlık kurduğumu söyledi. “Eskiler ne der bilirsin: Körle yatan şaşı kalkar.” Şu “şaşı kalkar”
kısmını söyleyişi yüzünden ona karşı neredeyse fiziksel bir tiksinti hissettim. Hollanda Eğitim
Bakanlığı’na bir teklif götürüldüğünü söyledi. Taslağını, bizzat Cees hazırlamıştı. Bütün Hollanda
üniversitelerinde Hırvatça ve Sırpçayı ayırma teklifiydi. Ne dc olsa bu ayrım, “uzun zamandır
gecikmişti, epeydir var olan politik gerçeğin gerektirdiği bir şeydi.” Eğer Cees’in teklifi kabul
edilirse, gelecek sonbahar Amsterdam Üniversitesi Hırvat dili ve edebiyatı eğitimi, Groningen de
Sırpça dersleri verecekti. Bu mantıklıydı aslında, çünkü Groningen şu anda zaten Bulgarca veriyordu.
Bu da eylülde tam zamanlı bir iş sahibi olma şansımın yüksek olduğu anlamına geliyordu. Hayır,
akıllarında başka aday yoktu, kesinlikle yoktu. Çocuklar yüzünden bu işi kendisi yapamazdı, hem
zaten karı-kocanın aynı bölümde çalışmasını engelleyen bir de kural söz konusuydu, özellikle de
eşlerden biri bölüm başkanıysa. Ayrıca, tezine son şeklini verememişti bir türlü. Kendini
düşünmelisin, dedi bana. Yaşım ilerliyordu, Zagreb’e dönmeye de hiç niyetim yoktu, değil mi? Orada
asla iş bulamazdım. “Bizimkilerin" nasıl olduğunu biliyordum. Bir kez ayrıldın mı, artık seni gözden
çıkarırlardı. Kendilerince haklıydılar. “Sen iki tabure arasına düştün, kıçının ne kadar büyük
olduğunun bir önemi yok.” Evet, kıç. Bu sözcüğü kullandı, yine ona karşı o tiksintiyi hissettim. Cees
benim yanımdaydı, ama Cees tek başına değildi. Öğrenciler “milliyetçi sınırlara” karşı benim
sandığımdan çok daha hassastılar. Bu kadar saf olmama, olan bitene yani, “politik gerçeğe” bu kadar
kör olmama şaşırıyordu. Bir de şu kendi canına kıyan zavallı Sırp vardı; evet, doğru, Uros. Her
şeyden kurtulduklarını sandıkları halde o çocukların başına amma kötü bir şey gelmişti böyle...

“Seni buraya grup terapisi uygulayasın diye davet etmedik,” dedi Cees.
“Ben grup terapisi uygulamıyorum! Eğitim seviyelerinin ne kadar farklı olduğunu biliyorsun. Dersi

hepsiyle ilişkili bir şeye dayandırmak zorundaydım. Her şeyleri ellerinden alındı, görmüyor musun?
Cehennemden kaçan insanlara nasıl Rönesans komedisi oynatabilirim ki?"

“Senin de her şeyin alınmadı mı?” diye kıkırdadı Ines. “Benim alındı. Tanrı’ya şükür Yugoslavya
artık yok!”

“Böyle bir eğitim almadın, hem zaten sana bu yüzden para ödemiyorlar Bu ülkede bu tür şeylere
uzmanlar bakar. Onlara da psikoterapist denir. Senin görevin senden istediğimiz şeyi yapmaktır. Sana
bu yüzden maaş veriyoruz.”

“Cees’i dinle, şekerim. Senin iyiliğini istiyor."
“Hepsine de gereksiz yere yüksek notlar vermişsin. Bölümdeki herkes bunun farkında. Hepsinin de

şahane öğrenciler olduğunu söyleyemezsin herhalde.”
“Öyleydiler,” diye homurdandım.
“İşte sen böylesin. Cömert Tanja! Her zaman böyle iyi kalpliydi, Cees. Bir keresinde hatırlıyorum



da iltifat ettiğim bir broşu o an göğsünden çıkarıp bana hediye etmişti.”
Böyle bir şey hatırlamıyordum. Acaba uydurdu mu, yoksa ben mi unuttum, merak ettim.
“Neyse, onları hak etmedikleri yüksek notlarla kazanamayacağını anlamışsındır. Öğrencilerin, ders

programı konusunda ısrarlılar. Bence sen onları fazla hafife aldın. Derslerini ciddiye alıyorlar ve
bundan memnunum.”

“Cees’i dinle, şekerim. Neden söz ettiğini çok iyi biliyor." Yine nazlı nazlı konuşmaya başlamıştı.
Bir çocukla konuşur gibiydi.

“Onlara rüşvet vermeye çalışmıyordum! Şu anda nekahet döneminde olduklarını nasıl göremezsin!
Hepimiz nekahet dönemindeyiz! Onlarla yapağım şeyin herhangi bir akademik programdan daha
önemli olduğuna hiç şüphem yok.” Ama konuşurken bile, boşuna konuştuğumun faikındaydım.

Cees omuz silkti.
“Madem daha önemli olduğunu düşünüyorlardı, neden ders programı olmadığı için şikâyette

bulundular?"
Cees'e kalırsa, durumum, akademik görevimi yerine getirememiş olmama zayıf bir mazeretti.

Boğazımda bir şey düğümlendi ve hıçkırarak ağlamaya başladım. Herkes taralından ihanete
uğradığımı hissediyordum: Öğrencilerim tarafından ihanete uğramıştım, Cees ile Ines’in önünde
ağladığım için kendi kendime ihanet etmiştim. İnanamıyordum, öğrencilerimden birinin Cees’e gidip
sınıfta yaptıklarımızı bir bir anlatmış olmasına inanamıyordum işte. Yoksa birden fazla mıydı? Cees
çoğul ifade kullanmıştı. Bütün sınıf onu görmeye gitmiş olabilir miydi? Utanmış, terk edilmiş, kırgın
ve öfkeliydim. Artık neden ağladığımı bile bilmiyordum, ama gözyaşlarımı durduramıyordum. O
kadar paniğe kapılmıştım ki, tuhaf gelecek ama çabucak kaçıp gitmek yerine onların kanepesine
kıvrılıp sabaha kadar orada kalmayı çok istiyordum. Bodrum katındaki daireme dönme fikri içimi
umutsuzlukla dolduruyordu.

Samimi bir yardım etme arzusuyla Ines telefona koşup taksi çağırdı. Ona göre bu ambulans
çağırmak gibi bir şeydi. (“Bu durumdayken tramvaylarda sürünmene gönlüm razı değil!”) Taksi
geldiğinde, Cees elini uzattı.

“Umarım yeterince açık konuşmuşumdur,” dedi beceriksizce. “Haftaya bölümde görüşürüz.”
Ines bana yanağını uzattı.
“Her şey yoluna girecek,” dedi tatlı tatlı. “İnan bana, Tanjica. Sadece Cees’in dediklerini yap. Seni

sevdiğimizi ve senin için her şeyin en iyisini istediğimizi biliyorsun.”
Kapıdan çıkarken, elime küçük bir paket tutuşturdu.
“Senin için bir dilim haşhaşlı kek sardım. Yarın kahvaltıda yersin.”
Taksi yola çıkarken, bana bir öpücük gönderdi ve eve girip gözden kayboldu.
Ertesi sabah sol elimin arkasında uzun bir çizik fark ettim. Derim kırmızı, yarık epeyce derindi.

Önce korktum. Nasıl olduğunu bilmiyordum. Sonra hayal meyal, bir süre koltuğumda oturup elimi
radyatör peteklerine sürtüp durduğumu hatırladım. Böyle bir yarayı açmanın ne kadar sürmüş
olabileceğini merak ettim.
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Kapının önünde durakladım, iki hafta önce olsa, içeri koşar adım, heves dolu bir halde girerdim;
şimdi ise eşiği geçecek gücüm yoktu. Derin bir nefes aldım, evrak çantama zırh gibi yapışıp içeri
girdim.

“Merhaba, yoldaş! Zagreb nasıldı?"
“Söz verdiğiniz çikolatayı getirdiniz mi bakalım?"
“Döndüğünüze sevindim. Sizi sabırsızlıkla bekliyorduk.”
Samimi olduğu belli olan bu gürültülü karşılama, dengemi bozdu. Ne diyeceğimi bilemedim.

Gürültünün yatışmasını bekledim, sonra da hafta sonu hazırladığım müfredatı dağıttım. Sömestr
sonuna kadar vereceğim derslerin listesiydi. Her bir dersin yanında tarihi, işleyeceğimiz konunun kısa
bir özeti vardı. Ardından okunmasını istediğim materyalin listesini dağıttım; bu, haftada aşağı yukarı
iki yüz sayfalık bir listeydi. Onlara programa kutsal kitapmış gibi bağlı kalacağımı ve dersten önce
gerekli makaleleri okumalarını beklediğimi söyledim. İki yazılı ve son olarak da final yerine geçecek
sözlü bir sınav yapacağımı bildirdim. Artık devamsızlığı hoş görmeyeceğimi söyledim: Devamsızlık
final notunu etkileyecekti.

“Neler oluyor burada?” diye bağırdı Meliha gülerek. "Yönetim mi değişti?"
Bu sözleri duymazlıktan gelmeyi tercih ettim.
“Kütüphanede hepsinden sadece birer tane varken bütün bu kitapları nasıl okuyacağız?” diye karşı

çıktı okuma listesine göz atan Mario.
“Aranızda paylaşacaksınız ya da fotokopi çektireceksiniz,” dedim. Ben de hafta sonumun büyük bir

bölümünü bölüm kütüphanesinde listedeki ilk kitapların fotokopisini çektirerek geçirmiştim.
“Kütüphanede bütün bu kitaplar var mıymış peki?" diye sordu Selim.
“Okuma listesindeki bütün kitaplar kütüphanede var. Aksi halde listeye sokmazdım.”
Müfredatın bir kopyasını da Cees’e verdim.
“Haftada iki yüz sayfa mı? Biraz abartmıyor musun?”
“Hiç de değil. Amerikalı öğrenciler haftada en az dört yüz sayfa okuyorlar. Ayrıca, senin istediğin

buydu, değil mi?” Amerikalı öğrencilerle ilgili bilgiyi bir yerlerde okumuştum, beklediğim etkiyi
yapmış gibiydi. Cees’in tek yanıtı omuz silkmek oldu.

Dersler Sloven, Hırvat, Boşnak, Sırp ve Makedon edebiyat tarihlerine karşılaştırılmalı kısa bir
genel bakıştı. Bu da, bir yığın bilgi, ad ve tarih dolu bir alanda yorucu bir koşuşturma demekti. Yine
de sömestr sonunda birkaç Hırvat romancının tematik analizi için biraz boşluk bırakmıştım.

İnanmadıkları yüzlerinden okunuyordu. Bu davranışımı geçici bir hevese yorup beni affetmeye
çalıştılar, kaprisin geçici olduğunu, gelecek sefere her şeyin eskisi gibi olacağını umuyorlardı. Bana
gelince, onların yüzlerini inceliyordum. Beni ispiyonlayanı bulmaya çalışıyordum. Bunun Meliha
olduğunu düşündüğüm zamanlar oldu, sonra Nevena ya da Igor ya da Boban... Bir kişinin mi başının
altından çıktığını yoksa iki kişinin kafa kafaya vererek mi çalıştığını anlamaya çalışırken cehennem
azabı çektim. Meliha ile Igor’u Cees'e düzenli olarak sınıf aktivitelerini rapor ederken hayal ettim.
Ya da Selim’in Cees'e koşup sınıftaki çılgınca şeylerden, tarihi gereklilik adına kendi yurttaşlarının
yok ettiği bir ülkeyi diriltmeye çalıştığımdan söz ettiğini. Yoksa Johanneke miydi? Ya da Ana?

Ders bittiğinde hemen ayrılırdım. Ofisime hiç gitmezdim iletişimi engellemek için elimden geleni



yaptım. Zamanla yüzlerindeki inanmazlık ifâdesi şaşkınlığa, sonunda da hayal kırıklığına dönüştü.
Yine de dersten sonra gelip onları kahve içmeye davet etmemi beklediler. Bir sefer Meliha denedi,
ardından da Nevena.

“Hey, yoldaş. Kopje koffie'ye ne dersiniz? Bizden.”
‘‘Teşekkürler, ama şu anda çok meşgulüm,” dedim her iki seferinde de.
Bölümün karşısındaki kafede sohbete daldıklarını görebiliyordum. Kurmay başkanlarının ortak

toplantısı. Beni konuştuklarını biliyordum. “Sürtük. Lucic tam bir sürtük oldu.” İçlerinden birinin,
muhbirin, ağzı sımsıkı kapalı oracıkta oturduğunu ve kaş çattığını hayal ettim. Derse gelmekten ilk
hangisinin vazgeçeceğini tahmin etmeye çalıştım. Igor mu? Ante mi? Nevena mı?

Sadece bir kez kontrolümü kaybettim. Ujevic’in Günlük Matem adlı şiirini ezberlemelerini
istemiştim. Hem baştan sona, hem de sondan başa ezberden okuyabilmeleri gerektiğini söylemiştim.
Hırvat şiiri dersinin pek nefret edilen profesöründen kaptığım aptalca bir numaraydı bu. Adam bize
bu tür ödevlerle işkence etmekten zevk duyardı. Bir keresinde gelecekteki öğrencilerime asla bu tür
şeyler yapmayacağıma yemin etliğimi de hatırlıyorum.

Nevena şiiri ne öyle ne böyle öğrenmeyi reddetti. Ondan yüksek sesle okumasını istedim. Karman
çorman bir şeyler söyledi. Ardından tersten okumasını istedim. Ne yapacağını bilemeden öylece
kalakaldı. Acı verici, aşağılayıcı bir sahneydi. Sonunda Igor ayağa kalktı, şiiri bir güzel okuyarak onu
bu dertten kurtardı.

"Teşekkür ederim, Igor," dedim. “Nevena, şiiri iyice öğrendiğinde yine deneyebilirsin.”
Nevena eşyalarını topladı, dişlerinin arasından, “Sürtük!" diye tıslayarak sınıfı terk etti. Kapıyı

arkasından çarparak kapatırken galiba hıçkırıyordu. Onun adına ne kadar üzülsem de artık çok geçti.
Kendime biçtiğim bu rolden nasıl kaçacağımı bilmiyordum.

Tatminsizliklerinin büyüdüğünü hissedebiliyordum. Bunu sınıfa her girdiğimde, neredeyse fiziksel
olarak, ısı değişimi gibi, hissediyordum. Bazen sanki odayı dolduruyordu, o kadar ki, camları
kırmasından korkuyordum. Yine de tek kelime ermediler. Kırılma noktasına ne zaman ulaşacaklarını,
ne zaman başkaldıracaklarını merak ediyordum, ya da en azından içlerinden birinin benimle
yüzleşmeye gelmesini ve bu şekilde davranmamın nedenini sormasını umuyordum. Ama tek kelime
etmediler. Sadece Igor bütün bunlardan etkilenmemiş gibi görünüyordu. Ruhumu görür gibi dosdoğru
bana bakıyor, ara sıra da boynundan hiç çıkaramadığı kulaklıklarını takıyordu.

“Walkman’ini kapat, Igor. Burası sınıf, rock konseri değil”
"Rock konserine walkmanle gitmem."
“Kulağında o şeyle ne dediğimi nasıl..."
“Merak etmeyin. Kulağımda walkmanle sizi daha iyi duyuyorum."
“Bunu,” dedim, “sınavda göreceğiz.”
Çok yorucuydu. Bana ait olmayan şeyler söyleyip duruyor, bunu yaptığım için de kendimden nefret

ediyordum Bu duruma dayanmamın sebebi, içlerinden birinin Cees'e gidip ilk sömestrde olan her şeyi
anlattığı düşüncesinden kurtulamamamdı.

Yine de yeni yönetim şekli zamanla düşmanlığımdan kurtulmamı sağladı, bir noktadan sonra
“gerçek” dersler vermenin zevkini tatmaya başladım. Öğrencilerim de buna uygun karşılık verdiler.
Meliha çalışkan öğrenci rolüne büründü, Igor tek ders bile kaçırmadı. Ana ağzımdan çıkan her şeyi
not etti ve Johanneke o kadar çok gayret gösterdi ki bir süre beni Cees’e ispiyonlayanın o olduğundan
şüphelendim. Fakat o sırada artık sınıf iyice küçülmüş, sadece onlar kalmıştı: Nevena bir daha hiç
gelmedi, birer birer Mario, Selim, Boban ve Darko da gelmez oldu.



Edebiyat tarihi araştırmamız sorunsuz geçti. Dönemler ve ekoller, yazarlar ve başlıklar arasında
koşuşturmamızın bir tür uyuşturucu etkisi oldu. Dönüş temasını sona bıraktım. Kalmaları mı yoksa
dönmeleri mi gerektiğini bilmiyorlardı, ama hepsi de buradaki hayatlarının “sadece geçici” olduğunu
hissediyor, hepsi enerjilerini belgelerini almaya yöneltiyordu. Belgelerini aldıktan sonra karar
verebileceklerini düşünüyorlardı. “Anavatan" hâlâ içlerinde bir yerde olası bir ÇIKIŞ levhası gibi
ışıldıyordu.

İşte böyle, yine kendi öğrencilerimin mülteci bavullarını hazırlıyordum. İlk sömestr de aynı şeyi
yapmıştım aslında, ama tek farkla: Bu sefer bavullarda kaçak mal yoktu. Onlara kendi edebi
ailelerini, atalarını tanıtıyordum. Seçtiğim örnekler kurgusal kahramanların bir tür biyografisini
oluşturuyordu. Hikâye çoğu zaman üçüncü tekil şahısla başlıyor, birinci tekil şahısla, başkarakterin
günlüğü ya da bir dostuna yazdığı mektuplar şeklinde sonlanıyordu. Başkarakterler her ne kadar
“bizden” olsalar da, hepsi -özellikle Hırvat çeşitleri- genç Werther ve Childe Harold’la belirgin bir
akrabalık taşırdı. Ayrıca bir de eleştirmenlerin “gereksiz adamlar” diye damgaladığı Rus karakterler
de pek boldu: Gribocdov’un Chatsky'si, Puşkin’in Kugene Onegin’i, Lermontov’un Peehorin’i,
Turgenyev’in Rudin’i ve Lavretskv’si ve Kirsamov’u ve Bazarov’u, Gonçarov'un Oblomov’u,
Çehov’un Ivanov’u ve Oleşa’nın Kavalerov'u gibi karakterler; hepsi de Slav dillerinin edebiyatlarına
kene gibi yapışmışlardı. Erkek tarafı böyleydi. Kadın karakterler ise uç farklı çeşitteydi: Genellikle
kahramanımızın terk ettiği genç ve güzel vatansever; kahramanımızı küçümseyen ama aynı zamanda
da ona ilham veren vamp kadın, bir de sonuna kadar kahramanımızın yanında kalan, kendini feda eden
sessiz kadın.

Başkarakterlerin hep aynı özellikleri göstermesi beni şaşırtırdı. Okuduğum sanki edebiyat değil de
genetik bilimiydi. İnsanın her zaman farkında olduğu ama çok da önemsemediği bir şevi keşfetmesine
benziyordu. İnsanın kendi yüzündeki beni, ebeveyninde ya da çocuğunda, büyükannesi ya da
büyükbabasında da bulması gibiydi. Sık sık yüzyıldan uzun bir zamandır devam eden bir pembe
dizinin farklı bir bölümünü okuduğum hissine kapılırdım (her ne kadar bunu kimseye itiraf etmeyecek
olsam da).

K.S. Gjalski’nin iki romanını, Janko Borislavic ile Radmilovic'i okuduk. Her ikisinde de
başkarakter delirip kendi canına kıyıyordu. Vjenceslav Novak’ın İki Dünya’sıyla ve Tito Dorcic' ini,
M.C. Nehajev’in Kaçış'ını okuduk, her üç romanda da baş kahraman intihar ediyordu. Krleza'nın pek
beğenilen Filip Latinowicz'in Dönüşü adlı romanı da diğerleri gibi sürgün temasını işliyordu. Bütün
bu eserlerin başkarakterleri ülkelerinin dışında kendilerini yapayalnız hissediyor olsalar da, trajik
ölümlerini tetikleyen, eve döndüklerinde bir türlü uyum sağlayamamaları oluyordu.

“Ama bizi kan damarımızdan vuracak olan," dedi Meliha, “Gastarbeiter hakkında, Almanya’ya,
İsveç’e, Fransa'ya ve Hollanda’ya gidip yıllar yılı köle gibi çalışan dedelerimizle babalarımızı
akıttılar. Sonunda ülkeye geri dönüp güçbela kazandıkları paraları koca koca evlere anlatan bir
roman olacaktır. Sırf, arkalarında sağlam bir şey bırakıp, mutlu ölmek için. Sonra bu evler rahat bir
emeklilik ütopyasına dikilen anıtlar gibi bomboş kaldı, tıpkı piramitler, türbeler gibi. Çünkü savaş
çıktı ve her şey kül oldu."

“Belki de,” dedi Ana tedirgin bir tavırla, “ama bu gerçekten bizim hikâyemiz mi?”
“Eğer annen ile baban hayatlarının yarısını Almanya’da geçirdiyse ve sen yurtdışında cebinde beş

kuruş olmadan yaşıyorsan emin ol ki öyle, kızım. Arkadaşım Alda'ya sor istersen. O sana anlatsın.
Annesi ile babası otuz yılın ardından emekli oldu. Kazandıkları her kuruşu Saraybosna’daki bir
bankaya yatırdılar. Bir ev yaptırıp yerleşmeyi düşünüyorlardı. Peki şimdi neredeler? Cologne’a geri



döndüler! İşte bizim hikâyemiz: Her kuşak yoklukla başlayıp yoklukla sonlanıyor. Büyükannem ile
büyükbabam -sonra da annem ile babam- İkinci Dünya Savaşı'nın ardından sıfırdan başlamak zorunda
kaldılar, yeni savaş onları yine başladıkları noktaya geri götürdü. Şimdi de ben, en başından
başlıyorum, elimde koca bir sıfırla.”

Kimse tek kelime etmedi. Meliha’nın sıfırı başlarımızın üstünde ilmek gibi asılı kaldı.
Göçleri inceleyen antropologlar popüler casusluk romanlarındaki “uyurlar" terimini kullanırlar.

Uyurlar yeni ortamlarında kendilerine “normal” bir hayat kuran göçmenlerdir: Gittikleri ülkenin dilini
öğrenir, âdetlerini uygular, tamamen uyum sağlamış görünürler - derken, birden bir hayale kapılırlar.
“Yurda dönmek” fantezisi öyle bir şiddetle onları zapteder ki birer robota dönüşürler. Kazandıkları
her şeyi satıp savarlar ve dönüş yaparlar. Yapmış olduktan hatanın ayırdına vardıklarında da (çoğu
böyle hisseder) yirmi yıl ya da daha fazla bir süre “uyuduktan” o ülkeye geri dönerler. Yine uyum
yıllarını yaşamak zorunda kalıp (tıpkı psikiyatr koltuğundaki gibi), sonunda -iki kere kırık, iki kere
tamir edilmiş olarak- yazgılarıyla barışırlar. Çoğu paralel hayat yaşar: Anavatanlarının hayalini,
“sadece geçici olarak” yaşadıktan ülkenin duvarlarına yansıtır, yansıttıktan hayali “gerçek” hayat
olarak yaşarlar.

Benim öğrencilerim “uyurlar” olmaktan çok uzaktı, onlar gibi olmayı hayal bile edemiyorlardı. Ne
buraya ne de oraya aittiler. Havada kaleler inşa etmekle, aşağı bakıp kendilerine en uygun yeri
aramakla meşguldüler. Elbette ben de onlarla birlikte yukarıdaydım. Ben de ne buraya ne oraya
aittim. Tek fark benim aşağı bakacak cesaretimin olmamasıydı. Bende yükseklik korkusu vardı.
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Tam olarak neyin sebep olduğunu söyleyemiyordum. Ama bazen nereye gittiğimi unuttuğum için
sokağın ortasında zınk diye duruyordum. Orada, kılını kıpırdatırsa oyundan atıla cağından korkan bir
çocuk gibi öylece dururdum. “Şimdiii S E N çıktın!" Belki de bu kafa karışıklığının sebebi aslında
nereye gittiğimin pek de önemli olmadığı gerçeğinden kaynaklanıyordu. Başka bir kentin bir
sokağında dikiliyor da olabilirdim. Bu şehirdeki varlığımın tamamen şans eseri olduğu yadsınamazdı.
Eninde sonunda her şey şans eseri gerçekleşmiyor muydu? Çoğumuz değil oturmayı düşünmek
rüyamızda bile görmediğimiz yerlerde bulmuştuk kendimizi. Üstelik bu değişim çok kısa bir sürede
gerçekleşmişti. Sanki uykuya yatmış, başka bir hayata uyanmıştık.

Bazen uykularını ezici ama tanımlanamaz bir ağrıyla bölünürdü, ağrısız bir ağrıyla. Yataktan
kalkarak banyoya gider, ışığı yakar, suyun bir süre akmasına izin verip, musluktan birkaç yudum su
içerdim, sanki yıllardır içimde kaynayan susuzluğumu gidermeye çalışırdım. Ardından ecza dolabının
aynasına alnımı dayayıp yavaşça yüzeyine yayılan nefesimin sisini seyrederdim.

"Ey, yaram. Ey ruhum. Sonbahar geldi gene. Ey, yaram. Yine ben kederlerde. Ey, benim kanayan
yaram...” Benim ülkemde yaralarla insanlar yakın dosttur, bizim kızlarımız ve oğullarımızdır onlar,
sevgililerimizdir. Yaralar aşktır; aşk da acıdır. Goran’la bir keresinde Berlin’deki bir sokakla “Ey,
benim yaram”ın turbo-folk yorumunun çalındığını duymuştuk. Sokak satıcısı bize ucuz bir kaset
göstermişti. Kapağında Ach, meine Wunde yazıyordu. Goran parayı uzatırken, gülümseyerek bana,
“Yaralarımız en tutulan ihraç malımız,” demişti.

"Ah, Almanya, ah, yabancı. Sana yârimi verdim, sana kardeşimi verdim.” Onlarca yıldır göçmen
işçiler, göçmenler, mülteciler, sürgünler, Gastarbeiter’ler, maceracılar, dolandırıcılar, sahtekârlar
için feryat ettiler, ağıt yaktılar, inlediler.. “Ah, Avustralya, ah, yabancı”, “Ah, Amerika, ah, yabancı”,
“Ah, Kanada, ah, yabancı.”

Yurtdışındaki işlerinden henüz yurda dönmüş esmer, bıyıklı erkeklerin yer aldığı, anavatanın karşı
konulmaz çekimini anlatan ucuz, vatansever video klipleri -yarı seyahat reklamı, yarı politik
kampanya- hiç anlayamadım. Ellerinde tıka basa bavulları kıllı göğüslerinde altın zincirleri ve
haçlarıyla, dağları tepeleri aşarak, karalara bürünmüş bıyıklı kocakarıların isli ocakların başında
onları beklediği köylerine dönerler. “Vatanım! Ana yurduuuuummm!” diye ulur müzisyen yurttaşlarım,
uzaklardaki güzelliklere dalarak. Genellikle bu bakmak zorunda kaldıkları uzak nokta bakılacak tek
güzelliktir. Belki bütün göçmenler sonsuz pembe dizilere mahkûm edilen karakter oyuncularıdırlar;
belki de sürgün janrı onları yapaklarını ve hissettiklerini dönüştürmekten alıkoyan şeydir.

Kendimi ne zaman mülteci uykusuzluğu denilen alt-janrın içinde bulsam, bu böyle olmasaydı acaba
nasıl olurdu, diye beynimi yoruyordum. Kendime sıcak bir yer hazırlayacağımı umarak tanıdığım
herkesi bir deste iskambil kartıymışlar gibi karardım. Goran'ı Hito’suna sokulurken hayal ederim.
Düzenli bir uyuma şekilleri vardır, kaşık pozisyonu alırlar. Goran inler, kadın uyanır. “Bir şey mi
oldu?” diye sorar. İnleme durur, nefesler normale döner, Hito uykuya dalar. Goran'ın annesini
mutfağa bir bardak süt almaya giderken hayal ederim. Üstünde Danimarka Bisküvileri yazan teneke
kutudan bir bisküvi alır, ardından fikrini değiştirerek iki tane daha alır Sonra bir tane daha.
Bisküvileri sütüne banar, parmağıyla iterek iyice yumuşamalarını sağlar, sonra da kaşıkla yer. Bu
tatlı bulamaç sinirlerini yatıştırır. “Anlamadım gitti. Yemeden duramıyorum," diye yakınır. “Özellikle



de geceleri.” Kendimi annemin “misafir odasında” yatağa kıvrılmış yatarken hayal ediyorum. Önce
terlik sesleri duyarım, ardından bir kapı gıcırtısı ve tuvalete akan sidiğin şırıltısı gelir: Annem
yattığım odanın bitişiğindeki tuvalette işer. Oda bir çalgının içi boş gövdesi gibi sesle şişer. Derken
işini bitirip şıpır şıpır terlikleriyle odasına döner. Uykuya dalarken, geçmişini Paskalya yumurtası
gibi süsler. Bilerek isteyerek.

Sadece böyle zamanlarda, Amsterdam’daki inimde gözlerim açık uzanırken, kendimi de açık ve net
bir şekilde görüyordum. Ayağıma blucinimi çektiğimi, pijamamın üstüne bir ceket geçirip kendimi
bodrumdan dışarı attığımı hayal ediyorum. Derin bir nefes almaya niyetleniyorum, ama hava ılık ve
pamuk şekeri gibi yapış yapış. İnsanı uyuşturan yarı-tropik bir rüzgâr sokaktaki çöpleri dağıtıyor.
Yakınlardaki bir ağacın dallarına takılmış iki naylon poşet hışırdıyor, başka bir dünyadan gönderilen
mesajlar gibi karanlıkta donuk donuk parlıyor.

Yurttaşlarımdan birini görüyorum. Kısa boylu, tombul bir kadın. Canlı bir yürüyüşü var. Uzun
boylu, kır saçlı bir kadını da peşine takmış. Daha yaşlı olan kadın koltuk değneklerinin yardımıyla
yürüyor. “Acele et, anne,” diye buyuruyor genç olan. Sesi iğne gibi kulak zarımı deliyor.
“Bizimkiler” bu kadını tanıyorlar. “Dâhidir,”-diyorlar onun için. Bazen sahte çocuklarından oluşan
gerçek bir bölükle hava atardı, bazen karnında sekiz buçuk aylık hayali bir bebek taşırdı, bazen de
bugunkü gibi sahte annesini sahte koltuk değnekleriyle birlikte peşinden sürüklerdi, ama her zaman
peşinde gölge gibi onu takip eden, ellerini kısa ceketinin ceplerine sokmuş öfkeli bakışlı bir adam
olurdu. İddiaya göre “bizimkilerin” almaya değer bulduğu her şeyi çalabilirdi bu kadın: Giysi,
mücevher, video çalar... “Haydi anne,” diye söyleniyor. “Biraz acele et.”

Sarhoş bir İngiliz, genç bir kadın, kolumdan çekip, “Kibrit var mı?” diye soruyor.
"Maalesef,” diyorum.
“Canın cehenneme!" karşılığını verip uzaklaşıyor.
Bir dövme stüdyosunun önünde duruyorum. Stüdyo kapalı, ama vitrinindeki televizyonda bir

belgesel var. “Dövme yaptırmaya acının ne olduğunu öğrenmek için başladım,” diyor bir Japon genç
ve dövmelerle kaplı sırtını göstermek için kameraya arkasını dönüyor “Bu desenlerin her biri acının
bir hatırasıdır.” Dövmelerle kaplı başka bir Japon erkeği hevesle başını sallıyor, “Acı yoksa kazanç
da yok,” diyor.

Kanaldaki yoğun kıvamlı, siyah suyun kenarları uğursuzca parlıyor. Beyaz bir kuğu aniden
karanlıktan çıkıp hayalet gibi donup kalıyor. Tam o sırada vitrindeki televizyon kapanıyor ve ekran
kararıyor. Bir süre orada durmaya devam ediyorum. Dallardaki poşetler hâlâ çocuk uçurtması gibi
hışırdıyor. Yarı tropik rüzgâr yüzümü yalıyor. “Şimdiiii S-E-N çıktın.” Sonra fare gibi deliğime
dönüyorum.
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İlk okuma kitabımızın sonuna geldik. Bütün harfleri öğrendik. Dergileri ve kitapları
okuyabiliyoruz. Bütün güzel çocuk kitaplarını okuyabiliyoruz. Yazmayı da biliyoruz. Gördüğümüz her
şeyi yazabiliyoruz. Artık bunu evde kendi kendimize de yapabiliyoruz. Ne kadar çok şey öğrenirsek,
bizim için o kadar iyi.

İlkokul 1. sınıf okuma kitabından
Sonra sıra sınava geldi. Dördü de (Johanneke, Meliha, Ana ve Igor) gelmişti, odamın dışında,

koridorda duruyorlardı. İçeri ilk Johanneke girdi. Ona birtakım sorular sordum, hepsine doğru cevap
verdi. Ona A verdim. Herkesten daha çok çalışmış, olan biten her şeyi sessizce gözlemlediğini
göstermişti. Onunla daha önce ciddi bir sohbet yapmamış olduğumu ancak şimdi fark ediyordum. Onu
evlat edinmiştik, “bizimdi”. Bu kadarı yetmişti demek ki.

“Umarım kalırsınız,” dedi.
“Belki," dedim, neşeli olmaya çalışarak.
Ayağa kalktım, onunla birlikte kapıya yürüyüp elimi uzattım. Huzursuz bir hali vardı.
“İyi şanslar,” dedim aptal aptal, şansa ondan daha çok ihtiyacım olduğunu fark ederek. Meliha içeri

girdiği anda artık rolümü oynamaya devam edemeyeceğimi anladım.
“Sınavı unut. Meliha,” dedim.
"Ne demek istiyorsunuz?”
“Seni sınamaya gönlüm razı olmuyor,” dedim dürüstçe. “Sınavla ya da sınavsız, A almayı hak

ediyorsun."
"Bunu şimdi mi söylüyorsunuz! Bütün gece çalıştım, inek öğrenciler gibi. Çok güzeldi, bu arada.

Gerçekten! Gelecek yıl da bizimle misiniz yani?”
“Olabilir”
“Eğer öyleyse,” dedi neşeli bir sesle, “ben de devam edeceğim.”
Biraz anne-babasından, planlarından, çalışmalarının gidişatından konuştuk.
“Ne yapacağımı bilemez haldeyim,” diye birden baklayı ağzından çıkardı. “Aşık oldum!”
“Kime?”
“Bir Dacer’e!”
Ve biraz da Dacer’inden konuştuk. Müthiş bir adam. Bosna için deli oluyor, bir sivil toplum

kuruluşunda çalışıyor. Şiddeti önleme ya da benzer bir şey. Saraybosna’da buradan daha çok zaman
geçiriyor. Dili de biliyor. Belki de sonunda onunla Saraybosna’ya dönecek. Eve dönmeyi istemesi
için bir Dacer’in gerekeceğini kim bilebilirdi. “Birde... şey... Babam artık pek iyi değil. Tek
söylediği şey, ‘Hayat kocaman bir şakadan ibarettir.’ Papağan gibi. Yumurtan nasıl olsun, yağda mı
çırpılmış mı olsun, diyorsunuz ona ve ‘Hayat kocaman bir şakadan ibarettir,’ diye yanıtlıyor. Ama
belki de ondan bir-iki ders almam gerekiyordur”

Ayağa kalktı. Ben de aynısını yaptım ve el sıkıştık. Tam kapıyı açacakken durdu, yüzünden bir
gölge geçti. On yaş daha yaşlı görünüyordu.

“Ne oldu, Meliha?*’
“Hiçbir şey. Bazen delirdiğimi düşünüyorum. Yürürken birden durup kendi parçalarımı

topluyorum. Kollarımı, bacaklarımı, ve üfff! Çılgın kafam da orada. Onları bulduğum için ne kadar



memnun olduğumu anlatamam. Neyse, tekrar yerlerine yapıştırıyorum ve bir süre daha idare
ediyorlar. Artık tamam, diyorum, ama yine oluveriyor, dağılıveriyorum. Yine topluyorum, yapboz
gibi parçalarımı yerli yerine yerleştiriyorum, bir kez daha dağılıncaya dek...”

Kapıyı açtı ve ekledi, “Yüzüm yaşlardan sırılsıklam oldu, benim Dacer de alt katta beni bekliyor.”
Ardından yüzüne zoraki bir gülümseme oturtup dışarı çıktı.

Sıra Ana’daydı.
“Buraya sınav için gelmediğimi bilmenizi istiyorum,” dedi içeri girerken
“Ne demek istiyorsun?”
“Bir anlamı yok. Devam etmeyeceğim.”
“Bu ani karar niye?”
“Belgrad’a geri dönüyorum,” dedi.
“Bir dakika. Biraz yavaş ol. Neden geri dönmeye karar verdin?”
“Geert her zaman Belgrad’ı buraya tercih etti ve burası benim de sinirlerime dokunuyor."
“Hiçbir şeyi özlemeyecek misin?”
“Hayır.”
“Ama birkaç yılını burada geçirdin, değil mi?"
“Herhangi bir yerde de olabilirdim.”
“Sana not vermemi istemediğinden emin misin?”
Sorumu duymamış gibiydi.
“Sadece hoşça kal demeye geldim," dedi, sonra kendini tutamayarak sordu: “Tek başınıza

mısınız?”
“Neden sordun?”
“Yabancı bir ülkede yaşamak... insan tek başınaysa çok daha zor oluyor”
“Duruma güre değişir,” dedim. Sohbete devam etmeye pek hevesli değildim.
“Biliyorsunuz...” dedi, “ne olursa olsun olanlar zaten olacaktı."
“Bu da ne demek şimdi?”
“Farkında değilsiniz, ama siz bir araya gelmemizin son sebebiydiniz. Siz olmasaydınız her şey

darmadağın olacaktı.”
“Nedenmiş o?”
“Çünkü böyle olur. Önce morallerimiz yüksekti: Hayattan zevk alıyorduk. Hayat sonsuz bir

partiden, bir şölenden ibaretti. Derken bir sabah uyandığımızda etrafımızda açıklık bulduk.”
“Açıklık mı? ‘Açıklık’ derken neyi kastediyordun?”
“Bilmiyorum. Önünüzde ya da arkanızda kimsenin olmamasının verdiği şu korkunç hissi

kastediyorum sanının.”
“Ama senin Geert’in var.”
“Hollandalılar yabancı topraklarda kendi ülkelerinden daha iyidirler.”
“Bu ne demek peki?”
“Yurtdışında yaşamayı iyi kıvırırlar, ama evde sudan çıkmış balığa dönerler.”
“Peki ya sen ‘evde’ ne bulmayı umuyorsun?”
“Dehşet üstüne dehşet.”
“Burada neyin olurdu peki?”
“Dehşetin yokluğu."
“Çoğu insan için bu kalmak için yeterli sebeptir."



“Her ne kadar Hollanda’nın da kendine özgü zorlukları olsa da,” dedi sakince.
Sonra çantasından bir zarf çıkarıp masama koydu.
“Nedir bu?”
“Dairenin anahtarı “Kimin dairesinin?”
“Artık ona ihtiyacımız yok, belki siz kalırsınız.”
“Henüz kararımı vermedim."
“Ama kalmaya karar verebilirsiniz.”
“Daire senin mi?”
“Hayır, Geert’in. Devlet destekli. Tek ödemeniz gereken gaz ve elektrik, onlar da çok fazla

tutmuyor. Ah, şunu da söylemem gerek: Pek merkezi bir yerde değil. Adres, telefon numarası ve
ihtiyacınız olabilecek diğer her şey zarfta. Mobilyalar hayli eski, ama atabilirsiniz. İstediğiniz gibi
değiştirebilirsiniz. Geert ile ben bir hafta içinde ayrılıyoruz Kararınızı bana bildirim Gidip bir bakın
isterseniz. Eğer beğenmezseniz anahtarı kutuya atarsınız.”

Ana beni şaşırtmıştı, bir an için onu kıskandım. Anlaşılan benim bilmediğim bir şeyler biliyordu.
O gittikten sonra bir şiire zarfa baktım, sonra da çantama tıktım. Ana’nın anahtarı bütün korkularımı
kapattığım odanın kapısını açmıştı.

Sadece Igor kalmıştı ama devam edecek gücüm yoktu. Ana ile Meliha’yı ve sürdürdükleri hayatları
düşünüyordum. Hakkında hiçbir şey, ama hiçbir şey bilmediğim hayatlarını.

Igor’un sınav kâğıdı önümde duruyordu, daha önce okumuş olduğum halde dalgın dalgın gözden
geçirdim. Hırvat edebiyatında “dönüş” temasını incelemek için Igor hiç beklenmedik bir eseri, klasik
çocuk kitapları yazan Ivana Brliç-Mazuranic'ten Potjeh Gerçeği Nasıl Aradı adlı peri masalını
seçmişti.

Vjest adında yaşlı bir adamla üç torunu yaşlı bir kayın ormanındaki açıklıkta
yaşar. Bir gün Igor'un “Slav Süpermeni” dediği Svarozic üç çocuğa görünür:
Sözleri bittiğinde, Svarozic pelerinini dalgalandırdı ve Ljutisa, Marun ve

Potjeh’i eteklerine kaldırdı. Pelerinini bir kez daha dalgalandırdığında,
pelerini dönmeye başladı. Erkek kardeşler de pelerinin eteklerinde onunla
birlikte dönüp durdular ve birden dünya gözlerinin önünden geçmeye başladı. Önce
o zamanlar dünyada bulunan bürün hazinden, tarlaları, mülkleri ve zenginlikleri
gördüler. Sonra da, fırıl fırıl, bütün orduları, mızrakları, miğferleri,
generalleri ve savaş ganimetlerini gördüler. Sonra daha da hızlı dönerken,
birden bütün yıldızları, ayı. Yedi Kız Kardeş'i, rüzgârı ve bütün bulutlan
gördüler Gördükleri kardeşleri çok şaşırttı, bu sırada pelerin hâlâ altın bir
etek gibi hışırdıyor, dalgalanıyor, havada ıslık çalıyordu. Sonra Ljutisa, Marun
ve Potjeh kendilerini yine ormandaki açıklıkta buldular. Altın parıltılı
Svarozic de yine önceki gibi karşılarında duruyordu. Onlara şöyle seslendi:
“İşte bunu yapacaksınız. Bu açıklıkta kalacaksınız. O sizi bırakmadan siz
büyükbabanızı bırakıp gitmeyeceksiniz. Ona sevgisini iade edene kadar ne iyilik
ne de kötülük için dünyaya adım atmayacaksınız.”

Büyükbaba torunlarına dünyada neler gördüklerini. Tanrı Svarozic'in kendilerine ne öğün verdiğini
sorduğunda, Potjeh hatırlayamaz. Igor burada İngilizce bir sözcük kullanıyor, "blackout" ve bu
yüzden kayıp belleği ile Svarozic’in öğüdünü bulmak için evden ayrılıp ormana gider. Orada Igor’un
I.ex Luthor’un yaverleri dediği orman iblislerinin eline düşer.



Igor’u içeri çağırdım. Gelip oturdu. Yüzünde kendi yansımamı gördüm. Aynaya bakmak gibi bir
şeydi. Sanki ikinci sömestrde ağzımdan çıkan her sözcüğü kaydetmişti de şimdi teybin düğmesine
basıyordu. Dördüne sayıp döktüğüm bütün o kuru, akademik adları ve tarihleri bana geri püskürtmeye
başladı. Bana karşı hissettiği küçümsemeyi saklamaya da çalışmadı. Sözünü kestim.

“Yazdıkların kafamı karıştırdı," dedim.
“Akıl karıştırıcı bir eseri inceledim de ondan."
“Ne demek istiyorsun?"
“Potjeh’in hatırlayamadığı önemli gerçek neydi? Svarozic’in mesajı? Svarozic'in ona tek söylediği

şey evden ayrılmamasıydı. ABC kadar basit.”
“Sonra?”
“Sonra, Svarozic, Potjeh’e bir kez daha görünüp yine aynı şeyi söyler. Evine git. Ama belleği geri

geldiğinde ne olur? Ölür. ‘Çabucak yıkanıp sevgili büyükbabama dönerim,' diyerek bir kuyuya eğilir,
içine düşerek boğulur.”

“Peki bundan ne anlam çıkarıyorsun?”
“O, ‘İnsanın evi gibisi yoktur,’ janrının kurallarını gözönü ne alacak olursak, sonsuza dek mutlu

yaşamaları gerekirdi. Peri masallarındaki kahramanlar yolculuklarında erdem, zenginlik ve
prensesler bulur; kuyulara düşmez. Bir şey Mazuranic’in bu peri masalını geleneksel biçimde
sonlandırmasını engellemiş olmalı.”

“Ama Potjeh sonunda kendini Svarozic’in sarayında bulur.”
“Mazuranic, Potjeh’i cennete yollar, bu da ölüm artı mutlu son demektir, ama bu yine de yan

çizmiştir, çünkü öyle ya da böyle hepimiz için cennet ya da cehennem garantisi vardır. Yani teknik
açıdan bu kitap berbattır; ama psikoanalitik açıdan, tam bir deha örneğidir.”

“Neden?”
“Mesaj açık: ‘Sürgün’ yenilgi demektir. Potjeh ormanda koyu bir sisin içinde gezinir; belleğini

yitirmiştir. Eve dönüş, belleğini kazanması anlamına gelir. Ama aynı zamanda ölüm de demektir:
Belleğini kazanır kazanmaz kuyuya düşer. Yani insan özgürlüğünün tek zaferi, ironik olarak, bu, şu ya
da üçüncü bir yöne sapmış olduğumuz o saniyede var olur sadece. Bu içsel gerçeğin uğrana
Mazuranic janrın kurallarından saparak ‘kötü’ bir peri masalı yazar.”

Bana baktı, çekik kara gözleri ruhumu ölçüp biçer gibiydi.
Beni yenmişti: Bana kendi kendime asla göremeyeceğim bir şey göstermişti. Kitap pek çok şekilde

yorumlanabilirdi, ama Igor’un onu bu şekilde okuması bana hem mantıklı hem de korkutucu gelmişti.
Ya söylediği şeyler gerçekse ne olacaktı? Ya geri dönüş aslında ölüm -sembolik ya da gerçek- ve
sürgün yenilgi demekse, ayrılık ânı bize bağışlanan tek gerçek özgürlük anıysa? Şayet bunlar
doğruysa, ne işimize yarayacaktı? Hem “biz” kimdik? Parçalara ayrılmamış mıydık ve ortalıkta bu
parçalarımızı toplamak için dolaşmıyor muyduk? Meliha gibi. Bu parçaları yapboz gibi bir araya
getirerek kendi tükürüğümüzle yapıştırmıyor muyduk?

Zihnimi okumuş gibi, “Ne oldu, yoldaş? Yani, Profesör Lucic demek istedim,” dedi alay barındıran
bir sesle.

Bu sözler beni rolüme döndürdü. Az önceki konuşmamız barışma yönünde atılan bir adımdı. Önce
elimi uzatmıştım, ama şimdi geri çekiyordum.

“Teşekkür ederim, Igor. Bu kadarı yeter. Bugün notları teslim ediyorum. Yarın ya da öbür gün
gelirsen sekreter sana notunu söyler.”

Bunları söylediğim an, kendimden hayatımda hiç etmediğim kadar nefret ettim.



Omuz silkti, sırt çantasını alıp kapıya yürüdü. Ama sonra döndü ve “Sadece bir dipnot, profesör,”
dedi. “Edebiyatta evi terk edip dünyayı görenler hep erkeklerdir. Giderler, geri dönerler ve bol bol
gözyaşı dökerler. Kadınlar nerede?”

Yanıt vermedim. Sağır ve aptal, gözlerimi kısıp onun durduğu tarafa baktım. Yüzünü zorlukla
seçebiliyordum, Güdük kol ve bacaklarımı yere batırmış, çevremdeki nesnelerin rengini almıştım.
İçimde bir yerde Proteus anguinus'un, metamorfozunun bir evresinde takılı kalan mağara semenderinin
kıpırdandığını hissediyordum: Solungaçları soluk alıyor, kan incecik damarlarında dolaşıyor,
minnacık kalbi neredeyse hiç ses çıkarmadan atıyordu. Yardım et bana, diye atıyordu kalp.
Dokunursan dünya güzeli bir kıza dönüşeceğim; eğer terk edip gidersen sonsuza dek karanlığımın
tutsağı olacağım...

Igor gittikten sonra öğrencilerime not vermeye koyuldum. Nevena, Selim, Mario, Darko, Boban ve
Amra'yı geçirmeye. Meliha, Johanneke ve Ana’ya da A vermeye karar verdim. Peki ya Igor'a?

Yaptığımı neden yaptığımı bilmiyorum. Değerini defalarca kanıtlamış olan bir janrı neden
değiştirmeye kalktığını bilemeyen Brlic-Mazuranic gibiydim. Bir şey yolunda gitmiyordu, içindeki bir
şey, onun hikâyeyi alışılmış şekilde sonlandırmasına engel olmuştu, daha önce pek çok defa hem de
hiç zorlanmadan sonlandırdığı şekilde. Bütün bildiğim, hikâyemi yanlış yöne döndürme dürtüsünü
dizginleyemediğimdi. Uzun uzun düşündükten sonra ona, kısa ve sahte bir açıklamayla birlikte F
verdim fiziksel bir tiksintiyle karışık utanç ve utançla karışık bir rahatlama duydum.

Şimdi tek yapmam gereken şey notları alıp Anneke’ye götürmek, ofisimin anahtarını iade etmek ve
Cees'i görmekti. Çevreme bakındım. Bir açıklıktaydım. Arkamda ıssız topraklar vardı, önümde ise
çantamın dibindeki zarftaki anahtardan başka bir şey yoktu.

Ama sonra bir şey unutup unutmadığımdan emin olmak için masamdaki çekmeceyi açtım ve ikiye
katlanmış bir kâğıt parçası gürdüm. Birkaç ay ünce bölümdeki posta kutuma konmuş isimsiz bir nottu.
Notu çekmeceme atıp tamamen unutmuştum, şimdi sanki daha önce hiç görmemiş gibi okuyordum.

Yugosürtük,
Canın cehenneme. Boktan Komünizmi yıkmak için canını vermiş olan insanları

düşünüyorum & sen de kalkmış şu kardeşlik & birlik zırvalarını yayıyorsun. Senin
Yugoslav saçmalığından artık gına geldi, anladın mı? Yugoslavya’ya ölüm &
yaşasın Faşizm!
Yüzbaşı Lâsi
Not: Ananı!

Notta yazarının Sırp, Hırvat ya da Boşnak mı olduğunu ele verecek tek bir sözcük bile yoktu. İşinin
ehli dilbilim araştırmacılarını bile zorlayacak bir metindi. Son zamanlarda yapmış olduğum bürün
alıştırmalar sonucunda nefret mektuplarında ister istemez uzmanlaştığımı fark ettim. Yine de bu
metnin içeriğini diyelim ki Hollandalı birine açıklamak ne kadar zor olurdu. Uyduruk ama yaratıcı
“Yugosürtük" sözcüğündeki asonans kullanımını ya da basmakalıp “kardeşlik & birlik" deyiminin
tınısını nasıl açıklayabilirdim? “Yugoslavya’ya ölüm, yaşasın Faşizm" sloganının altında neyin
yattığını nasıl açıklayabilirdim? Ya da ellilerin kurmaca Yugoslav kahramanı Yüzbaşı Lasi’nin
adının geçmesini?

İsimsiz not şarapnel parçası gibiydi. Ama çekmeceme düşmüş olsa da, nereden geldiğini
keşfetmeye hiç niyetim yoktu. Kırmızı (evet, kırmızı) bir tükenmezkalem alıp şefkatli bir kayıtsızlıkla



imla hatalarını düzelttim. Sonra kâğıt parçasını minicik parçalara ayırıp konfeti gibi havaya fırlattım.
Savaş bitmişti.
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Beş kat merdiveni yavaş yavaş indikten sonra zemin katta kiminle karşılaşsam beğenirsiniz; Laki,
Zagrebli dilbilimciyle. İlk sömestr birkaç dersime girmiş, sonra ortadan kaybolmuştu. Ne demesi
gerektiğini bilmiyormuş gibi bir an duraksadı, sonra gözlerini kısıp, diğer yöne baktı ve sözcükleri
miskince yayarak, “Nasılız bakalım, Bayan Lucic?” dedi.

“İyiyim, teşekkür ederim. Ya sen?”
“Fena değil. Hâlâ bölümde takılıyorum, gördüğünüz gibi.”
“Evet. Aksi takdirde karşılaşamazdık."
“Eylül itibariyle artık her gün burada olacağım.”
“Gerçekten mi?”
“Bana bir ofis veriyorlar. Bu sayede sözlüğümü tamamlayabileceğim.”
“Aferin sana.”
“Fena değil ha, sözlük çıktıktan sonra her şey daha da iyi olacak.”
“Bundan eminim.”
“Komünistler baştayken bunu hayal bile edemezdik.”
“Orası kesin,” dedim, sesimdeki alaycı tonu anlamadığı belliydi.
“Hırvat Turizm Bakanlığı bana biraz maddi destek sağladı. Ne de olsa yaptığım şey onların

yararına. Hollanda'dan turist gelmesini sağlayacak Kültür bakanlığından da bir şeyler koparmayı
başardım. Buradaki edebiyat bölümü de bana ofis sağlayarak üstüne düşeni yaptı. Çok önemli bir şey
değil, elbet, ama birkaç gramer dersine girmeme de izin verebilirler.'’

“Çok iyi.”
“Fena değil işte... Bu arada, yazın eve mi dönüyorsunuz?” Henüz var olduğu sıralarda

Gastarbeiter’in Yuga dediği ve normalden uzun sesli harflerle telaffuz ettiği ülkenin adının yerine
“ev” sözcüğünü kullanmıştı.

“Olabilir.”
“Ben de sabırsızlanıyorum. Annem ile babamın Hvar’a bakan büyük bir evi var. Her yıl iki ayımı

orada geçiririm.”
“Demek öyle... Neyse... Görüşürüz.”
“İyi şanslar. Bayan Lucic,” dedi.
Uzun süre gözlerime bakmayı reddeden kısık gözler, nöbet değişimiyle çok moda olan anti-

Komünist tavır (Laki’nin Komünizmle şu ya da bu şekilde herhangi bir ilgisi olmadığı halde), “yeni”
şehirli konuşmasının, yerel lehçe ve edebi ifadelerin bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkan karman
çorman dil (sanki dede ve torun aynı ağızdan konuşuyordu), daha fazlasıyla zorlama çıkan “Bayan
Lucic” - her şey belli belirsiz de olsa mide bulandırıcıydı, tatsız bir şey olacağını haber verir gibi.

Dışarı çıkmak yerine, tekrar üst kata çıkıp Cees’in kapısını çaldım. Yalnızdı.
“İçeri gel, Tanja. Seni gördüğüme sevindim. Ben de seni yoklamayı düşünüyordum.”
Ne o ne de Ines o akşam evlerinden ayrıldıktan sonra beni “yoklamak” için herhangi bir girişimde

bulunmamıştı. Aslında, onları birkaç kez telefonla aramıştım. Ines’ten ne kadar meşgul oldukları, hiç
zamanları olmadığı, hep akıllarında olduğumu, öğrencilerimden hakkımda çok güzel şeyler
duydukları, er ya da geç bir araya geleceğimiz ve oturup bir güzel sohbet edeceğimiz yolunda



birtakım tatlı sözler işitmiştim. Güzel sohbet sanki mide bulandırıcı bir şeymiş gibi çıkmıştı ağzından.
Şimdi Cees bana o sömestr sınıfım hakkındaki muhteşem raporlara rağmen (“rapor” derken gerçek

anlamda raporu mu kastediyordu, yoksa kibar bir ifade mi kullanmaya çalışıyordu?) eylülde bana iş
veremeyeceğini, çünkü gerekli mali desteği bulamadığını söyledi. Hollanda Eğitim Bakanlığı son
birkaç yıldır yükseköğretim bütçesini azaltmaktaydı, Hırvat dili ve edebiyatı için bir bütçe
ayrılıncaya kadar -ki bu konuda elinden geleni yapıyordu- gönüllü olarak derslere Ines girecekti. Bu
onun için büyük bir fedakârlıktı aslında, ama programı ayakta tutabilmenin tek yoluydu. Bölüm,
sorunlar yaşıyordu: Bölümün temeli olan Rus dili bile, öğrenci kaybediyordu. Benden bedavaya
çalışmamı isteyemezdi. Hayır, bunu aklından bile geçirmezdi, durumumu bildiği için beni sömürmeyi
aklından bile geçirmezdi. Ben bir şey bulurdum, bundan emindi. Ne de olsa, doktoram vardı,
deneyimliydim ve “kocaman bir yüreğim” vardı. Daha da önemlisi, “Şairlar doğuştan
öğretmendirler, değil mi!  Ines selam söylemişti, beni göremediği için üzgündü. Çocuklarla birlikte
Korcula’ya gitmişti, Cees de notlarını teslim eder etmez kısa süre içinde ayrılacaktı. Bana bulduğu
daireden taşınmak için gerekli formaliteler konusunda birkaç gün içinde Anneke’yle görüşebilir
miydim? Anahtarlar, depozit ve buna benzer şeyler için.

Cees'in sesinde ışıl ışıl bir samimiyet vardı. Kötü niyedi olduğunu gösteren en ufak ima bile yoktu.
Elbette Amsterdam’dan sonra nereye gideceğime dair en ufak bir şey bile sormadı -temkinli insanlar
cevabının kendilerini bağlayacağı soruları sormazlar- ama uzun uzadıya konuştuğu bütün bu süre
boyunca aklımda tek bir düşünce vardı.

“Cees," diye sözünü kesrim, panik içinde, “vizemin süresi dolmak üzere.”
“Sana nasıl yardım edebileceğimi anlamadım.”
“Bölüm başkanı olarak beni, gelecek yıl öğretmen olarak çalışacağını bildiren bir mektup

yazabilirsin.”
“Ama bu ahlaksızlık olur. Bunu göze alamam.”
“Doğru olup olmaması yetkililerin umurunda değil, onlar belge isterler. Hiçbir tehlikesi yok

bunun.”
“Bilmiyorum...”
“Yarın mektup için gelirim,” dedim kendi sesimi zor tanıyarak. “Anneke’ye bırakabilirsin.”
Ofisinden ertesi gün mektubun, bölüm mührü de dahil, beni bekleyeceğine inanarak ayrıldım. Sonra

merdivenleri koşar adım inerek sokağın karşısındaki kafeye gittim. Tuvalete tam zamanında ulaştım.
Hayatımda hiç bu kadar şiddetli kustuğumu hatırlamıyorum.

Daha sonra kendi kendime o mektupla ne yapacağımı, onu almak için neden kendimi bu duruma
düşürdüğümü sordum. Bir işim yoksa vize süresini uzatmak ne işime yarayacaktı? Daha önce
başkalarında da mülteci hummasının belirtilerini görmüştüm (Goran’da örneğin) ama bağışıklığım
olduğunu sanıyordum. Bütün o “belge” konuşmaları, doğru düzgün “belge” alabilmek uğruna göze
alınan şeyler. Peki ya sonra? “Sonrasına bakarız.” Yüzlerdeki ifadenin hızla değişmesini ya da
kurnazlık, tenüzzül ve korkunun birleşimini gözlemiştim Son çare deliğine ulaşmak için
çabalayanların gergin, üzgün, yarı-suçlu ifadelerine tanık olmuştum. Çaresizliğin görünmez gölgesi
düştüğünde aniden kesilen hareketli konuşmalar duymuştum, sonra insanlar toparlanıp, aynı
yoğunlukla kaldıkları yerden konuşmalarına devam ediyorlardı.

Ben mülteci değilim. Cebimde pasaportum var. Neden kendimi Cees’in önünde küçük düşürdüm,
bu olaydan anında haberdar olacak olan Ines’ten hiç bahsetmiyorum. (“Onun için elimizden geleni
yaptık, insan biraz da kendisi çabalar, değil mi ama? Yurtdışında her şey o kadar da net olmaz



bazen...)Ah Ines! Bütün o suya sabuna dokunmayan sağduyu, bütün o kırıtmalar, Avusturya-
Macaristan çekiciliği, yumuşak Hırvat şovenizmi, güneyin sıcaklığı, evinin duvarlarını ganimetlerle
şaşaalı bir şekilde süslemenin getirdiği hoşnutluk, ilk evliliğinden gelen ganimetler (“Hollandalılara
dilenci olmadığımızı gösterecek bir şey, bilmem ne demek istediğimi anladın mı?”) Kendilerini
sağlam bir burjuva sığınağında görüyorlardı ama ben onları suda yüzen bir buz kütlesinin üstünde
dengede durmaya çalışırken görüyordum, durmadan gülümserken, durmadan konuşurken
büyükannenin gümüşlerini çıkarıyorlardı. Gümüşler ve naif tablolar kadere karşı, kötülüğe karşı
ellerindeki tek silahtı: Hiçbir zarar görmeyeceğinden emin oldukları bir sınıfa ait olduklarının mutlak
göstergesi. Bana gelince, ben bir şey bulurdum. Doktoram ve kocaman Slav yüreğim vardı. Slavlar
doğuştan öğretmendir, değil mi? Bir vize ve masadaki kırıntıları alacaktım, ya sonra? Sonrasına
bakardık elbet...

Biraz yatışınca, Cees'in hiçbir şey için söz vermediğini fark ettim. Onu herhangi bir şeyle
suçlayamazdım. Kaynaksız kalmıştım, hem iç hem de dış kaynaklardan yoksundum. Kırılgandım,
tutunacak bir dal arıyordum. Beni her isteyen alabilir, sırtüstü yere çalabilir, bana canı ne isterse
yapabilir, yara bere içinde bir kenara atabilirdi. Ines’in gevezeliğine kolayca kapılmamın, tatlı
sözlerine kanmamın nedeni buydu. Cees gibi onu da hiçbir şey için suçlayamazdım. Onurumu
kaybetmiştim. Savunma amaçlı bir maske takmıştım, maske yüzüme kaynamış, kişiliğime inen yollar
açmışa. Artık kendim değildim.

Kaleden çıkarken Igor’un yanından geçtim. Her zamanki pozundaydı: Kulağında kulaklıklar,
önünde açık bir kitap. Beni fark etmedi. Birden Berlin’de çocuklarına baktığım Amerikalıları, beni
durmadan arkadaşlarıyla tanıştıran o çifti düşündüm. "Bu Tanja, bizim bebek bakıcımız. Eski
Yugoslavya'dan geldi. Tanja çocuklarla çok iyi iletişim kuruyor. Onların dilinden iyi anlıyor.”
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“Sen de bizden?” diye soruyor uyanık bir bakışla. Sırıttığında altın dişini görüyorum. Arkadaşının
ağzının kenarından nemli bir sigara sarkıyor.

“Evet, bizdenim,” diyorum. “İkiniz nerelisiniz?”
“Ben Smederevo’luyum, bu adam da Kumanovo'lu. Sen?”
“Ben? Ben Marslıyım," diyorum.
Şimdi ikisi birlikte sırıtıyorlar.
“Bizimkiler gibisi yok," dedi Çingene, arkadaşına. “Tatlı dilli oluyorlar." Sonra bana döndü.

“Senin için bir şey çalalım mı?”
“Neden olmasın.”
“Evden bir şey o zaman. Mars'tan."
“Harika.”
Klarnetini aldı, arkadaşı da akordiyonunu boynuna asıp sigarasını attı.
Çantamdan yüz gulden çıkarıp şapkaya bıraktım.
Akordiyoncu banknota el salladı, “Allah aşkına, ablacım. Sen deli misin? Bu kadar para sokağa

atılır mı? Cebinde dursun. Lazım olur. Bize bir-iki gulden yeter, ama bu? Ayyy! Delilik etme, yahu.
Para kolay kazanılmıyor ki.”

Boş ver, der gibi elimi sallayarak yürüyüp kalabalığa karıştım. O sırada acı veren Çingene
şarapneli -“Bat ey altın güneş, vakit geldi Göğü karart da ay çıksın şimdi...”- kalbim de patladı ve
orada yerleşip kaldı. Birden kalbim sanki kanla doldu, duvarlarını kaplayan buzlar erimeye başladı,
pazarda ardımda kanlı bir iz bırakarak yürüdüm.

Albert Cuyp Pazarı Amsterdam’daki en büyük ve en ünlü pazardır. Pijp’tedir, eskiden işçi sınıfının
yaşadığı bir bölgede. Terazilerin sayısının üç yüzü aştığı söylenir, her sabah dışarı çıkarılır ve ancak
akşam güneş batarken içeri alınır. Balık, meyve ya da sebze alma fikri, beni polenlerden oluşan bir
sis ve denizlerin ötesinden gelen baharatların kimyon, karanfil, tarçın rüzgâr ve tuzla karışan güçlü
kokularıyla çevrelenen bu pazara getiren belirsiz çekim için mantıklı bir bahaneydi yalnızca. Hava
pahalı ipek ve pelüşün, egzotik mücevherlerin, altın ve boncukların, şehvetle açılmış midyelerin
minesinin, taze balıkların gümüşünün ışıltısıyla aydınlanırdı. Benim pazarımda elmaların bile
kendine has bir parıltısı vardı; her üzüm tanesi minik bir fener gibi parlardı; süt Vermeer
tablosundaki kadının teni gibi yoğun ve beyazdı.

Oysa, bazı zamanlar, çekim etkisini kaybettiğinde, ölü bir balık terazide öylece yatarken, elmalar
hâlâ kırmızı, marullar hâlâ yeşil oldukları halde ışıltılarım kaybederlerdi. Bu terazilerin az uzağında
kılıksız sokak satıcılarının ucuz giysi sattıkları tezgâhları vardı, çevrelerindeki hava sentetik kumaşlar
yüzünden elektriklenirdi; bu terazilerin az uzağında insanın isim koymakta zorlandığı bir yığın ıvır
zıvırı sergileyen tezgâhlar vardı: Toz bezi yapmaya yarayan kumaşlar, türlü boy ve şekilde plastik
fırçalar, her renkte plastik saç tokaları, plastik parmaklı ahşap sırt kaşıyıcıları, paketlenmiş abur
cubur. Bu terazilerden pek de uzak olmayan bir noktada sabun, şampuan, yüz kremi. ucuz çanta, yapay
çiçek, vatka, yama, iğne iplik, yastık ve battaniye, resim ve çerçeve, çekiç ve çivi, sosis ve peynir,
tavuk ve sülün, güve yemiş eşarplar satan tezgâhlar vardı...

Tezgâhların arasında dolaşırken, kalbim Çingene şarapneliyle dolu, birden gözüme bir şey takıldı:



Kırmızı, beyaz, mavi çizgili plastik çanta -Ana haklıydı, sadece iki guldene aldım- ve kurulmuş bir
oyuncak gibi Zuid, Güney adlı kasaba yollandım (bu, ana müşterisi olan Yugoların takma adıydı).
Kasabın vitrini gururla domuz ayağı dolu kavanozlarını sergiliyordu, ve raflara mütevazı bir
Yugonostalji sergisini andıran yiyecekler sıralanmıştı: Makedonya ajvarı, Srem’in sosisi,
Korcula’nın zeytinyağı, Plazma Bisküvileri (piyasaya çıktıkları anda bu saçma isim sayesinde kült
statüsü kazanmışlardı), Minas kahvesi (elbette Türkiye’den geliyordu) ve Zenci Baca-Temizleyicisi
Şekerlemesi (bu da adı sayesinde kült değere sahipti). Bir kavanoz ajvar, biraz da şekerleme aldım.
Törensel bir alışverişti, tamamen sembolik: Ajvardan nefret ederdim, bu şekerleme de bana acı
gelirdi.

Buna benzer ülkeler için kendi ülkelerini terk eden, nefret enikleri ajvar ve acı olduğunu bildikleri
şekerleme, asla kullanmayacaktan ıvır zıvır, plastik parmaklı gülünç sırt kaşıyıcıları ve plastik
tokalar alan binlerce göçmeni düşünerek kurulu oyuncak yürüyüşüme devam ettim. Şimdi
Oosterpark’ın yan sokaklarından birine yönelmiştim. Burada Bela adında bir Boşnak kahvesi vardı.
İçeride asık suratlı, ağzı kenetlenmiş bir grup adam buldum. Kâğıt oynuyorlardı. Bana uzun uzun
baktılar ama yüzleri ifadesizdi: Erkek alanına giren bir kadın bile onları şaşırtamazdı. Tezgâhta bir
yer buldum, “bizim" kahveden ısmarladım; deyim yerindeyse tövbekar bir halde oturdum. Kısa süre
sonra yüzümde o görünmez tokadın izini hissedip, o adamlar gibi sırtımın kamburlaştığını fark ettim.

Kahvemi bitirince, bu kutsal yolculuk sırasında topladığım hatıra eşyalarını alarak kırmızı, beyaz,
mavi çizgili plastik çantadaki Makedonya ajvarını ve Zenci Baca-Temizleyicisi Şekerlemeleri- evin
yolunu tuttum. Bu arada Çingene şarapneli kalbimde dağılmıştı, artık kanamıyordum, ama az önce
sanki bir şeye veda etmiş ya da görünmez bir kayıt formu doldurmuşum gibi kafam karışıktı. “Allah
Aşkına, ablacım. Sen deli misin?"



Dördüncü Bölüm
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Serseri mayınım ben
Boyuma sakın kanma
Belayım ben, belalı
İyi davran bana
Yaşamak istiyorsan
Çok iyi davran bana
Peter Tosh

Kapı zilini duyduğum anda gelenin Igor olduğunu anladım. Bir açıklama işitmek için geleceğini
biliyordum. İçeri girdi, odayı arşınladı, sanki sığamayacağı kadar küçükmüş de kalsın mı gitsin mi
karar verememiş gibiydi, ama sonra sırt çantasını yere koyup, “Hımm. Demek yeriniz burası," dedi.

“Evet, yerim burası."
“Oturma-yatak odası, mutfak bölümü ve banyo," dedi alaya bir ifadeyle. “Ufak bir yer, sadece

ikiye üç metre." Bir Yugoslav televizyon reklamından alıntı yapıyordu.
“Umarım senin yerin daha iyidir.”
“Demek küçük yuvanızı yeraltına kurdunuz."
“İstersen sadece bodrum kat diyelim."
“Fazla kitabınız yok ama, değil mi?" dedi, etrafına bakınarak. “Yani yaptığınız işi düşünecek

olursak."
“İçecek bir şey ister misin?” diye sordum, bu yorumuna kulak asmayarak.
“Kahve iyi olurdu. Buraya pek bir şey almamışsınız gördüğüm kadarıyla."
Kahveyi yaparken, ona ne diyeceğimi düşündüm. Fincanlar temiz olduğu halde, bir kez daha

yıkadım. Şeker kavanozunu bulmak çok uzun zaman aldı. Zaman kazanmak için elimden geleni yaptım.

Kız Zagrebli, Kontum, gerçek bir Zagrebli, tam anlamıyla takdire şayan bir
genç kadın. Hâlâ çok genç ama çelik gibi bir iradesi var, sebatlı ve gözüpek.
Normal eğitimin de çok başarılı olduğunu söylememe gerek yok. Bunun yanı sıra,
Fransızca ve İtalyanca konuşuyor, şarkı söylüyor, resim yapıyor, eli kanaviçeye
çok yatkın. Görev aşkıyla yanıp tutuşarak, tutkuyla işini yapıyor. Karakterinin
bir de idealist yönü var ki, bu kendisine emanet edilen canları ıslah etme ve
yüceltme isini kutsal bir görev olarak görmesine yol açıyor.

Senoa’nın Branka adlı romanından bir alıntıydı. Kitap Hırvat milliyetçilik idealleriyle yanıp
tutuşan genç bir öğretmenin Zagreb’den ayrılıp köy çocuklarını eğitmek için ücra Jalsevo köyüne
gittiği romantik edebiyat klasiğiydi. Sırtım Igor'a dönük kahveleri doldururken, kütüphaneden aldığım
kitaptan okuduğu parçayı dinledim. Çenemin titrediğini hissediyordum. Ağlayacağımdan



korkuyordum. Beni kışkırtmak için çocukça bir yöntemdi, ama bunun Igor'un abartılı planının sadece
giriş kısmı olduğunu hissediyordum.

"Demek bunca zaman insanların bacaklarına bakarak yaşıyordunuz.” dedi, kitabı bırakıp
parmaklıklı pencereyi işaret ederken.

“Geçici olduğunu bilirsen her şeyle baş edebilirsin," dedim elimden geldiğince sakin bir sesle.
“Hem zaten, birkaç gün içinde ayrılıyorum."

“Geçici olduğu konusunda neden bu kadar eminsiniz?" diye sordu, ya gideceğim yerin neresi
olduğuna aldırmadan ya da aldırmıyormuş gibi yaparak.

Kahvesini tepsiyle ona götürdüm. Ne için gelmiş olduğunu biliyordum, onunla mücadele etmeye
karar verdim.

“Bak, Igor, gerçekten çok üzgünüm...” diye başladım ve tepsiyi masaya koydum.
“Harika. Üzgünsünüz."
“Otur," diyerek oturdum. O ayakta kaldı. Yine bana sırtını dönmüş, pencereden dışarı bakıyordu.
“Notun için geldiğini biliyorum.”
Dönüp çekik kara gözlerini bana dikti.
“Ee, yani?"
“Bilmiyorum," dedim. Sesim çatlak çıkıyordu, çenem de titremeye başlamıştı.
Yine döndü, odanın öbür ucuna çeşitli ıvır zıvırı koyduğum sepete doğru yürüdü. Doğum günü

hediyelerimin de durduğu sepetin içindekileri incelemeye koyuldu.
“Her şey başta çok iyiydi, değil mi?" dedi, iki çift kelepçeyi alarak.
“Evet...” dedim temkinli bir şekilde.
“Bu arada, yoldaş, bunları hiç taktınız mı?”
“Ne için?"
“Ah, meraktan canım. Nasıl açıldıklarını da mı merak etmediniz?"
“Hayır."
“Ben de akademisyenlerin meraklı olduğunu sanırdım,” dedi.
Sesindeki küçümseme kızarmama neden oldu, yine ağlayacak gibi oldum.
Igor yanıma gelerek elimdeki fincanı aldı, tepsiye koydu.
“Ne dersiniz, bir deneyelim mi?” dedi, elimi tutup dudaklarını bileğime değdirirken. Soğuk ve

kuruydular.
Ardından bileği kaldırdı, maharetli bir şekilde sandalyenin bir koluna kelepçeledi.
“İşte,” dedi tatlı tatlı. “Artık benim kölemsiniz.”
“Bu nasıl bir şaka böyle?” dedim, bana ait değilmiş gibi duran sözcükleri sıralarken.
Igor sandalyesini yaklaştırıp boştaki elimi tuttu. "Çabucak yaptım, değil mi? Etkilendiğinizden

eminim. Saatlerce çalıştım.”
Elimi çektim. "Haydi. Şu şeyi çıkar, tamam mı? Onca çalışmadan sonra pek zor olmasa gerek.”

Gülümsemek için büyük bir gayret gösteriyordum.
Boştaki elimi tuttu yine, yanağına götürüp biraz okşadı.
“Ah, profesör,” dedi, “on dokuzuncu yüzyıla ait elleriniz var.”
“Neyim var?”
“Elleriniz on dokuzuncu yüzyıl romanlarında tasvir edildiği gibi: Süt beyazı, ince eller.”
Elimi elinin içine yerleştirip eldiven gibi çevirdi.
“Ama tırnaklarınızı yiyorsunuz. Küçük bir kız gibi.” Sonra damdan düşer gibi başını kucağıma



gömerek, “Şu zavallı öğrenciye yardım etmeyecek misiniz?” dedi.
Gerildim, elimi kurtarıp saçını okşamaya başladım. Bir süre öylece yattı, ama sonra başını

kaldırdı, elimi tutup avcumu yaladıktan sonra diğer kelepçeyi bileğime geçirip sandalyenin diğer
koluna taktı.

“İşte,” dedi tatmin olmuş bir şekilde. "Artık benimsiniz, sadece benim.”
“Bu aptalca oyunu bıraksak?” dedim, yine kızararak.
“Demek hâlâ oyun olduğunu umuyorsunuz,” dedi alaycı bir sesle.
“Bu kadar saçmalık yeter, Igor. Eğer benimle ödeşmek niyetindeysen, adalet yerini bulsun diye..."
“Adalet ha! Hiçbir fikriniz yok, yoldaş. Adalet beni zerre kadar ilgilendirmiyor.”
“Seni dersimden geçirmememin nedeni beni Cees Draaisma'ya ispiyonladığından emin olmamdı."
“Ben mi?”
“İlk sömestrin ardındım birisi Cees’e sınıfta hiçbir şey yapmadığımızı söyleyip şikâyette bulundu,

dersin büyük bir zaman kaybı olduğunu, sizi kafelerde benimle oturmaya zorladığımı söylemiş.”
"You dont say!" diye alay etti İngilizce, kendi dalga geçme dilinde.
Hiç şaşırmadığı hissine kapıldım.
“Cees bana her şeyi anlattı.”
“Siz de gerçekten benim yaptığımı düşünüyorsunuz?”
“İçinizden biriydi. Sen ya da başkası.”
“Ne olmuş yani?”
“Ne mi olmuş! Hakkımda yalan söyledin, beni ispiyonladın, seni neyin rahatsız ettiğini yüzüme

söyleyecek cesareti bulamadın. Hayır, Cees'e koşup arkamdan konuştun!”
“Siz de bizden intikam almaya karar verdiniz.”
“Sizden intikam almıyordum. İşimi yapıyordum.”
“Peki ya hiç kimse şikâyet etmediyse? Ya Draaisma her şeyi kendi kendine uydurduysa?”
“Böyle bir şeyi niye yapsın ki?”
“Eğlenmek için. Seni, hepimizi yönlendirmenin kendisi için ne kadar kolay olduğunu göstermek

için ”
“Hiç sanmıyorum. Söylediklerinde gerçek payı vardı. Her ders hakkında bilgi sahibiydi.”
“Ne düşünüyorum biliyor musunuz, yoldaş? Sorunun Cees’in olduğunu sanmıyorum, sorunun bizde

de olduğunu sanmıyorum; bence sorun sizde. Böyle bir şey olsun diye can atıyoruz. Biz şikâyet etmiş
olsak bile, buna aldırmayabilirdiniz, unutabilirdiniz. Ya da bu sorunu çözebilirdiniz. Ne de olsa
hepimiz bu işte beraberdik. Bizi affedebilirdiniz. Biz zavallı bok kafalılara acıyabilirdiniz. Gelip bu
konuyu bizimle konuşabilirdiniz. Bir yığın seçeneğiniz vardı. Gördünüz mü? Oysa siz sınıfa küçük
kızgın bir savaş açmayı seçtiniz.”

"Sen neden söz ediyorsun? Anlamıyorum.”
"Söylesenize, neden bana F verdiniz?”
“Bilmiyorum,” dedim. Aklıma gelen en dürüst yanıt buydu.
“Gayet de güzel biliyorsun, seni aşağılık sürtük,” dedi sakin sakin, dizime dokunarak, “sadece

itiraf etmeye utanıyorsun.”
“Benimle sakın bu şekilde konuşma! Şu kelepçeleri de hemen çıkar yoksa polis çağırırım!”
“Amma da zavallıymışsın, yoldaş.”
"Zavallı mı?”
“Numarayı nasıl çevireceksin?”



Bir şey diyemedim.
“Benden ne istiyorsun?”
“Bu sözleri ikinci sınıf bir filmden aşırdın herhalde. Benden ne istiyorsun? Bana neden F verdiğini

bilmediğin gibi ben de senden ne istediğimi bilmiyorum. Diyelim ki seni biraz kıvrandırmak
istiyorum sadece. Paniğe kapıldığında nasıl davranacağını görmek istiyorum. Gerçekte neler
döndüğünü dinlemek istiyorum.”

“Gerçekte ne dönüyormuş?”
“Ah, kitap gibi içini okuyabiliyorum. Ne kadar korktuğunun farkındayım. Ama bir şey şu öğretmen

maskeni çıkarmanı engelliyor. Boktan bir bölge savunması dersinde gibi hissediyorum kendimi.”
“Bu kadarı yeter Şimdi çığlığı basacağım." Bu kadar aptalca bir şey söylediğime inanamıyordum.
“Hele bir bağır, o zaman sana öyle bir tokat atarım ki..."
“Buna cesaret edemezsin,” dedim.
"Bahse var mısın?"
Ağzımı açmama fırsat kalmadan yüzüme tokadı bastı, hem de bütün gücüyle. Ciğerlerimdeki bütün

hava boşaldı.
“Sen aklını kaçırmışsın!” diyebildim sadece.
“Ya sen?"
“Bu ne cüret!" dedim, biraz soluklandıktan sonra.
“Ben cüretkâr bir adamım. Şimdi tokadı basıp maskeni düşürdüğüme göre, bu havaları bir kenara

bırakabilirsin.”
“Bak, Igor, tek yapmam gereken ofisin numarasını tuşlayıp bir not değişikliğini bildirmek."
“Yine pek zavallıca davranmaya başladın, yoldaş. Ben A’lık öğrenciyim. Bir F bir şey

değiştirmez."
Beni alt etmişti. Kendimi savunacak durumda değildim. Buna takatim de yoktu aslında. Derin bir

soluk alıp temkinli bir şekilde, “Beni bağışla, Igor. Beni bağışla. Lütfen," dedim.
“Hâlâ sana söyletemedim,” dedi sakin sakin.
“Neyi söyletemedin?”
“Söylenmesi gerekeni.”
“Söyletemezsin ve söyletemeyeceksin, çünkü yok öyle bir şey! Aylardır deniyorum!”
Öfkeden titriyordum. Bir kez daha Hırvatça öğrenci yabancı bir öğrenci gibi konuşmuştum. Elimi

kurtarmaya çalıştığımda acıyla bağırdım.
Igor bu karşı çıkışımı kötü bir tiyatro oyununu seyreder gibi seyrediyordu. Sonra elini cebine atıp

bir rulo koli bandı çıkardı.
“Makasın nerede?”
“Rafta!" dedim gözyaşları arasında.
Igor bir parça bant kesti, bir profesyonele yakışacak şekilde ağzımı bantladı.
“İşte! Şimdi aradığın şeyi buldun: Haftanın filmi. Çok mağrursun, değil mi? Kendini pek

beğeniyorsun. Aslında bok çukurunda olduğunu biliyorsun, ama kürek çekmeye devam ediyorsun,
statü sahibi olduğundan da eminsin, kendini matah bir şey sanıyorsun. Her şeyin var: Bir erkek
(Japonya’ya kaçtı ama olsun), bir daire (şu anda içinde yabancılar yaşıyor ama olsun), bir kütüphane
(içindeki kitaplar artık senin değil ama olsun), bir unvan (pek işine yaramıyor ama olsun). Beyninin
uzak bir köşesinde hayatının eski haline döneceğinden eminsin. Şu anda yaşadığın hayat sadece ufak
bir gezi, çıktığını düşündüğün bir gezi sadece. Tek yapman gereken şey parmaklarını şıklatmak ve



oldu! Her şey normale dönecek. Haksız mıyım? Her ne kadar aylardır pencereden geçen ayakları
sayıyor olsan da, her ne kadar tonla ucuz film seyretmiş olsan da, kendini başka bir senaryoda hayal
edemiyorsun: Genelev mahallesinde bir vitrinde durmuş minik lavabolu ve minik havlulu minik odana
müşteri çekmeye çalışıyorsun, ya da Meliha gibi bunak ihtiyarları neşelendirmeye çalışıyorsun, ya da
Selim gibi tuvalet temizliyorsun.

“Hiç öğrencilerinin senden daha iyi olabileceği aklına geldi mi, daha iyi insanlar olabileceği? Ha,
geldi mi? Sen duyarsız bir öküz değilsin, yoldaş. Böyle bir şeyler aklına gelmiş olabilir. Ama
öğrencilerinin senden daha çok şey bilebileceği hiç aklına geldi mi? Tabii onlar aşağılanma
konusunda eğitimli ve ağırlıklarını hissettirmiyor. Tecrübe onlara her şeyin göreceli olduğunu öğretti.
Her şey gerçekten görecelidir. Düne kadar uzaklıklar santimetreyle ölçülürdü: Sana bir el bombası
isabet edebilirdi. Elbette acı çeken insanlar için üzüldün, gerçekten hedef olanlar için. Kendi kendine
asla itiraf etmezdin gerçi ama zihninin derinliklerinde bir yerde, bir el bombasının düşeceği yeri
seçtiğini düşünüyordun. Böyle yaptığına göre, bunun lanet bir sebebi de olmalıydı. Bir şey bağlantı
kurmanı, şans eseri öğretmenimiz olduğunu kavramanı engelliyor. Tersi de olabilirdi: Sen bizimle
birlikte oturabilirdin ve örneğin. Meliha da öğretmenimiz olabilirdi. O el bombası - hepimizin değeri
onun yanında bokla bir, insan bokuyla, ama sen diğerlerimizden daha az boka batmış olduğunu
düşünüyorsun ve artık üstünlük hissini de doğanın kanunu sandın.

“Söylesene, onca zaman boyunca bize işkence yapmış olabileceğini hiç düşündün mü?
Hatırlamaları için zorladığın öğrencilerinin unutmak için kıvrandıklarını hiç düşündün mü?
Papualıların antropologların huyuna gitmek için yamyamlık efsaneleri uydurması gibi o anıları sen
istediğin için uydurduklarını? Öğrencilerin sana benzemiyor. Bu ülkeyi seviyorlar. Düz, yağmurlu ve
son derece sıradan olabilir ama, Hollanda’nın benzersiz tek bir özelliği var: Unutuşun ülkesi, acının
olmadığı bir yer. insanlar burada amfibik olur. Kendi istekleriyle kum rengini alırlar, çevreye uyarlar
ve gözden kaybolurlar. Kahrolası amfibi hayvanlar gibi. Tek dertleri ortadan kaybolmaktır. Hollanda
ovası kocaman bir kurutma kâğıdıdır: Her şeyi emer - anıları, acıyı, bütün o saçmalığı...”

Igor sustu. Yorulmuş gibiydi. Yine raftan Senoa'vı alıp dalgın dalgın yapraklarını karıştırdı.
Yanaklarımdan aşağı yaşlar boşanıyordu. Nedenim anlaşamıyordum ama. Aşağılanma mı? Kendine

acıma mı? Kendimi içinde bulduğum bu trajik durum mu? Yoksa komik yanı mı? Tanrım! diye
düşündüm. O anda kendimi bu adama hayatımda kimseye olmadığım kadar yakın hissediyordum ve
bunu ona söyleyemiyordum. Ağzımın bantla kapatılmış olması değildi tek neden, bant olmasa da
söyleyemeyecektim.

Igor aklımı okumuş olmalıydı. Bana dönerek yüksek sesle okudu: "Kalbinin barometresi düşüyor
ve gözlerin yaşlarla dolu."

Ben diğer taraftaydım. Aramızda buzdan, görünmez bir duvar vardı. O anda sadece tek bir arzum
olduğunu, sadece kafamı o duvara vurmak istediğimi de anlıyor muydu acaba? Yardıma ihtiyacım
vardı. Kalbimde bir sorun vardı, ama bunun ne kadar ciddi olduğunu bilemiyordum. Kaçıp
sığınabileceğim bir yere fena halde ihtiyaç duyuyordum, kıvrılabileceğim ılık bir kucağa, acımın
dinmesini bekleyeceğim bir yere, kendime geleceğim, kendime döneceğim bir yere.

“Lütfen söyle, profesör," dedi, kitabı dramatik bir tavırla yere atarken, “seninle ne yapacağım ben?
Bizimkisi gibi önemsiz bir edebiyatı kimsecikler ciddiye almaz. Hayır, hayır, endişelenme. Ben
sadece senin için üzülüyorum. Sen önemsiz edebiyatların öğretmenisin, küçük edebiyatların, ve son
zamanlarda onlar bile küçüldü. Ama nereye gitsen bunları da arkandan sürüklüyorsun. Zaman
geçiyor, alanını değiştirmek için çok geç, bunları sırtından atman da mümkün değil, değil mi? Ee, ne



yapacaksın? Elinden geldiğince bir şeyleri kurtarmaya bakacaksın. Her şey cehennemi boyladı,
çocuklar, ama biz parçaları toplamaya bakalım, çöpleri karıştırıp arkeologculuk oynayalım.

“Neyin cehennemi boyladığını hiç düşündün mü? Bir yığın Hırvatça ve Sırpça, Slovence ve
Makedonca kitap, kimsenin ihtiyaç duymadığı dillerde ve ne hakkında? ‘İnsanlara’, ‘halka' okumayı
öğretmek hakkında. Gerçek edebiyat insanlara okumayı öğretmez; onların okumayı bildiklerini farz
eder. Madam Bovary nin yayımlandığı yıl, Zagreb 16.675 nüfuslu bir köydü. On altı bin altı yüz
yetmiş beş! Bizim yerli götlekler ellerine kalem aldığında, bütün Avrupa devleri -Goethe, Stendhal,
Balzac, Gogol, Dickens, Dostoyevski, Flaubert, Maupassant- çoktan yerini almıştı bile. Suç ve
Ceza'nın yayımlandığı yıl, Hırvatların yüzde sekseni okuma yazma bilmiyordu.

“Yani kısacası, artık gerçekleri görmeye başla, yoldaş. Etrafına bir bak. Sınıfın boş. Öğrencilerin
çekip gitti. Dünyaya dağıldılar -kendi değer yargıları var artık; bütün dillerde okuyabiliyorlar (eğer
okumak isterlerse, yani, eğer hâlâ okumanın bir anlamı varsa) ama sen hâlâ ‘halka ışık, kültür ve bilgi
yaymaktan daha ulvi bir görev yoktur’ çağındasın. Göğsünde çarpan kalp Senoa’nın köy öğretmeni
Branka’nın yüz yıldan fâzla bir zaman önce atan kalbinden hiç farklı değil. Başka ne biliyorsun ki? Şu
kahrolası Felemenkçeyi bile öğrenmedin! İşte bu bile seni öğrencilerinden koskoca bir adım geriye
götürüyor.

“Ve bize zorla oynattığın şu bellek oyunu! Birkaç yıl içinde bütün şu nostalji saçmalığı acayip para
getirecek. Bu işten Slovenler para kazanmaya başladı bile: Tito’nun konuşmalarını CD’ye aktarıp
piyasaya sürdüler. Bu dediğimi unutma. Her yerimizden Yugonostalji damlayacak. Şayet eski
vatanımız hakkında benim ne hatırladığımı bilmek istiyorsan, şu orospu çocuklarının bana bir
üniforma giydirip beni doğruca savaşa göndermek istediklerini hatırlıyorum! Boktan ülkelerinin
başarılarını korumam için. Onların boktan ülkesi mi? Orası bana aitti. Şarkıyı bilirsin: ‘Güney'deki
Vardar’dan kuzeydeki Triglav’a...'”

Igor parçalanıyordu kendiyle çelişiyor, kesik kesik soluyordu ama benim durumum da ondan
farksızdı. Üstelik parçalarımı nasıl toplayacağımı da bilmiyordum.

“Beni savunacak kimse yoktu. Hiç kimse. Kaçmasaydım bugün yaşamıyor olacaktım. Sen de beni
savunmadın. Ama senin o kahrolası notlarına ihtiyacımız yoktu. Ya da o kahrolası edebiyatına. Her
şeyi yerli yerine oturtacak mantıklı bir insana ihtiyacımız vardı. Başta doğru yoldaymış gibi geldin:
Kem küm ettin, ellerini büküp oturdun. Ama kısa sürede teslim oldun. Yan yolda durdun. Senin dersin
kendinden yüzde yüz taviz veren bir kültür hakkındaydı ve sen gerçeği belirtmeyi unuttun. Üstelik,
durmadan geçmişten bahsettiğin halde: Andric hakkında ders verirken, şu anda başta olan kültür
kasaplarının onu üçe böldüğünü, artık Hırvat, Boşnak ve bir de Sırp Andric’i olduğunu söylemeyi
unuttun. Edebiyat tarihi öğretirken. Saraybosna Üniversitesi Kütüphanesi’nin bombalanarak yerle bir
edildiğini, kitapların bugün bile yakıldığını ve çöplüklere atıldığını söylemeyi unuttun. İşte sana
Yugoslav ulusunun gerçek edebiyat tarihi. Kundakçılık. Bize yıkımın istatistiklerinden ve
topografyasından bahsetmedin. Hayır, müfredatına yapışıp kaldın. İnandığın şeylerin arkasında
durmadın, burada bile, istediğini söylemekte özgür olduğun bir yerde olduğun halde. Kendi itibarını
ayaklar altına aldın.

“Başta, demin de dediğim gibi, anlamış görünüyordun. Hepimizin hasta olduğunu söyledin. Sen de
hastaydın. Ama sonra korktun, kendi postunu kurtarmaya karar verdin. Sanki tek önemli şey dersindi,
çünkü sana bu dersi öğretmen için para ödüyorlardı. Ama bu ne kadar da minik ve sefil bir alan.
Üstelik saçmalık dolu. Yine de, eğer iyi bir kız olursan, sana iş vereceklerini, işin tatlıya
bağlanacağını düşündün. Daha fazla yanılamazdın ama. Diğer bir acınası karakteri, Draaisma'yı,



hesaba katmamıştın. Ama onda sende olmayan bir avantaj var: O Hollandalı, kendi bölgesini
savunuyor, bu bölgeye sahip olmak için eşek gibi çalıştı. O da en az senin kadar gereksiz, ama senden
farkı, güce sahip olması. Bu yüzden işi karısı gibi kontrol edebileceği ya da Laki gibi zekâca
kendinden daha aşağıda olan insanlara verdi.

“Sana acıyorum, yoldaş. Önüne çıkan ilk Daicer'e yapışsan iyi olur. Çünkü bu ülke, iyi bir ülke.
Seni yüzüstü bırakmaz. Bir şey daha. Sen şanslı bir sürtüksün. Sana bütün bunları söylediğim için
şanslısın. Çünkü bizim yaşadıklarımızı yaşayanların başına üç şeyden biri gelir: Daha iyi bir insan
olurlar, daha kötü bir insan olurlar ya da, Uros gibi, beyinlerine bir kurşun sıkarlar."

Igor birden sustu ve oda yoğun bir sessizlikle doldu. Gözleri hâlâ üzerimdeydi.
“Şu işe de bakın! Bütün bu olanlardan zevk alıyorsun! Seni küçük, vahşi mahluk.” Parmağını bir

mesaj yazıyormuşçasına yüzümde dolaştırdı. “Benim küçük tatlı Hırvatça öğretmenim, küçük tatlı
Sırpça öğretmenim, küçük tatlı Boşnakça öğretmenim...”

Nefesimi tuttum.
“Seninle ne yapacağım ben, yoldaş? Söylesene. Geri çekilmişsin. Saklanıyorsun. Kabuğunun

içindeki bir kaplumbağasın. Kimse sana ulaşamaz. Görünmez bir peçenin arkasından bakıyorsun."
Yine sustu. Elini cebine sokup bir ustura çıkardı. Donup kaldım. Bana doğru eğildi, sağ elimi

kavradı, avcumu sandalyenin koluna doğru bastırarak bileğime yavaşça, dikkatle bir kesik attı. Kısa
ve derin olmayan kesiklerdi. Ardından İkincisi ve üçüncüsü geldi.

Hiç acı duymadım, ama yanaklarımdan yaşlar akıyordu. Elimden aşağı akan ince kan dereciklerini
görebiliyordum. Bileğimdeki kanlı kesikler doğal bir bileziğe benziyordu.

“Beni hatırlatacak bir şey. Sol bileğinde saat ve sağda da Igor, öğretmenin kuzusu... Neyse, ben
artık gideyim. Bu ara da, polisin numarası yüz on iki."

Sırt çantasını yerden alıp kapıya yöneldi. Sonra geri döndü, bileğinin tek hareketiyle ağzımdaki
bandı çekip aldı. Hafif bir çığlık attım.

“Şışşş!" dedi teselli eder gibi. Elini dudaklarıma koydu. Ardından elini çekti, eğilerek bana
yumuşak, çocuksu bir öpücük verdi. Dudakları gözyaşlarımla ıslandı. “Repliğini söylemek için sana
bir fırsat daha, profesör.”

İnatla dilimi tuttum.
Dosdoğru gözlerime bakarak, fısıltı kadar alçak bir sesle şöyle dedi: “Ya Draaisma’ya gidip

şikâyette bulunan ibne ben olsaydım? Bu mümkün. Soğukkanlılığından, tepeden bakan öfkenden,
yapay kararsızlığından, hayatlarımıza isteksizce katılmandan nefret ediyordum. Evet, o kişi ben de
olabilirdim. Çünkü ben de Terminatör’e dönüştüm. Schwarzenegger çenesi hepimizde var. Katiller,
sahtekârlar, masumlar, kurbanlar, hayatta kalanlar, mülteciler, geride kalanlar, buraya gelenler
hepimiz değiştik. Topumuz birden. Savaş yüzünden oldu, savaş hepimizin anasını belledi. Kimse
savaştan yara almadan çıkamaz. Aklı başında olan hiç kimse. Oysa sen parlak ve ışıl ışıldın. Porselen
fincan gibi. Elbette seni kırmak, parçalara ayırmak, içindekileri dökmek istedim. Biraz sempati, bir
parça şefkat, herhangi bir şey bulmak için...”

Igor, koyu, çekik gözleriyle ruhumu deşiyordu.
Kapıyı arkasından çekip gittikten sonra oda yeni bir sessizlikle doldu. Ağır bir sessizlik. Bir süre

öylece, uyuşmuş halde oturdum; sonra birden kasılıp, o görünmez kurşunu tükürdüm, en başından beri
dişlerimin arasında duran kurşunu. Gırtlağımdan korkunç bir çığlık yükseldi. Igor’un içimden
çıkarmak için uğraşıp durduğu şey bu olmalıydı. Ama artık duyamayacak kadar uzaklaşmıştı.
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Igor gittikten sonra aklıma okula ilk başladığım yıl yaşadığım bir şey geldi. Öğretmenimiz
öğrencilerine köşede tek ayak üstünde durma cezası vermek yerine karatahtanın arkasında durma
cezası verirdi. O zamanlar karatahtalar duvara asılmaz, ahşap ayakların üzerinde dururdu.
“Karatahtanın arkası” aşağılanma ve utanç anlamına gelen bir yerdi.

Zihnimin derinliklerinde öğretmeni tarafından karatahtanın arkasına gönderilen küçük bir kızın
hayali duruyordu. Kızın sadece dizine kadar çıkan beyaz çoraplı bacaklarını ve rugan ayakkabılarını
görebiliyorduk. Onu neredeyse tamamen unutmuşken, giderek yükselen alçak bir ses duyduk.
Konuşmayı kesip nefesimizi tuttuk: Ahşap zemine ince bir sidik akıntısı damlıyordu. Oturduğumuz
yerden kızın ayaklarının altında büyüyen, sonra sıralara doğru akmaya başlayan altın renkli sidik
gölüne baktık.

Büyütülmüş, ağır çekim sahne artık gözümün önünde oynuyordu. Kızın gövdesi hâlâ karatahtanın
arkasında saklıydı; tek görebildiğim binlere ışıltılı damla halinde şarıldayan sidikti. Sonra, işediğimi
fark ettim. Ilık sıvının bacaklarımdan aşağı aktığını hissedebiliyordum. Bir süre hiç kıpırdamadan
oturup kalp atışlarımı dinledim. Nefesimi tutup kalbimin ritmine kulak verdim. Havalanmak üzere
olan bir kuşa da ait olabilirdi.

Ardından başka hayaller de geldi, yavaş yavaş ve çok uzaklardan. Yüzeye ilk çıkan tanıdık bir
şeydi, annemin albümünden siyah-beyaz küçük bir fotoğraf. Çekildiğinde dört ya da beş yaşlarında
olmalıydım. Bir düzlükte durmuş dosdoğru kameraya bakıyorum. Mevsimlerden kış, ama kar yok.
Üstümde çift sıra düğmeli, yakası ve kol ağızları kadifeden sade, tivit bir palto var. Bir elim cebimde
(cep kapağı hafif yukarı kalkmış), diğer elim yanda. Yüzümde belli belirsiz bir tebessüm var.
Arkamda hiçbir şey yok, iki yanımda bir şey yok. Fotoğraftaki tek şey benim. Bir yerlerdeki bir
açıklığa fırlatılmış küçük bir insan figürüyüm. Fotoğraf çok tanıdıktı ama ne kadar açık ve tartışmasız
bir yalnızlık içinde olduğum ilk kez kafama dank ediyordu.

Ani bir ürpertiyle kendime gelerek kalkıp telefona yürüdüm. Ama telefonun yanında, yine dağılıp
bir süre donakaldım. Sonra bir şekilde almacı kaldırmayı başardım, 112’yi tuşlayıp adresimi
mırıldandım. Bir süre sonra kapıda bir polis memuru belirdiğinde, beni sandalyeye kelepçelenmiş bir
halde, sağ bileğimdeki üç kanlı çizikle gördüğünde ve sidik kokusunu aldığında, bakışlarında bana
tanıdık gelen bir şeyler gördüm. O anda bir şey bir şeyle bir araya geldi ve sonunda bağlantıyı
kurdum: Polis memuru beni, benim açıklıkta duran kızı incelediğim gözle inceliyordu.

Igor haklıydı. Onu unutmayacağım. O da beni unutmayacak; bundan eminim. Çünkü polise adını
vermeyebilirdim, ama verdim. Dahası, onu tecavüzle, evime zorla girerek bana tecavüz etmekle
suçladım; bu yüzden birkaç yıl hapis yatacak, hayatının sonuna dek peşini bırakmayacak bir sabıka
kaydı olacaktı. Bunu yapmasaydım, beni hatırlamayabilirdi. Hatırlasın diye yaptım. Tohumumu ektim.
Ne de olsa bir öğretmenim, değil mi?

Merhamet diye bir şey yok, acınma diye de bir şey yok; sadece unutmak var; sadece aşağılama ve
sonsuz anıların acısı var. Geldiğimiz ülkeden beraberimizde getirdiğimiz, ders bu, bu dersi
unutmadık. Çığlık atmak ve bağırmak bizim için Pavlov’un zili gibi; başka şeylere kulaklarımız
kapalı. Dehşetin kokusunu almak bizim için çocuk oyuncağı; hiçbir şey burun deliklerimizi daha çok
gıdıklayamaz.



Sağ bileğimdeki üç kesikten oluşan doğal bilezik ve sidiğin keskin kokusu bizi, beni ve öğrencimi
birbirimize bağlayan görünmez kelepçeydi. Gelecekteki kendimi yeni kazandığım bir hareketi
yaparken gördüm, uzun süre kurtulamayacağım bir tür tik. Ağzımı bileğime götürmek, yavaşça
dudaklarımı üç ince çizgiye -Igor’un damgası, Igor’un arması- gömüp onları öpmek, sonra da dilimin
ucuyla dokunarak hâlâ orada olup olmadıklarını yoklamak, en sonunda da bileğimi yavaşça kaldırıp,
ışığa tutup, dokunarak tükürükle nemlenmiş çizgilerin sedef gibi ışıldadığını görmek.



Beşinci Bölüm
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Duvarda oturuyordu Rafadan Kafadan
Dengesini kaybedip yere çakıldı sonradan
Kralın bütün atları ve de adamları
Bir daha toparlayamadı zavallıyı.

Savaşın başında ve Goran'la Zagreb’den ayrıldıktan sonra her gece kâbuslarla boğuşmuştum. Aynı
tarzdaydılar, hepsi bir evle ilgiliydi. Evin her zaman iki tarafı oluyordu: Yüzü ve öbür yüzü. Normal
yüzünü biliyordum; ama öbür yüzünü düşümde gördükçe keşfediyordum. Bu öbür yüz birdenbire
karşıma atılıveriyordu, kutudan fırlayan yaylı soytarı gibi. Rüyamda önüme bir kapı, merdiven veya
bir geçit çıkıyor, bu sayede evin var olduğunu hiç tahmin etmediğim paralel bir kısmına geçiyordum.
Ya da evin kısmen havada, eski zaman kaleleri gibi yüzdüğünü keşfediyordum. Bir rafı yerinden
oynatıyor ve arkasında büyük bir delik buluyordum, içinde rüzgârın uğuldadığı bir delik ve başımı
uzatıp baktığımda evin ince, koptu kopacak bir telde dengede durmaya çalıştığını görüyordum.

Düşlerimdeki paralel mekânlar kaçınılmaz olarak korkunç yüz buruşturmaların, hain uyarıların
işaretiydi. Her seferinde düş ani, sert bir rüzgâr gibi başlardı. Sonra durulur, derken yine saldırıya
geçerdi. Ama sonunda yavaşça yok olup giderdi.

Zamanla tek bir yumak halinde dolandılar, ben de onları bir kenara koydum. Biri dışında... onu
hatırlamayı kendime görev bildim. Düşümdeki ev bir tür labirentti. Birkaç katlıydı, birbiriyle
uyumsuz çok sayıda tuhaf malzemeden inşa edilmişti. Tavan o kadar yüksekti ki daha çok kilise
tavanını andırıyordu. Birden tavanın şişerek huniye benzeri bir şekil aldığını fark ediyordum. Ne
olduğunu anlayamadan tavan patlıyor, o huninin içinden kitap yağmaya başlıyordu. Önce azar azar
yağıyor, sonra birden çığ gibi yığılıyorlardı. Sayfalar kitap tozu dolu havada uçuyordu. Goran orada
değildi, ama annemi görebiliyordum. Odanın diğer tarafında durmuş şaşkın şaşkın tavana bakıyordu.
Ona koşup elini tutuyordum. Ev, iskambil kâğıdından evler gibi çökerken ikimiz kendimizi sokağa
atıyorduk.

“Anahtar?” diye bağırıyordu annem. “Anahtarın var mı?”
“Hayır, yok,” diyordum suçluluk duyarak. Ama bir yandan da endişesinin saçmalığının tamamen

bilincindeydim: Ev olmadan anahtar ne işe yarayacaktı?
“İşte, artık anahtarımız bile yok,” diyordu çaresizlikle
Geert ve Ana’nın dairesi bir oturma odası, bir yatak odası, balkona açılan küçük bir mutfak, dar

bir hol ve minik bir banyodan ibaretti. Oturma odasında bir televizyon, alçak bir sehpaya yığılmış
video kasetler, televizyonun yanında da yarı ölü bir kauçuk bitkisi vardı. Bir duvara içinde birkaç
kitap olan bir kitaplık, bir diğerine kirli, rengi solmuş döşemeli kanepe yaslanmıştı. Kanepenin
arkasındaki duvar, yıpranmış bir Dusan Petrieic posteri, eski Yugoslav parlak günlerinden kalma bir
Belgrad haritasıyla süslenmişti. Video kasetlerin durduğu sehpada Ana’nın talimatlarını buldum:
Telefon ve gaz şirketlerinin telefonları, su sayacının yeri ve benzer şeylerin listesi. Oturma odasını



duvardan duvara kaplayan eski püskü halıda çamur izleri vardı, duvar kâğıdı artık lime lime olmuştu,
pencereler perdesiz ve leş gibiydi. Jaluziler kalın bir toz tabakasıyla kaplıydı.

Pek fazla düşünmeden dışarı çıkıp bir sürü deterjan, çeşit çeşit fırça ile sünger aldım. Yatak
odasından başladım. Altı üstüne getirilebilecek her şevin altını üstüne getirdim. Pencereleri ve kapıyı
yıkadım. Bayat kokulardan kurtulmak için gardırobu alkolle ovdum. Jaluzileri de alkolle ovdum.
Duvarlar dahil yeri elektrik süpürgesiyle süpürdüm. Sonra elbiselerimi gardıroba astım, yataklara
beraberimde getirdiğim tertemiz çarşafları serdim. Artık yatak odası yaşanabilir durumdaydı. Bir oda
bitmişti.

Sonra çöpleri topladım. Bir yığın gazeteyi, bütün yiyecek artıklarını, çatlak tabak çanağı dışarı
attım. Oturma odasının duvarındaki posteri çıkardım, banyoda çimentoyla yerine tutturulmamış olan
her şeyi banyodan çıkardım. Hepsini siyah poşetlere tıkarak kapının önüne koydum. Sabahleyin alt
kata indirirdim. Ardından banyoyu bir güzel yıkadım. Ecza dolabını kendi kozmetik malzemelerimle
doldurdum ve lavaboyu bir yerlerde görüp aldığım porselen sabunlukla süsledim Banyo az çok bir
şeye benzediğinde duş aldım, ölü gibi yatağa yatıp bütün gece deliksiz uyudum.

Ertesi gün mutfağa girdim. Mutfak dolaplarındaki, buzdolabındaki, ocaktaki, fayanslardaki,
pencerelerdeki ve kapıdaki lekeleri çıkarmak için hayli zaman ve enerji harcadım. Sızlayan
bileklerime rağmen oturma odasına geçtim. Duvarları, halıyı ve kanepeyi elektrik süpürgesiyle
temizledim. Halılardaki ve kanepedeki pis kokuyu çıkarmak için elimden geleni yaptım Sonra da
elimde tel bir fırça ve temizleme sıvısıyla saldırıya geçtim Duvar kâğıdı iflah olamayacak kadar pis
olduğu için, dışarı çıkıp birkaç boya fırçası, bir teneke boya ve bir merdiven aldım. Ertesi günü ve
ondan sonrakini duvar kâğıdım beyaza boyayarak geçirdim. Neyse ki kâğıt, boya tutan cinstendi. Artık
mekân daha iyi görünmeye başlamıştı, ama yeni boyalı duvarlar odadaki ahşabın ne kadar eski
olduğunu göstermeye yaradı yalnızca. Ben de elime zımpara kâğıdını alıp her tarafı bir güzel kazıdım.
Sonra da yağ bazlı beyaz bir boya sürdüm. Bu da iki ya da üç günüme mal oldu.

Ardından hevesle alışverişe daldım. Griye çalan beyaz bir yatak örtüsü buldum, kanepeye
serdikten sonra, sehpaya daha önceden aldığım lambayı yerleştirdim, bir vazoya taze çiçekler
koydum, duvara da kalın çerçeveli bir poster, Empire State Binası’nın kirişlerinden birine sıralanmış
sigara içen işçileri gösteren siyah-beyaz bir Louis Hine fotoğrafı astım. Böylece oturma odası
yaşanabilir bir yer haline geldi. Evet, hâlâ “öğrenci evine" benziyordu, ama bu umurumda bile
değildi.

Mutlak dolaplarını gerekli erzakla doldurdum, yeni bir çaydanlıkla zarif bir çay fincanı aldım.
Kauçuk bitkisini de ihmal etmedim. Onu balkona çıkardım, daha büyük bir saksıya diktim, etrafını
yeni toprakla doldurdum, ölü dallarını budadım, yapraklarındaki tozu silip oturma odasına götürdüm.
Geert ve Ana’nın geride bıraktığı video koleksiyonunu gözden geçirdim, tozlarını alarak kitaplığa
dizdim. Kitaplarının kapaklarını alkolle silip yine rafa, satın aldığım kitapların yanına koydum.

Dairede gezinip tamir gerektiren diğer şeyleri ararken oturma odasına açılan kapının üstündeki
duvar kâğıdının biraz kabardığını fark ettim. Merdiveni gaz ve elektrik savacının olduğu dolaptan
çıkarıp söz konusu noktayı yoklamak için yukarı tırmandım. Kabarcık balon gibi patladı, yere alçı
parçaları saçıldı, altından kartpostallar ve sararmış dergi illüstrasyonlarıyla kaplı beton bir duvar
çıktı. Daha iyi görebilmek için bir parçasını kopardım, birkaç kat boyadan oluşan bir tabaka da
sökülerek pat diye yere düştü. Pornografik görüntülerden oluşan bir duvar süsü vardı karşımda.
Eşcinsel fantezilerin amatörce yapılmış bir kolajıydı bu. Büyük ihtimalle Geert ve Ana’dan önce
burada yaşayan kiracının eseriydi. Başlarına defne çelengi takmış esmer tenli oğlanlar Greko-Roman



bir dekorun önünde işiyor, öpüşüyor ya da kucaklaşıyorlardı. Duvarla birleşirken eski sidik lekesi
rengine dönüşen kâğıt midemi bulandırdı.

Merdivenden inip kanepeye oturdum. Hareket etmeden sessizliği dinledim. Birden bir pıtırtı
duydum ve nefesimi tutarak başımı kaldırdım. Duvar kâğıdı duvarlar boyunca çatlayarak açılıyordu.
Bir dizi dalgalı yol oluşturdu. Derken bu yollar kesişti. Çatlamalarını, soyulmalarını ve kıvrılmalarını
seyrettim. Kopup kuru bir çatırtıyla yere dökülüyorlardı. Görünmez bir rüzgârın kaldırdığı bir toz
duvarıyla çevrilmiştim. Ön kapıya baktım, ama hayır, anahtar delikteydi. Bu arada, sessizlik geri
döndü. Ellerime baktım. Kıpkırmızı ve şiştiler. Deterjanların intikamı: Ellerim açık bir yaraya
dönüşmüştü, derim minik parçalar halinde soyularak altındaki üç kanlı çizgiyi açığa çıkan yordu.

Birden son birkaç gündür bir kez bile pencereden bakmamış olduğumu fark ettim. Hava nasıl, saat
kaç olmuş, bilmiyordum. Pusulam tamamen şaşmıştı. Orada elimde görünmez bir ayaktakımı vizesiyle
oturmuş, içten içe soyuluyordum.

Yerimden kalkıp bir şey yapmak zorundaydım, herhangi bir şey. Bir anlığına içimi dolduran
çaresizlikle mücadele etmeliydim. Ayağa kalktım, elime gelen ilk videoyu alıp video oynatıcıya
soktum. Sonra kanepeye döndüm, bir süre duvarlardan yağan parçacıkların yerde birikmesini
seyrettim, sonra uzandım.

Gecenin bir yarısı televizyondan gelen vızıltıyla uyandım. Ekrandaki kar odaya doluşmuştu sanki.
Pencereyi açıp temmuz havasının içeri dolmasını sağladım. Meydan ay ışığıyla ve BASIS levhasının
neonlarıyla apaydınlıktı. Sağda sade semt camisinin turkuaz kubbesinin bir parçasını seçebiliyordum.
Meydanda birkaç eğri büğrü kestane ağacı, birkaç da bank vardı. Bir ağacın altındaki bankta bir
adam oturuyordu. Başında bir türban vardı. Uyuyordu sanki.

Geeet ve Ana’nın dairesi şehir merkezini, gardiyanın belindeki halkaya takılı anahtarlar gibi
çevreleyen şu gri, kalabalık, ucuz prefabrik binalardan birindeydi. Bazıları buralara varoş der.
Burası “Küçük Kazablanka” olarak anılıyordu. Ama ben bunu daha sonra öğrenecektim.
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Biz barbarız. Bizim kabilemizin mensupları alınlarında Kolomb’un mührünü taşırlar. Batıya doğru
seyahat eder, kendimizi doğuda buluruz; aslında, ne kadar batıya gidersek o kadar çok doğuya
yaklaşırız. Kabilemiz lanetlidir.

Şehirlerin eteklerine yerleşiriz. Buraları zamanı gelince kolayca çadırlarımızı toplayıp yeniden
yola koyulabilelim diye seçeriz, ne kadar batıya gidersek doğuya o kadar yaklaşırız... Şehir merkezini
gardiyanın belindeki halkaya takılı anahtarlar gibi çevreleyen gri, kalabalık, prefabrik binalarda
yaşarız. Bazıları buralara varoş der.

Bütün yerleşim yerleri aynıdır. Bizi balkonlarımızdan dışarı uzanan metal uydu çanaklarından,
arkamızda bıraktığımız insanların nabzını hissetmemizi sağlayan bu aletlerden tanıyabilirsiniz. Biz,
ezikler, nefretle terk ettiğimiz ülkenin kanını hâlâ içimizde taşırız. Onların uydu antenleri yoktur;
onların köpekleri vardır. Biz köpekten korkarız. Alacakaranlıkta onların köpekleri balkonlara çıkar,
havlayarak birbirlerine onların mesajlarını iletir Havlamalar beton binalara çarparak pinpon topu
gibi ileri geri sıçrar. Yankı onları kudurtur. Daha da şiddetli havlarlar.

Bizim çocuklarımız vardır. Tehlikeli bir şekilde öreriz. Kanguruların bir arkalarında dolaşan
yavruları olurmuş, bir keselerinde, bir üçüncüsü de rahimlerinde doğmanın eşiğin de; dördüncüsü ise
yeni döllenmiş yumurta halinde sırasını beklermiş. Kadınlarımız da kanguru kadar iridir: Gardiyanın
karısının belindeki halkaya takılı anahtarlar gibi sıra sıra çocukları vardır. Çocuklarımızın boyunları
uzun olur, esmerdirler, saçlarıyla gözleri karadır. Çocuklarımız klonlarımızdır, erkek çocuklar küçük
erkeklerdir, hık demiş de babalarının burnundan düşmüş gibi, kız çocuklar küçük kadınlardır, hık
demiş annelerinin burnundan düşmüş gibi.

Burada Basis, Aidi, Lidl ve Dirk van de Broek’ten güzelce paketlenmiş yiyecekler alır eve
götürürüz; toptan yığınlar halinde alırız. Bizim balık pazarlarımız balık kokar, kasap dükkânlarımız
da kan. Bizim dükkânlarımız pistir: Eti tuzlu su dolu kocaman plastik fıçılardan alırız. Her şeye
parmaklarımızla dokunuruz, seçeriz, mıncıklarız, çeviririz, dinleriz, sonra tezgâhtan tezgâha
sürükleriz. Pazaryeri varlığımızın özüdür.

Yerleşim yerlerimiz vahaya benzer: Her ihtiyacımızı karşılarlar. Anaokullar, ilkokullar, ehliyet
kursları vardır. Postaneleri, benzin istasyonları ve anayurdumuzla daha ucuza konuşabileceğimiz
telekom merkezleri vardır; kuru temizleyiciler, çamaşırhaneler, bizim insanlarımızın bizim
insanlarımızın saçını kestiği güzellik merkezleri vardır. Gençlerin esrar bulabildiği kahvehaneler, ve
diğer gençlik merkezi, Tnrkse Pizza vardır. İbadet yerlerimiz ve erkekler için bir-iki de meyhane
vardır. Bizim kendi meyhanelerimiz yardır; Onların da kendi meyhaneleri. Bölgeler arasındaki sınır
çok keskindir. Hiçbir turist bize ulaşamaz, yolunu kaybedenler hariç. Lüks hayat sürenlere, yani
“kanal insanlarına” gelince, buraya girmeleri için ayaktakımı vizesi gerektiğini söylerler. Hem zaten
burada ne işleri olabilir ki? Bu yüzden onlar kentin kendilerine ait bölgesinden çıkmaz, bizler de
bizimkinden. Bu şekilde herkes kendini daha güvende hisseder, evinde gibi.

Biz barbarız. Biz mükemmel toplumun diğer yüzüyüz, onun kutudan fırlayan yaylı palyaço
kakışıyız.[?] Onun kibar fahişe sınıfı, çirkin alt tarafı, paralel dünyasıyız. İt ve insan, onun boku
içinde ilerleriz. Sabahın köründeki, gecenin geç saatindeki yolculuklarımızda onun sıçanlarıyla
karşılaşırız. Rüzgâr yüzümüze çöp üfler: Arkamızda bıraktığımız poşetleri, çocukların attığı şeker



kâğıtlarını. Her sabah martılar çürüyen hazır yiyeceklerimizi yemeye, saksağanlar lahmacunlarımızı
gagalamaya gelir.

Gençlerimiz vahşi ve aksidir, öfkeyle dolu. Geceleri beton çöplükte sokak köpeği sürüsü gibi bir
araya gelirler ve sabaha kadar deşarj olmaya çalışırlar. Terk edilmiş oyun alanlarında birbirlerini
kovalarlar, salıncaklarda sallanır, atlayıp zıplarlar, bağırırlar. Telefon kulübelerindeki almaçları
sökerler. Araç camlarına taş atar, ellerine ne geçerse çalar, makineli tüfek gibi sesler çıkaran boş
bira tenekeleriyle futbol oynarlar, yerleşim bölgelerinde çılgın gibi motosiklet sürerler. Gece onların
zamanıdır. Biz saklanıp fare gibi titreriz: Bağırışları kanımızı dondurur. Polis bizim bölgemize pek
uğramaz; bağırışların asit gibi bizi yemesine seyirci kalır. Genç erkeklerimiz bıçak kullanmakta
maharetlidir: Bıçakları ellerinin uzantısı gibidir. Genç erkeklerimiz tükürme şampiyonudur:
Tükürükleri it sidiği gibi bölgelerinin sınırlarını işaretler. Ve her zaman birlikte gezerler, sürü
olarak, köy köpekleri gibi.

Genç kadınlarımız sessizdir. Varlıklarından utandıklarını yüzlerinden anlayabilirsiniz. Saçlarını
başörtüsünün altına saklar, gözlerini yere diker, şehirde gölge gibi kayarlar. Eğer içlerinden birini
tramvayda görürseniz, bir dua kitabına eğilmiş, kutsal heceleri bir yığın ayçiçeği tohumu gibi çiğniyor
olacaktır. Hemen ayağa kalkacak, ne sağına ne soluna bakarak, halâ metni kendi kendine okuyup
develer gibi, dudaklarını oynatarak, koşar adım uzaklaşacaktır.

Kalın kaşlı erkeklerimiz ibadet yerinden çok kreşe benzeyen turkuaz kubbeli beton camilerin
etrafında toplanır. Yazları camilerin yanına çökerler, sırtlarını duvara sürterek kaşır, sıcaktan
kaçmaya çalışırlar (güneş olmasa da). Koyun gibi toplanırlar, birbirlerini koklarlar, caminin etrafını
turlarlar, elleri arkalarında dururlar, ağırlıklarını bir ayaklarından diğerine geçirirler, birbirlerinin
sırtını sıvazlarlar, karşılaştıklarında kucaklaşırlar, ayrılırken kucaklaşırlar, özel günlerde cami
dolduğunda da asfalta taşarlar, doğuya dönerek diz çökerler. Kemiğini kemiren köpekler gibi,
erkeklerimiz sabahtan akşama camilerini çiğnerler.

Gök başlarımıza değecek kadar alçaldığında barometre düşüp de hava solungaçlarımızla solunum
yapabileceğimiz kadar nemli olduğunda, vücutlarımız ağırlaşır ve dibi boylar. Orası bölgelere
ayrılmamıştır, yumurtalıktan sonra tükenmiş balıklar gibi orada dört ayak üstünde emekler,
yumurtalarımızın üstüne spermlerimizi boşaltırız. Sadece orada, kayalık dipte, pullarımız birbirini
sıyırır, geçerken yüzgeçlerimiz birbirine değer, solungaçlarımızı birbirimizinkine bastırırız.

Biz barbarız. Okuma yazmamız yoktur; imzamızı rüzgâra bırakırız: Sesler çıkarırız, bağrışarak,
çığlıklarla, tükürerek haberleşiriz. Bölgemizi bu şekilde belitleriz. Parmaklarımız dokundukları her
şeyi davul gibi çalar: Çöp kutuları, pencerepervazları, borular. Davul çalıyoruz, o halde varız.
Eğlenmeye meraklıyız. Eğlenceler de diş ağrısı kadar acı verir. Düğünler de nara atarız, cenazelerde
feryat ederiz, kadınlarımızın tiz sesleri binaların beton yüzlerini fırtına gibi döver. Cam kırarız,
gürültü yaparız: Çatapat en sevdiğimiz oyuncaktır. Ses alfabemiz, çıkardığımız gürültü var
oluşumuzun tek kanıtı, arkamızda bıraktığımız tek izdir. Köpeklere benzeriz: Havlarız. Başımızın
üzerinde ağırlaşan gri göğe havlarız.

Biz uyurlarız. Kabilemizin üyeleri alınlarında Kolomb’un mührünü taşır. Batıya doğru gider,
kendimizi doğuda buluruz; aslında, ne kadar batıya gidersek o kadar doğuya varırız. Kabilemiz
lanetlidir. Geldiğimiz topraklara dönmemiz ölüm, bu topraklarda kalmak ise yenilgi demektir. Bu
yüzden rüyalarımızda ayrılış sekansı sonsuz kere tekrar eder, ayrılış ânı tek zafer ânıdır çünkü. Bazen
camiden eve doğru yürürken üstümüze bir uyku çöker ve bir ağacın altında bir bank buluruz. Hava
nemli ve ılıktır, neon ay dolunaydır, gece göğü laciverttir. Biz de beton ağacın altındaki beton vahada



uykuya dalarız, düşümüzde sayısız kereler ayrılış sekansını görürüz. Çadırlarımızı toplarız,
çantalarımızı sırtımıza atarız, sonra rüzgâr çıkar çölün kumlarını karıştırır, siluetlerimiz solmaya
başlar ve kumun kalın perdesinde toptan gözden kayboluruz.
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Ayağa kalktım, elime gelen ilk videoyu aldım ve video oynatıcıya soktum. Sonra kanepeye
döndüm, örtüyü, üzerindeki duvar kâğıdı parçalarını yere göndermeye yetecek kadar silkip uzandım...

Philip Kaufman'ın Kundera’dan uyarladığı Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği  filmiydi. Romanı
iki kez okumuştum. Ayrıca, edebi eserlerin sinemaya uyarlanması konusunda şüphelerim vardı: En iyi
uyarlama bile orijinalinin yanına yaklaşamazdı. İlk sahneler gardımı almama neden oldu: Daniel Day-
Lewis ve Juliwtte Binoche çoğu Çekten daha çok Çeke benzeyebilirdi, ama Binoche Çek aksanıyla
İngilizce konuşmaya çalışıyordu, doğru söyleyebildiği tek sözcükler Anna Karenina oldu. Ayrıca
filmin gündelik Komünizm gerçeğini şiirselleştirmeye çalışması da beni soğuttu: Akarsuyun altındaki
çıplak çirkin gövdelerin ya da yüzme havuzunda satranç oynayan ihtiyar adamların etkileyici
sahneleri, köhne Çek kaplıcalarının görüntüleri (bunlar Hırvatistan'da da olabilirdi) ve Prag
sokakları (Zagreb’e çok benziyorlardı). Belki de sinirlenmemin nedeni çok kez duyduğum (Bizim
hakkımızda ne bilebilirler ki?) istemsiz bir tepkiydi. Bu da yalnızca sömürgeleşmiş olanın kibriydi.
Bu kibir sömürgeleştirenin kibrinden daha teselli edici değildi. Bu genel anlamda, son derece masum
Kaufman, sadece benim yaşama hakkım olan bir bölgeyi sömürgeleştirmişti.

Çekoslovakya’yı istila eden Rus birliklerinin siyah-beyaz belgesel filmlerden alınmış görüntüleri
ekrana geldiğinde, Rus tanklarının Prag’a girişini, bir Rus askerinin silahını Binoche'un da aralarında
bulunduğu kendilerini seyreden halka doğrulttuğu yakın çekimle doruğa ulaşan sokaklardaki protesto
ve şiddet sahnelerini gördüğümde afalladım. O silah bana doğrultuluyordu. Belgesel filmdeki
görüntülere başarılı bir şekilde yedirilmiş, çılgın gibi tankların fotoğraflarını çeken Binoche, artık
sinirime dokunmuyordu. Film birden “gerçeğe” dönüşmekle kalmamış, aynı zamanda “benim
hikâyem” haline gelmişti. Ya da en azından ben öyle hissediyordum. Yanaklarımdan aşağı yaşların
süzüldüğünü hissettim.

Ne oluyordu? diye merak ettim. Ruslar, Çekoslovakya’yı işgal ettiğinde sadece altı yaşındaydım,
bu yüzden kendimi bu hikâyeyle özdeşleştirmem mümkün değildi. Harıl harıl hesap yapmaya
koyuldum: Eğer, filmin sonundaki yazılardan öğrendiğim gibi, Kundera’nın romanı 1984’te çıktıysa
ve Kaufman'ın filmi 1987’de çekildiyse, film Berlin Duvarı'nın yıkılmasından iki yıl önce ve
Yugoslavya'daki savaştan da dört yıl önce çekilmiş demekti. Bu durumda filmi Zagreb’de
seyredebilirdim (ama seyretmemiştim). Bir yere varmayacak hesaplar yüzünden başım dönmeye
başladı, ne olduğunu anlayana kadar zamanda yolumu tamamen kaybettim. Savaştan sonra
Filipinler’deki ormanlarda bırakılan şu Japon askerleri gibiydim, sonunda bulunduklarında hâlâ
savaşın sürdüğünü sanıyorlardı. Her şeyi karıştırmıştım -tarihleri, görüntüleri- şimdi de
ayıramıyordum. Uzun zaman önce olmuş şeyler, bana çok yakın zamanda olmuş gibi geliyordu,
yakınlarda yaşananlar da zamanda geriye gitmişti sanki. Tek referans noktam şu eski videoydu. Gemi
kazasından sonra dalgaların bir kıyıya attığı denizci gibi etrafıma bakındım. Bana ait olmayan bir
ülkede, bana ait olmayan şehirde bana ait olmayan bir dairedeydim, ufalanan duvarlar ve küf
kokusuyla sanlıydım. Elimdeki uzak tan kumanda hâlâ çalışıyordu, ama içsel kontrol mekanizmamın
pilleri bitmişti: Düğmelere ne kadar basarsam basayım bir türlü harekete geçemiyordum. Olan
bitenlerin ne zaman gerçekleşecek zamanı bulduğunu, Kaufman’ın filmini neden CNN haberi gibi
algılamama, yalnızca iki yıl önce imzalanan kırılgan Davton Anlaşmasını, son derece kayıtsız olmayı



göze alabileceğim eski çağ tarihi gibi görmeme neyin sebep olduğunu merak ettim.
Az önce aldığım darbe ilk başta göründüğünden çok daha karmaşıktı. “Hayalet uzuv sendromu” ya

da “nostalji” gibi sözcükler, kayıp sonucu ya da geriye dönmenin imkânsızlığından kaynaklanan
duygusal darbeleri ifade etmek için kullanılan zalim sözcüklerdir. Bu sözcükler, kaybettiğimiz şeyle
barışmamızın, geçmişi ya da geçmişe dönme arzusunu bir yana bırakabildiği için rahat bir nefes
alabilmenin pek de önemli olmadığını ima eder. Çünkü böyle olduğunda bile darbe şiddetini
kaybetmez. Nostalji, şayet doğru sözcük buysa, pusu yaklaşımını benimseyen acımasız, sinsi bir
saldırgandır. En beklenmedik anda saldırır, doğrudan sinir sistemini etkiler. Nostalji her zaman
maske takar, kaderin ne garip bir cilvesi ki bizler onun tesadüfi kurbanlarıyız. Nostalji, çocukların
oynadığı “kulaktan kulağa” oyunundan pek de farklı olmayan karmaşık bir seyahatin ardından çeviride
-çoğu zaman da kötü bir çeviride- görünür. İlk oyuncunun, yanındaki oyuncunun kulağına fısıldadığı
cümle bütün bir dizi kulaktan geçerek şapkadan çıkan tavşan gibi son oyuncunun dudaklarından
dökülür.

Sinir sistemime inen bu son darbe uzun ve karmaşık bir yoldan geçmişti. Bir yığın aracı ve araçtan
geçmiş, uzun bir süre aracılık etmiş, sonunda da Juliette Binoche şeklinde ortaya çıkmıştı. Binoche
vericiler dizisinin sonundaydı, kişisel acımı kendi dilime çeviren oydu. Kusursuz bir anda. Çünkü
farklı bir zamanda çevirisi hiçbir anlam ifade etmeyecekti. Sadece ve sadece o anda Kaufman’ın
görüntüleri, ideal bir Coca Cola reklamı gibi bilinçaltıma saldırmayı başardı ve ben tamamen
parçalandım.

Telif hakkının bende olduğu tek hikâye “Yugoslav hikâyesi" olsa da, o an bütün hikâyeler bana
aitmiş gibi geldi. Doğu, Orta, Doğu-Orta, Güneydoğu Avrupa diye anılan o hayali karışmış ağı, diğer
Avrupa’yı düşünerek gözyaşı döktü en içteki benliğim. Her şey birbirine karışıyordu: Stalin’in
kamplarında yok olan milyonlarca Rus, İkinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden milyonlar, ama
ayrıca Çekleri istila eden Ruslar, Ruslar tarafından istila edilen Çekler ve Macarlar -onlar da
Rusların istilasına uğramıştı Rusları besleyen Bulgarlar, Polonyalılar ve Rumenler, kendi kendini
istila eden eski Yugoslav’lar. Kafamı kaybedilmiş insanlardan oluşan duvarına vuruyordum.
Balkanlar’da ağıt yakan insanlar gibi hepsi için yas tuttum, ama benim kederim dilsizdi. Zagreb,
Saraybosna, Belgrad, Budapeşte, Sofya, Bükreş ve Skopje’de yerle bir edilen binalar için ağladım.
Ağzımdaki çikolata kâğıdının kendini sevdiren kötü tadı içimi acıttı (çikolatanın kendi kötü tadından
hiç bahsetmiyorum), kulaklarımda çınlayan bir melodi parçasına, karanlıktan rasgele çıkıp yine
karanlığa bürünen bir yüze, bir sese, bir ses tonuna, bir şiir dizesine, bir slogana, kokuya ya da
manzaraya kederlendim. Orada oturdum, kaybedilmiş insanların manzarasına dalıp hıçkıra hıçkıra
ağladım. Hatta Kaufman’ın sahte çekimleri ve selüloitten Binoche'um için bile bir parça gözyaşı
döktüm. Ne de olsa duygularımı bu noktaya getiren onlardı.

Sonra öğrencilerimi düşündüm. Onlar da aynı manzaradan etkilenirlerdi. Esas sorun, geçirdikleri
metamorfozun başarıya ulaşmak için pek şansının olmamasıydı: Bir saniye geç kalmışlardı, saniyenin
onda biri kadar. Hayır, onların metamorfozu başarısızlıkla sonuçlanacaktı, içsel baş eğişlerinden,
gözlerindeki keder kırıntısından, yüzlerindeki görünmez tokadın izinden, boğazlarında düğümlenen
hafif içerlemeden anlayabiliyordum bunu.

Şimdi her an, her saniye Komünizm sonrası çalılığından elinde adı Geleceğe Bakmak ipin Geçmişi
Anlamak gibi çarpıcı bir başlık taşıyan doktora tezleriyle tamamen farklı, yeni bir kabile çıkacak.
Çekoslovakya’ya sadece orada ölmek için dönen Tomâs ve Tereza’nın çocukları olacaklar. Çünkü
dönmek ölüm demektir, kalmak da yenilgi. Tomâs ve Tereza’nın öksüz kalmış çocukları olacak.



Somonbalığı gibi yollara düşecekler, ama başka zamanlar başka nehirler ve başka yol arkadaşları
demektir, gerçekten “geleceğe bakan”, arak “geçmişi anlamayan*' ya da en azından aynı şekilde
anlamayan insanlar. Ve Moğolistan, Romanya, Moldova, Slovakya, Macaristan. Hırvatistan,
Sırbistan, Arnavutluk, Bulgaristan, Belarus, Letonya ve Litvanya’nın “gri durgun sularından” oyuna
giren bu yeni takım oyuncuları, bu dönüşüm mutandan Avrupa ve Amerika üniversitelerine akın
edecek, sonunda öğrenilmesi gerekeni öğrenecekler. Uzman, organizatör, operatör, hepsinden
önemlisi de iş, politika, ekoloji, kültür, alet yönetimi -hayat idaresi alanlarında yönetici ve uzman
olan genç ve enerjik bir birlik oluşturacaklar. Onların cinsi insani olmayan bir hızla üreyecek, sanki
üremek hayattaki tek amaçlarıymış gibi. Her zaman dört ayak üstüne düşen tipte, hayatlarını yardım
ettikleri insanların talihsizliğinden yararlanarak geçirmekten rahatsızlık duymayan insanlar olacaklar,
çünkü talihsizliklerin bile idare edilmesi gerekir: idare edilemeyen talihsizlik yalnızca başarısızlıktır.
Bulgaristan, Bosna, Belarus, Moldova ve Romanya’daki engellilere; Bosna, Gürcistan, Tacikistan,
Kazakistan, Çeçenya, Kosova, Azerbaycan ve Ermenistan’daki yetimlere; Avrupa’daki azınlıklara ve
her yerdeki çingenelere; seks işçilerine, beyaz, siyah ve sarı köle ticareti kurbanlarına; mültecilere,
göçmenlere, muhacirlere ve göçebelere; evsizlere bakan insanlar olacaklar. Yayılan laboratuvar
virüsleri kadar etkili mutantlar olacaklar, ağlarını ve şebekelerini, şemsiye ve şemsiye
organizasyonlarını, merkezlerini, bağlantılarını yayacaklar. Görsel-işitsel ve telekomünikasyon
merkezlerinin başına geçecekler, ağ ve şebeke insanları olacaklar. Kendi kariyerlerinin ve
diğerlerinin hayatlarının kendinden emin tasarımcıları olacaklar. Pek çok kimlikleri olacak: Aynı
anda hem kozmopolit, hem küresel, hem çok-kültürlü, hem milliyetçi, hem etnik hem de diasporik
olacaklar. Her çeşit şapka giyecekler ve had safhada esnek olacaklar. Kendilerini tanımlamaya ve
arıtmaya, yansıtmaya ve dönüştürmeye, icat etmeye ve yenilemeye, inşa etmeye ve yeniden kurmaya
her an hazır olacaklar. Bu geçiş dönemlerinde demokrasinin savunucuları olacaklar, her şey
durmadan değiştiği için de hareket ve akışkanlık sözcükleri ağızlarına sakız olacak İlerici ve
saldırgan gençler olacaklar, Avrupa'nın birleştirilmesi ve genişletilmesinin yüksek maaşlı
komiserleri, yeni dünya düzeninin müjdecileri, benzersiz ulusallık –sonrası birimlerin, yeni ulusal
ve ulusallık-sonrası seçkinler topluluğunun yaratıcıları, yerelleşmeye karşı küreselleşmenin
savunucuları ve tam tersi, savunulması gereken ne varsa onun ateşli savunucusu olacaklar.
Ukrayna’nın iç bölgelerinde doğup, Kiev’de ortaçağ tarihi, Birmingham’da İngilizce iş idaresi
okuyacaklar ve Ortaçağ Tarihi ve İş İdaresinin Ortak Noktası  başlığını taşıyan doktora tezleri
yazacaklar. Mikro ve makro ekonomi öğrenmek için Vilnius’dan Wanvick’e akın edecekler, savaşın
böldüğü toplamlarda iyi yönetim ve sürdürülebilir barış  konusunda uzmanlaşacaklar. Voronezh,
Kaunas, TimiOoara ve Pecs’ten gelerek sivil toplum kuruluşlarında, AB’de, BMMYK’da
çalışacaklar. Ulan Bator’dan ellerinde MBA’ları biçimlendirme politikasının araçları üzerine
eğitim almak için gelecekler. Yerevan, Alma Ata, Veliko Tbrnovo, Taşkent, Varna ve Minsk’ten
birleşmiş bir Avrupa’da lider ve geleceğin seçkinleri olmak için gelecekler. Romanya’daki IaOi’den
ve Bulgaristan’daki Ruse'den, Makedonya’daki Tetovo’dan ceplerinde Ortodoks teolojisi
doktorasıyla gelecekler. Fribourg’da birkaç yıl uluslararası ilişkiler okuyacak, Selanik, Boston ve
Prag’da beyin takımına katılıp Rumen, Bulgar ve Litvanya enstitülerinde Avrupa-Atlantik birleşmesi
ve savunma politikası konulu yüklü paralar karşılığında kısa toplantılar düzenleyerek, başını almış
giden yozluklarını gözler önüne serecekler. Dil konusunda yetenekli olacak, birkaç dile hâkim
konuşacak, kendi uyduruk sözcükleriyle süsledikleri Avrupa lisanlarını oluşturacaklar. Her zaman
Genişleme sözcüğünü büyük G’yle yazacaklar, çünkü onlar için bu sözcük yeni bir çağın habercisi



olacak, yeni bir hümanizmin, iç içe geçmiş bir Rönesans ve Aydınlanma çağının. Dillerinden
düşmeyen sözcükleri idarecilik, uzlaşma teknolojisi, gelir, kâr, yatırım , harcama, gizli iletişim ve
benzer şeyler olacak. Her zaman büyük bir fırsat kollayıp bir an önce iyi bir mevkide bulunmayı
hedeflediklerinden, kendilerini dokuz canlı kedi gibi çabucak toparlayacak, çalışkan, konuşkan,
sadık, dürüst, hoşgörülü, dost canlısı ve stres altında çalışmakta başarılı olacaklar. Diplomatik
ayrıcalıklara karşı özel bir ilgi gösterecekler. Kısa bir süre Coca Cola, Samara ve Samara Elektrikle
çalıştıktan sonra Samara'dan çıkıp Fleeher Hukuk ve Diplomasi Okulu’na ve Akdeniz Diplomasi
Araştırmaları Akademisine kaydolacaklar. Başvuru formlarını zorluk beni hırslandırır,
mükemmellik esas hedefimdir.  gibi ifadelerle, çağdaş kişilik, çağımızda yozlaşma, sömürgecilik-
sonrası, pazarlamacılık, işe alma taktikleri, duyarlılık eğitimi ve kapantılar gibi devimlerle
süsleyecekler.

Ama yollarına devam ederken onları yüzeye fırlatan esnek ligin, hareketin ve akışkanlığın aşağıda
adsız bir esirler ordusu bıraktığını da unutacaklar. Gri durgun sularda yaşayanlar ise Batı Avrupalı
patronların istediği malları üreterek kıt kanaat geçinecekler. Çöp kutularını karıştırıp yiyecek
arayacaklar, kendilerini içkiye vuracaklar, daha çok evsiz çocuk doğuracak olan evsiz çocuklar
doğuracaklar. Spermlerini, böbreklerini, küresel karaborsada para edecek her organı satacaklar.
Genişlemiş Avrupa’daki aşınmışların yerine taze Doğu Avrupa cinsel organlarını kiraya verecekler.
Ayrıca kardeşlerine, eşcinsel Hırvat müşterilere de yardım edecekler, insan etinin ucuz olduğu
yerlere, diyelim ki Bulgaristan'a seyahat ederek. Bazıları ta Batı Avrupa kıyılarına kadar gidecek. En
şanslı olanları Almanya’da kuşkonmaz ve Hollanda’da lale toplarken daha az talihlileri tuvalet
temizleyecek.

Anlaşılan benim öğrencilerim gemiyi kaçırmıştı, benim de kaçırdığım gibi, ama sadece bir
saniyeyle. Orada ağzımız açık bir saniye daha fazla durmuş ve yeni bir çağa adım atma şansını
yitirmiştik. Şimdi tek yapabileceğimiz yerimizde kalmak için bütün gücümüzle koşmaktı. Eziklik
böceği kalplerimize yerleşmiş, oradaki kaslan zayıflatmıştı.

Soyulan duvarlar ve toz kokusuyla çevrili bir odada oturuyordum. Burası bana gayet uygundu:
Başkasına aitti, yeni aldığım ayaktakımı vizesi, umumi bir dolaba tıktıktan sonra anahtarını fırlatıp
atsam da pek aramayacağım birkaç parça valiz buraya pek yakışmıştı. Eğer öyle yapmış olsaydım ve
eğer otoriteler bavulların bana ait olduğunu bulsaydı, içlerinde ne olduğunu söylemekte zorlanırdım.
İçindekilerin çevirisi yapılamazdı. Böylece, soyulan duvarlarla çevrilmiş olarak, aynı şekilde
tercümesi zor bir meslek, paramparça olmuş bir ülke ve çatal dilli bir ejderha gibi üç ayrı dile
dönüşmüş olan bir anadille birlikte öylece oturdum. Kaynağını belirleyemediğim bir suçluluk
duygusu, kaynağını belirleyemediğim bir acıyla oturdum.

Uzaktan kumandanın “kapat” düğmesine ve “çıkar”a bastım, kasedi video oynatıcıdan çıkarıp
güzelce raftaki yerine yerleştirdim. En iyisi dışarı çıkıp bölgemi tanımak, diye karar verdim, günlük
bir rutin oturtmalı, yapılması gerekenleri yapmalıydım. Yarın, diye düşündüm, bir gazete alıp tarihi
öğrenmekle başlayabilirim (kendimi kapattığım hücrede ne kadar zaman geçirdiğimden emin
olamıyordum) ve en yakın çamaşırhaneyi bulurum. Sonra kalan pisliği temizlemek ve kabarıp soyulan
yerler için yeni bir duvar kâğıdı almak zorundaydım. Ama önce duvarlardaki çirkin lekelerden
kurtulmalıydım. Bu sefer duvar kâğıdıyla kaplamadan önce duvarları zımpalayacak, çatlakları
macunla sıvayacaktım. Belki yine boyardım, elbette beyaza.

Kalkıp pencereyi açtım. Beton meydan, sokak lambalarının soluk ışığı ve diğer taraftaki BASIS
levhasının parlak harfleriyle aydınlanıyordu. Havada sıcak, ağır, yarı-tropik bir nem vardı. En sağda



küçük beton caminin turkuaz kubbesinin bir parçasını görebiliyordum. Kestane ağaçlarının taçları
yumuşak bir ışıkla parıldıyordu. Yakınlardaki balkonlarda metal uydu çanakları karanlıkta beyaz
beyaz ışıldıyordu. Tuhaf bir sessizlik vardı. Bu manzara beni sakinleştirdi. Belki de sonunda eve
geldim, diye düşündüm.

Sonra karanlıktan betonun yarı-karanlığına bir adam çıktı. Yavaş yavaş zorlukla, okyanus aşar gibi
ilerliyordu. Yere sigara izmaritine benzeyen bir şey attı birden, bir gürültü koptu. Çatapattı.
Seyredildiğini fark etmeden, yoldan geçen yabancı geceye kendi işaretini bırakmıştı: İçeriği olmayan,
karanlıkta kaybolan bir mesaj göndermişti. Gözden kaybolurken, köpek gibi hafif çarpık yürüdüğünü
fark ettim.
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Hortum, evi, muhteşem güzellikteki bir ülkenin tam ortasında son derece yavaş bir şekilde -bir
hortum için yani- toprağa bıraktı. Her yer yem yeşil çimenliklerle kaplıydı, ağaçların dalları ışıl ışıl
yanan meyveler yüzünden yere değiyordu. Elinizi uzatırsanız tahtlardaki harika çiçeklere değerdiniz
ve ender bulunur parlak tüylü kuşlar ağaçlarda ve çalılarda kanat çırpıyordu. Az ileride küçük bir
dere yeşilliklerin arasında köpürerek akıyordu, hem de uzun süre kurak, gri bayırlarda yaşamış küçük
bir kızın kulaklarımın pasını silecek bir şırıltıyla.

Frank L. Baum, Oz Büyücüsü
Daireden çıkıp metro istasyonuna yürüdüm. Tam istasyona girmek üzereyken sırtıma vurulduğunu

hissettim. 0 kadar güçlü ve ani bir darbeydi ki nefesim kesildi. Bir-iki saniye sonra omuzumda asılı
olan çantam kararlı bir biçimde çekildi. Kürekkemiğim çantanın askısının kaymasına engel olunca
çantamı çekerek döndüğümde sırtlarında okul çantalarıyla üç küçük oğlan çocuğu gördüm. Okuldan
eve dönüyorlardı. On yaşından büyük değillerdi. İçlerinden biri, elinde oyuncak bir çakı tutuyordu.
Gözlerini yere indirip çakıyı bıraktı. Üçünde de yetişkin erkeklerin karanlık, aksi ifadesi vardı.
Orada Öyle hareketsiz ne kadar durduk bilmem. En çok iki ya da üç saniye. Anlaşılan hiçbirimiz bu
durumla nasıl başa çıkacağımızı bilemiyorduk. Ama sonra içlerinden en güçlüsü idareyi ele aldı,
ağzını kocaman açıp kara gözbebeklerini yüzüme dikerek, uzun, kulak tırmalayıcı nefret dolu bir
çığlık attı. Nefreti elektrik çarpması kadar ani ve güçlüydü. Bilinmeyen derinliklerden, bilinmeyen
bir karanlıktan çıkıp gelmişti. Bana çarpmak için ışık yıllarının ötesinden gelmişti. Çıplak ve bıçak
kadar keskin, içinde bulunduğumuz durumdan, ciğerleri, gırtlağı ve ağzı sadece tesadüfi bir araç
işlevi gören çocuktan tamamen ayrı bir şeydi.

Çocuklar dönüp kaçtılar. Tuhaf çocuksu, düztaban bir koşuları vardı, çantaları sırtlarında aşağı
yukarı zıplıyordu. Güvenli bir uzaklığa eriştiklerini hissettiklerinde, durup döndüler. Orada, aynı
noktada kök salmış gibi dikildiğimi ve arkalarından baktığımı görünce alaycı el hareketleri yapıp tiz
seslerle kıkırdadılar. İlk hırsızlık teşebbüsleri başarısızlıkla sonuçlanmış olabilirdi, ama işin bu
kısmı çok eğlenceliydi. Yürüyüp gidene kadar durup onları seyrettim.

Elimi açtığımda avcumda bıçağı buldum. Eğilip onu yerden aldığımı hatırlamıyordum. Bıçağa
bakarken, az önce yaşanan olayın hem dokunaklı hem de korkunç olduğunu fark ettim. Çocuğun nefret
dolu çığlığı hâlâ kulaklarımda çınlıyordu.

Akşamüzeriydi. Günbatımı muhteşemdi, güneşin sıcak kiremit kırmızısı ışığına boyanmıştı her şey.
Acı azalmışa, hâlâ bıçağı sıkı sıkı tutarak yola koyuldum. Ama artık nereye gittiğimden o kadar emin
değildim. Olayı bastırmak için derin derin soluk alıp verdim. Bu herkesin başına gelebilirdi, şehrin
herhangi bir yerinde, herhangi bir yerde. Her şeyin sahte olduğu dünyanın en büyük bebek evinde
yaşadığımı düşündüm. Hiçbir şey gerçek değildi. Eğer hiçbir şey gerçek değilse, o zaman korkacak
bir şey de yok demekti, böyle dedim kendi kendime. Adımlarımda belirgin bir hafiflik hissettim.
Sanki havada yürüyor gibiydim. Madurodam önümde yün yumağı gibi açılmaya başladı. Her şeyin
yepyeni göründüğü gerçeği ne bir türlü alışamıyordum: Ulu söğütleri taklit eden bonsai, bakımlı
çimenlikleri taklit eden otluklar. Her şey birden billur gibi berraktı, yüzümün ortasında duran burnum
kadarda açık seçikti. Madurodamplein kâğıt kadar inceydi. Uzakta mavimsi bir ufuk çizgisi
ışıldıyordu. Böyle bakıldığında Amsterdam’ın kalbi de yarısı kesilmiş örümcek ağını andırıyordu.



Önce Magere Brug geldi, desenleri aklıma yusufçuk böceğini getirdi, ardından Nieuwmarkt’daki Çin
balık pazarı, sonra da Waterlooplein bitpazarı. Bu sahneler gözümün önünde yanıp söndü, kırılgan,
dantel gibi, Nicolaas van der Waay’in resimlerinde kızların başında duran kepler kadar sade.
Kanallar ve üstlerine eğilmiş sık yapraklı ağaçlar gördüm; kanallar boyunca sıralanan evlerin ön
cephelerini gördüm -Herengracht, Keizersgracht, Prinsengracht ve Singel- inci dizisi gibi
düzenliydiler. Munttoren’i, çiçek pazarını, Artis’i gördüm. Botanik Müzesi’nin ağır, sıcak, ihtişamlı
görüntüsüne daldım. Bütün şehir önümde uzanıyordu, gökyüzü, cam ve sudan oluşan bir şehir. Ve
burası evimdi.

Küçük Anne Frank Müzesi’nin önünde kıvrılan bir sıra gördüm İçeride kendimi gördüm, bir
ekranın önünde durmuş video teste dalmıştım: 1. Anne odasını önce kiminle paylaştı 2. Daha sonra
kiminle paylaştı? 3. Odasını canlandırmak için anne ne yaptı? 4. Kitaplığı kim inşa etti? 5. Frank
ailesi hangi ilkeden kaçtı? 6. Anne’in bütün kız. arkadaşları mülteci miydi? Birden Prinsengracht
163’teki evin kâbuslarımda karşıma çıkan evlerle belirgin bir benzerlik taşıdığını fark ettim. Sanal
basamakları bir tür rahatlama hissiyle tırmandım, sanal kapıları açıp kapadım. Sadece Esc tuşuna
basarak evden çıktım. Artık hiçbir şeyden korkmuyordum: Kaçış her zaman bir seçenekti.

Gözümde kibrit kutusu büyüklüğünde bir Lahey Mahkeme Binası canlandırdım. İçinde minik
cüppeler giymiş minik yargıçları, minik sanıkları, minik tanıkları, savunma avukatlarının minik
kürsüleri, içinde doğru ve yanlışın var olduğu bir hayatı taklit eden minyatür vekilleriyle. Gerçekte,
haklı insan ya da haksız insan diye bir şey yoktur, iyi ve kötü insan da yoktur; sadece bu işin
mekanizması vardır, işleyişi. Tek önemli şey harekettir; hareket her şeydir. Şehrin serçeleri kadar
minik ve hareketli yeldeğirmenlerinin dönmesi için gereklidir. Köprülerin inip kalkması için;
teknelerin uzaktan kumandalı sinekler gibi kanallarda vızır vızır gezmesi için; genelev bölgesindeki
küçük fahişelerin eski moda guguklu saatler kadar düzenli vitrinlerinin perdesini açıp kapaması için
minik polis memurlarının fare büyüklüğündeki atlarına binip devriye gezmesi için. Perdeler açılıp
kapandığı, yeldeğirmenleri döndüğü, bonsai büyüdüğü, kan damarlarımızda dolaşıp kalbimize aktığı
sürece, her şey yolunda demektir. Madurodam’ın dilinde kader, felaket ya da Tanrı anlamına gelen
sözcükler yoktur. Tanrı işleyiştir; felaket ise arıza. Madem ki artık Madurodam'ı kendime mesken
tutmuştum, istesem de istemesem de bunu kafama kazımak zorundaydım.

1. 1991'de parçalanan Güney Avrupa ülkesinin adı neydi? a) Yugoslovakya b)
Yugoslavya e) Slovenakya 2. O ülkede yaşayanlar hangi adla anılırdı? a) Yugoslav
b) Mungoslav e) Slavoyug 3. Artık ülkesi olmayan bu insanlar şimdi nerede
yaşıyorlar? a) Artık yaşamıyorlar, b)Artık yaşıyor sayılmazlar c) Başka bir
ülkeye gittiler. 4. Başka bir ülkeye giden insanlar ne yapmalıdırlar? a) Uyum
sağlamalıdırlar b) Ayrılmalıdırlar c) Daha başka bir ülkeye gitmelidirler.

Her şeyin sahte olduğunu ve eğer her şey sahteyse her hangi bir şeyle suçlanamayacağımı kafama
kazımalıyım, Madurodam'da, Madurodam’ın parlak göğünün altında, hiç bir şeyle suçlanamayacağımı
anlamalıyım; bunun sadece bir bakış açısı meselesi olduğunu, şeyleri ancak büyük görürsek büyük
olduklarını ve küçük görürsek de küçük olduklarını. Bizim için, Madurodam sakinleri için
çatılarımızda tüneyen saksağanların, az önce bana olması önemiyle orantısız bir acı veren, küçük
çocuğun attığı ani, açıklaması imkânsız, nefret dolu çığlıkla kıyaslanamayacak kadar tehlikeli
olduğunu anlamalıyım.



Akşamüzeriydi. Günbatımı muhteşemdi, güneşin kiremit kırmızısı ışığına boyanmıştı her şey.
Ağaçlara doğru yürüyordum, ayaklarım yere değmiyordu bile. Etrafta tuhaf bir sessizlik vardı: Tek
duyabildiğim şey arada sırada yanımdan geçen bir bisikletlinin çıkardığı hışşş sesiydi. Çimenlerde
oturan anaç tavuk gibi başı örtülü kadınlar gördüm, civcivleri de etraflarında. Burun deliklerim yeni
biçilmiş çimen kokusuyla şişti. Ağaçların arasına daldım. Seyrek oldukları için aralarından ilerideki
mavi gölü görebiliyordum. Ağustos ayı olduğu halde, havada sonbahar kokusu vardı. Yürürken o
havayı açgözlülükle ciğerlerime çektim. Ne kadar yürüdüm ya da açıklığa varmam ne kadar sürdü
bilemiyorum...

... Ormandaki açıklık gür yabani çiçeklerle kaplıydı. Ortasından da
inanılmayacak kadar berrak bir derecik çağıldıyordu. Güneşin altın ışıkları
açıklığı saran dev söğütlerin birbirine geçmiş sık dallarından süzülüyordu.
Göletin yakınındaki bir kütüğün üzerinde kara gözlü gürbüz bir kız oturuyordu.
Gür saçı ensesinde toplanmıştı, gül rengi yazlık bir elbise düzgün vücudunu
sarıyordu, boynundaki siyah kurdeleden küçük, sade bir haç sarkıyordu. Önünde,
çimenlerin üstünde bir şapka ve bir de şarkı kitabı duruyordu. Tam karşısındaysa
köyün çocukları duruyordu. Tatlı çocuklardı hepsi de. Kızlı erkekli, hepsinin de
yüzlerinden sağlık fışkırıyordu, gözleri ışıl ışıl, giysileri tertemiz ve
bembeyazdı. Onlara bakmak bir zevkti. Kızların çoğu saçlarına çiçeklerden
yapılmış taçlar takmıştı. Elini kaldıran genç hanım, sorumluluğundaki çocuklara
şarkıya başlamak üzere olduklarını gösterdi. Çocuklar kendilerinden geçmişçesine
genç kızın işaretparmağına dikkat ettiler ta ki minik ağzı açılıp dünyanın en
güzel sesi dudaklarından dökülene kadar. Muhteşem bir görüntüydü: Genç, neşeli
yüzler, erkek çocuklar şarkının ritmine uyarak başlarını sallamaları, kızların
daha mağrur, sırtları dimdik duruşları ve ortalarında da tatminkâr bir
gülümsemeyle parlayan o zeki yüz, bir an bile dikkatini gözetimindeki
masumlardan ayırmayan keskin bakışlı kara gözler. Öğretmen hanımdan pek de uzak
sayılmayacak bir yerde iki kız oturmuş yeşil yapraklardan bir taç örüyorlardı.
İşleri bitince ayağa kalktılar, usulca kızın yanına yaklaşıp bu tacı başına
taktılar. Şarkı sona erdiğinde, çocuklar arı gibi öğretmenlerinin başına
üşüştüler, bir yandan da avazlarının çıktığı kadar bağırıyorlardı. Öğretmen
hanım doğruldu, şapkasını başına yerleştirdi, bağrışan çocukların arasından
geçerek masallardaki ağaçlığa daldı.



Sonsöz

Sıla özleminin sancısı var ya!
Uzun zaman önce değişimi anlayan
Büsbütün aldırışsızım
Nerede bütün olacağıma
 
Yalnızlığım da çantamı sürüklemek de
Çarşıdan yurda ya da eve
Evim de benim değil
Ha hastane ha bir kışla
 
Nasıl insanlarla karşılaşacağım
Nasıl boşverdim, bilsen
Kafesteki aslanı
Kim görür diye
Nasıl bir dünyadan sürgün olacağım
Kaçınılmaz olarak bir başkasına
 
Ben ve hislerim
Buzsuz bir boz ayı gibi
Nereye uymayacağımı boş ver
(Çabam da yok ki) Nerede tükürdüğümü yalayacağıma
Yok öyle bir çabam inan ki
 
Anadilim de çekmiyor beni,
Kandırıkçı ve kaymak gibi
Bir umudum yok başkalarının
Beni tersine anladığı dilden de
 
(Başının gereksiz konuşmalarının
Suyunu çıkarmakta kararlı olurlar)
Çünkü onlar bu çağa ait
Bense çoktan aştım çağları
Şaşkınım ölmeye bırakılan kütük gibi
 
Ağaçlı bir patikadayım.
Herkes aynı



Benim için.
Hepsi bir bana
Ve dahası aynı
 
Bana en yakın şey, geçmiştir belki de
Bütün hatlarım izlerim, tarihlerim.
Kaybolup gitti bataklığında:
Yalnızca bir can - doğmuş bir yerlerde
 
Ülkem beni yüzüstü bıraktı, ne biçim hem de
İnanın, tutsanız yaman bir hafiye
Deseniz araştır bu ruhu iyice
Bulamaz nereden geldiğimi o bile
 
Her ev yabancı, boş her ibadethane,
Hepsi aynı, hepsi bir, hepsi birbirinden köhne
Ama yol kenarında bir ağaç varsa
Dişbudak ağacıdır mutlaka...
Marina Tsvetaeva

Hayat o kadar karmaşıktır ki neyin önce neyin sonra geldiğinden kimse emin olamaz. Aynı şekilde
ben de bu hikâyeyi bir şeyi sonlandırmak için mi yoksa bir şeylere başlamak için ne anlattığımdan
emin değilim. Yurtdışında yaşamaya başladığımdan beri, kendi anadilimi- Hırvat şairin coşkulu
dizelerinde de anlayacağınız gibi,

 
Hışırdar, çınlar, tınlar ve gürler
Kükrer, çalkalanır ve yankılanır,
 
bir tür kekemelik, lanet, hastalık ya da gereksiz, anlamsız bir laf kalabalığı olarak gördüm. İşte bu

yüzden bazen burada. Hollandalıların arasında, İngilizce iletişim kurarken anadili mi en baştan
öğreniyormuş gibi hissetmemin nedeni bu. Hiç kolay değil. Sözcükleri yutarım, sesli ve sessiz
harfleri öğürür gibi telaffuz ederim. Bu kaybedeceğim bir savaş: Söylemek istediğim şeyi ifade
etmekte başarısız olurum, kurduğum cümleler bana boşmuş gibi gelir. Ağzımdan bir sözcük çıkar,
ama özünü hissedemem ya da bir tür öz hissederim, ama bunu karşılayacak sözcüğü bulamam. Acaba
böylece sakat bir dil, gerçeği ifade etmeyi hiç öğrenememiş bir dil, o gerçeğin içsel deneyimi ne
kadar karmaşık olursa olsun herhangi bir şey yapabilir mi, mesela hikâye anlatabilir mi, diye
sorardım kendi kendime.

Hayat bana hep iyi davrandı. Perdelerimi açık tutmayı öğrendim. Hatta bunu bir meziyet olarak
görmeye bile çalışıyorum. Felemenkçe kursuna yazıldım. .Sınıf arkadaşlarım gibi ben de "ik"
zamirini gerektiğinden fazla kullanıyorum. Başlangıçlar için dünya ik’le başlar. Ik ben Tanja. Ik kom
uit vormalige Joegaslavie. Ik loop, ik zie, ik leef, ik praat, ik adem, ik hoor, ik sehreeuw...  Şu an
için ise "ik" benim için bir şey ifade etmiyor: “ik” çocuk oyunu gibi bir şey, saklambaç gibi. İnsanlar



açık alanlarda saklanmak daha kolaydır der. Hollanda dağlarında. Şu küçük sert “i" ve “k”nin
arkasında.

Evet, kâbuslarım yine başladı. artık evler yerine sözcükler görüyorum. Rüyamda kontrolsüz,
dizginlenmez bir dil de konuşuyorum, diğer yüzü olan, sözcükleri kutudan çıkıp burnunu sallayan
yaylı kukla gibi önüme fırlayan bir dilde. Genellikle bunlar değişken ruh hallerimi yansıtan
monologlar oluyor. Sonlanmalarını sabırla bekliyorum. Uzun acı veren, başı sonu belirsiz şikâyet
listeleri bunlar. Genellikle acı çeken bir köpeğinki gibi bir sızlanmayla, kendi sızlanmamla
uyanıyorum. Düşümde etrafımdaki alanı sözcüklerle dolduruyorum. Etrafımda sarmaşık gibi dal
budak salıyorlar, eğreltiotu gibi yayılıyorlar, nilüfer gibi çiçek açıyorlar, yabani orkide gibi her
yanımı sarıyorlar. Bereketli yağmur ormanı cümleleri nefesimi kesiyor. Sabahleyin, kafam
karmakarışık, bu sözcüksel coşkunluklarının ceza mı yoksa ödül mü olduğuna karar veremiyorum.

Fakat hayat bana iyi davrandı. Paul ve Kim, haftanın dört günü çocuklarına baktığım Amerikalı çift,
bana normalden fazlasını ödüyorlar. Çocuk şarkılarında uzman oldum: Bizimkiler, İngilizceler ve
hatta bir-iki de Felemenkçe. Çocuklar En ten tini, sava vaka tini, sava raka tika taka, bija baja buf
u biliyorlar. Rub-a-dııb-a-dııb, three man in a tub: the butcher, the baker, the candlestick maker' ı
biliyorlar. Birde Amsterdam, die grote stadt. Die is gebouwd op palen. Als die stadt eems
ommeviel, wie zou dat betalen'i Bir de Eci peci pec, ti si mali zec, a ja mala vjcverica, eci peci
pek'i... Paul ve Kim beni hep arkadaşları ve akrabalarıyla tanıştırıyorlar: “Bu Tanja, bebek
bakıcımız. Çocuklarla arası muhteşemdir. Gerçekten onlarla çok iyi anlaşıyor...”

Annem de gayet iyi, eğer “iyi” doğru sözcükse. Ne zaman telefon etsem neşeleniyor. Bana
çocukların birbirini ispiyonlaması gibi günlük olayları anlatıyor: Şikâyet listesini çıkarıp şeker
hastalığıyla (ve buna “şeker belası” diyor), mafsal iltihabıyla, hayat pahalılığıyla ilgili konuşup
duruyor... Benim nasıl olduğumu hiç sormuyor: Orada sadece şikâyetleri kaydetmek için
bulunuyorum. Bu rolle barıştım, bu tek taraflı diyaloga da alıştım. Çok acıtmasını engellemenin
yolunu öğrendim.

Goran’ın babası aramızdan ayrıldı. “Onu çöp torbasına da atabilirlerdi,” dedi Olga, almaca
hıçkırırken. “Çöp torbasına!” Baba komaya girmişti, Olga ambulans çağırmış, ama ilk yardım ekibi
sedyeyi asansöre sokamamış, çareyi adamcağızı bir battaniyeye sarıp on kat aşağı taşımakta
bulmuşlardı. Bir kaç gün sonra da hastanede ölmüştü. Başsağlığı dilemek için aradığımda bana her
şeyi anlattı. “Yine de bir şekilde bitmesi gerekiyordu," diye garip bir sesle ekledi. Böyle yaparak
olaya hüzünlü, duygusuz bir nokta koydu.

Ana iki yıla yakın bir süre Belgrad’da yaşadı: Şehir NATO bombardımanı altındayken ölen
Belgrad Televizyonu ekibindeydi. Buradan ayrıldıktan birkaç ay sonra bana gönderdiği mektubu
sakladım. İş bulduğuna ve iyi olduğuna dair kısa bir notun ardından, bir de kısa kompozisyon yazmış,
başlığı “Gar". Yugoslavya’da günlük hayatla ilgili hayali, müzemize son bir katkı. Belgrad
tramvaylarının son durağının melankolik bir anlatımıydı. Sesleri, hüzünlü yaz günbatımını, tozlu
havanın kokusunu anlatmıştı. “Plastik çantanıza koyun, hani şu kırmızı, beyaz, mavi çizgili olana,”
diye yazmıştı. Bu jestin tatlı çılgınlığı bana dokundu. Geert, Belgrad’da kalmaya karar verdi. Ne
yaptığını ve hayatını nasıl kazandığına dair hiçbir fikrim yok. Ara sıra bana telefon ediyor, sesinden,
benim, bir yabancının, “ev”le olan tek bağlantısı olduğumu anlayabiliyorum. Hâlâ onun adresinde
yaşıyorum.

Diğerlerine gelince, onlar da iyi idare ediyorlar. Ante hâlâ şehirde dolaşıp akordiyonunu çalıyor.
Her cumartesi onu Noordermarket’te görebilirsiniz. İnsanlar Virovitica’da şapka satan bir adamın



ona verdiği şapkaya bozuk para atıyorlar. "Bizimkiler”den onu tanımayan yok. Nevena “bizim”
çocuklardan biriyle evlendi, bir kızı oldu. Rabo Bank’ın Mercatorplein şubesinde çalışıyor. Meliha
Saraybosna’da. Ailesinin dairesini geri almayı başardı, orada yasadışı bir şekilde yaşayanları
daireden attırdı. Meliha’nın annesiyle babasının o şehirle hiçbir bağlantısı kalmadı: Buraya
taşındıktan sonra oraya bir daha hiç dönmediler. Meliha “savunmasız insanlar” için bir sivil toplum
örgütü kuran bir Dacer’le birlikte yaşıyor. Mario üniversiteyi bıraktı, grafiker olarak iş buldu. Onun
da bebeği oldu, bir oğlan. Boban yerel bir Budist tarikatına katıldı, kafasını kazıttı, vejetaryen olup
kendine işsizlik maaşı bağlattı. Sadece Johanneke, üniversitede kaldı. Büyük kızı evden kaçtı.
Bosna’da babasıyla birlikte. Johanneke yıkıldı. Selim süper-Müslüman oldu, günlerini Vondel
Park'taki kaçıklarla geçirip, “Biz Boşnaklar şu Sırp piçlerini gebertmeliyiz, sonra Hırvatları, sonra
da bütün Avrupa’yı ve Yankileri,” gibi deli saçması konuşmalar yapıyor. Sınıfa sadece bir ya da iki
kez gelen Zole’un “çifte kurban” -hem Miloseviç hem de NATO bombalarının kurbanı- olduğunu
iddia ederek kapağı Kanada'ya attığına dair birtakım dedikodular geldi kulağıma. Ama yerel Sırp
mafyasına karışıp sonra canını kurtarmak için kaçması gerçeğe daha yakın bir hikâye.

Bütün bunları Darko’dan öğrendim. Onunla bir gün Ujssennar'a yakın boş bir kumsalda karşılaştık.
Gerçeküstü bir durumdu. Onu zar zor tanıdım: Bronzlaşmıştı, saçı da açık sarıydı. Gözünde şık bir
gözlük, kulağında walkman vardı. Ve at sırtındaydı. Calvin Klein modelini, ya da, daha çok, o
modellerin kırılgan bir versiyonunu andırıyordu. Wassenaar Binicilik Kulübü’nde binicilik dersleri
aldığını söyledi. Bir arkadaşı varmış, başarılı bir Amerikalı işadamı, ve eşcinsellerle takılıyordu.
Ama artık yoksul hayatını bırakmış -bunu hiç gizlememişti- ve Reguliersgrach'ta bir eve taşınmış. Ev
için bir milyon harcayan arkadaşı sayesinde. Evet doğru - bir milyon dolar, iki milyon guçe...

“Ata binmekten hoşlandığımı fark ettim,” dedi Anlamlı anlamlı bakarak ekledi: “Herhangi bir
kursa yazılın, her ne olursa -yoga, salsa, ne olursa- herkese bunu söylerim. Fiziksel hareket gerektiren
bir şey olduğu sürece, çok şey kazanırsın."

“Felemenkçe öğreniyorum," dedim.
“Aferin size!" dedi, sanki başka yerdeki biriyle konuşur gibi.
Tam o sırada güneş gözlüğünün camlarındaki yansımamı gördüm, sırtımda bir ürperti dolaştı:

Merceklerde yansıyan iki yüz vardı, ikisi de bana ait değildi.
Ama içlerinde en inanılmaz olanı Igor’un hikayesiydi, kontrolünü kaybetti, diyordu insanlar. Önce

mahkemede tercüman olarak iş bulmuş. Bu arada, bizim çeteden olup da mahkemede çalışan sadece o
değildi. Fakat işe gelmeyi bırakınca onu kovmuşlardı. Derken bir gün Kalküta’da, Kuala Lumpur’da
ya da Singapur’da bir havaalanında bulunmuş, daha doğrusu kendini orada bulmuş. Post-travmatik
sendromdan mustarip olduğunu söylediler. Sendromun iddialı bir adı vardı, müzikteki füj gibi,
çözülmeli füj. Görünüşe göre bu füjler ani bir gezi sonucunda ortaya çıkıyordu. Birkaç gün ya da
birkaç ay sürebiliyor ve tam bir bilinç kaybını tetikliyordu. Devam ettiği sürece “füjlü" kişi kendine
yeni bir kimlik uydurmak zorundaydı: Nereden geldiği ve kim olduğu hakkında hiçbir fikri olmuyordu.
Eski hayatlarına geri döndüklerindeyse, füj döneminde neler yaşadıklarını biliniyorlardı. Kimsenin
daha önce duymadığı türden tam bir kaybetme-bulma bozukluğu. Bazı psikiyatrlar füjlerin, öyle
birdenbire ortaya çıkmadığını, içkiyle tetiklendiklerini iddia ediyorlar. Belki de öyledir, ama Igor
içki içip içmediğini hatırlamıyordu. Kimse nerede yaşadığını, hayatını nasıl kazandığını bilmiyordu.
Eve bile gitmiş olabilirdi. Diğerlerine gelince, onlar da kendi yollarına gittiler. Bağlantıyı
kopardılar.

“Bu arada," dedi biraz fazla neşeli bir sesle, “bir keşfim daha var."



“Nedir?"
“Opera!" dedi, Walkman’ini işaret ederek. “Verdi'ye deli oluyorum.”
Sustu, hafifçe kamburu çıktı. Narin tatlı-çocuk yüzünden bir gölge geçti.
“Uros’la olanlar...” dedi tereddüt ederek, ağzındaki kumu tükürür gibi, “doğum gününüzü

kutladığımız yemeğin ardından, hatırladınız mı?”
“Hatırladım,” dedim.
“İşte, onunla evine kadar yürüdüm, ve biz... biraz birlikte takıldık. Uros eşcinsel değildi...

Sarhoştuk sadece..."
“Neden bana anlatıyorsun?"
Omuz silkti.
“Bilmem... Uzun süredir içimi kemiriyor..."
Lahey Mahkemesi’ne gelince, dosyalar üst üste yığılıyor, belgeler dağ gibi büyüyor; duruşmaların

video kayıtları artık var olmayan o ülkeyi baştan aşağı kaplayacak kadar çok. Her kayıp gerçek,
ironik ya da grotesk koşullarla elden geçiriliyor- ama yine de elden geçiriliyor. Bazılarının yaraları
tamamen kapandı, bazılarınınkiler ise şöyle böyle ama yine de kapandı. Herkes bir yerlerde, bazıları
en iyi yaptığı şeyi, bazıları da ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. Hayat bazılarına daha iyi kartlar
dağıttı, ama herkes kendine bir yer edindi. Halâ nerede olduğu bilinmeyen kayıp insanlar var,
faillerinin çoğu yakalanamadı, temizlenecek çok yıkıntı, etkisiz hale getirilecek çok mayın var, ama
toz çöktü artık. Hayat devam ediyor, en azından şu an için herkese karşı iyi davranıyor.

Bir gün en büyük zanlı mahkemeye çıkarılacak, ben de gidip ona şöyle bir bakacağım. Gri bir
takım ve beyaz bir gömlek giymiş, boynunda kırmızı bir kravat takılı olacak. Kravatın rengi yargıcın
cübbesiyle aynı olacak. Sanık canı kafesinde oturacak, çeneleri sımsıkı kapalı, ağzı ters U şeklinde.
Saat zamanı gösterecek, ama bu zaman mahkeme salonunun dışındaki zamanla aynı olmayacak.
Aradan geçen birkaç yılda her şeyi unuttuğumu, hayatlarımızla oynayan insanların adlarını bile zar zor
hatırladığımı görerek şaşkına döneceğim. İçimde savaş dokuz ya da on yıl önce değil de yüz yıl önce
patlak vermiş gibi bir his olacak. Bu unutuşumun ardından bir de korku gelecek. Kırmızı kravatlı
adam artık anlamadığım bir dilde konuşacak. Şu ayrıntıyı hatırlayacağım: Önündeki kâğıtları
karıştırırken zanlı köy bakkalı gibi parmaklarını yalayacak. Etrafındaki havayı koklar gibi başını
kaldırarak mahkeme salonundakilere kısık gözlerle bakacak; o anda camın arkasındaki gözleri benim
gözlerimle buluşacak. Bu gözler karanlık, donuk, ifadesiz olacaklar; sımsıkı kapalı çeneleriyle
yüzdeki donuk bakış bana kutup ayısını hatırlatacak; sonra pençesini kaldıracak, burnundaki görünmez
sinekleri kovacak ve yine boş boş önüne bakmaya başlayacak.

Bazen Uros aklıma geliyor ve doğru seçimi yaptığını düşünüyorum. Kalemlerini, not defterlerini,
kadife kipasını da yanına alarak, haftanın her günü için birer tane. Dişlerini fırçalıyor, şartlar
elverirse, kutsal Kotel hamaaravi duvarına dönmeye çalışıyor. Muhasebeci gibi ter dökerek, kinini ve
dualarını kâğıt parçalarına yazıyor, bu kâğıtları yuvarlayıp rulo yaparak taşların arasındaki çatlaklara
tıkıyor.

Yaşadığımız her şeyden üç farklı şekilde çıktık diyor Igor: Öncekinden daha iyi. Öncekinden daha
kötü, ya da Uros gibi, beynimizde bir kurşunla. Ben nasıl çıktını bilmiyorum, tek bildiğim kurşundan
kaçmayı başardığım.

Igor'dan bahsetmişken, Darko’ya o gün kumsalda bana anlattıklarından daha fazlasını bildiğimi
söylemedim. Bir kere, polise verdiğim ifade ona hiç ulaşmadı. Evime gelen polis memuru
kelepçelerimi çıkararak benim için yeterince şey yapmış olduğuna karar vermiş olmalıydı. Haklıydı



da. Sezgilerini küçümsemiştim.
Igor şu anda birkaç İrlandalı inşaatçıyla birlikte çalışıyor. İrlandalılar ellerini kullanmada

başarılıdırlar, yetenekli marangozlar. Evleri ve daireleri yeniliyorlar, duvarları yıkıp yeniden inşa
ediyorlar, yıllar yılı biriken bütün çöpleri çıkarıp atıyorlar - ne gerekiyorsa yapıyorlar yani.
Amsterdam “bizimkilerle” dolu olduğundan değil, ama Igor onlardan uzak duruyor. Igor bu kas gücü
gerektiren işe yeni başladı. Kendini tamamen işine veriyor, sanki bir tür kefaret öder gibi. Belki de
alın teri akıtarak bir tür denge kurabileceğine dair delice bir fikre kapıldı. Burada inşa ettiği her
duvara karşılık, oradaki, Bosna ya da Hırvatistan ya da ihtiyaç duyulan bir yerde yıkıntılardan bir
duvar yükseleceğine inanıyor.

Hayat bize iyi davrandı. Igor evden erkenden çıkıp erkenden dönüyor. Dosdoğru duşa giriyor,
kirlerinden arınıyor, temiz giysiler giyiyor, gömlek kollarını sıvıyor ve masada yerini alıyor. Ben
sıcak yemek servisi yapıyorum. Ağır ağır ve, tuhaf gelecek ama, çok az konuşarak yemeklerimizi
yiyoruz.

Sözcüklerimiz kum kadar kuru oluyor. Kumluklarından hoşlanıyorum. Belki biz de Hollandalı
oluyoruz. Hollandalılar sadece söyleyecek bir şeyleri olduğunda konuşurmuş.

Yemekten sonra yanına kıvrılıyorum, kokusunu içime çekiyorum, yüzgeçlerinden soluyan balık gibi
teninden soluk alıyorum. Nabzımı onunkine ayarlıyorum. Damarlarında dolaşıyorum. Sanki orada
olduğuna inanmakta güçlük çeker gibi bir an ona bakmak için geri çekiliyorum... Yanağında bir boya
lekesi fark ediyorum, yalayıp tükürüğümle çıkarıyorum. Dişlerimle dudağına asılıyorum, dilimi
ağzına sokuyorum, yaşamam için gerekli olan oksijeni emiyorum, sonra da onun için gerekli olan
oksijeni veriyorum. Her ikimiz de şu an damarlarımıza dolarken sarhoş edici bir coşku duyuyoruz.
Bir süreliğine hatırlayacak ve unutacak hiçbir şey olmamasının saf özünü soluyoruz...

Ara sıra endişelerime yeniliyorum. Böyle olduğunda, çantamı kapıp sırtıma bir manto atıyor,
daireden dışarı kaçıyorum. Igor benimle gelmeyi teklif etmekten vazgeçti; beni kendi halime
bırakıyor, nereye gideceğimin farkında. Genellikle deniz kıyısı, şu uzun kumsallardan biri oluyor
gittiğim yer. Sonbahar ve kış aylarında ıssız Hollanda kumsallarına bayılıyorum. Orada kurşuni
denize, kurşuni göğe dalıyorum, hayali bir duvar karşımda, gözümü dikip duruyorum. Sonra ağzımı
açıp bir şeyler söylüyorum, önce yavaşça, sonra gittikçe daha hızlı, gittikçe yükselen bir sesle. Dilimi
peri masallarındaki ejderhalar gibi oynattığımda Hırvatça, Sırpça, Boşnakça, Slovence,
Makedoncaya ayrılıp çatallanıyor... Görünmez duvara karşı, başımı ritmik bir şekilde rüzgârla
sallayıp konuşuyorum. Tanrı’ya inancım yok; hiç dua bilmem. Rüzgârla sarılıp sarmalanmış, bu geniş
manzarada, ben, Öğretmen, neslimin gururu, söylemem gerekenleri söyleyip Balkan ayinimi
uyguluyorum. Oskar Matzerath gibi sesimle camı parçalıyorum. Sözcükler mürekkepbalığından sızan
mürekkep gibi ağzımdan salgılanıyor. Seslerimi şişedeki bir mektup gibi isimsizlere postalıyorum.
Rüzgâra bıraktıktan sonra, havada süzüldüklerini görüyorum. Minik rulolar halinde kıvrılmalarını,
ilmek ilmek dolandıkları m görüyorum, sudan duvara çakıldıklarını, orada, Alka Seltzer gibi anında
çözülüp dağıldıklarını.

Hem bu dünyada lanetlen hem de öbüründe.
Güneşin doğuşunu görecek kadar yaşama.
Seni alıcı kuşlar alsın.
Bu dünyada izin kalmasın.



Dikenli yollarda çıplak ayak yürü.
Tanrı seni bir deri bir kemik ve tencere dibinden daha kara bıraksın.
Fesleğen diktiğin yerde çalı bitsin.
Şeytan alsın seni.
Çorbanı Şeytan içsin.
Çorbana Şeytan çeşni olsun
Kargalar gözünü oysun.
Damarlarında kan yerine ızdırap dolaşsın.
Acılar içinde kıvran.
Başına yıldırım düşsün.
Başına yıldırım düşsün de ikiye ayrıl.
Gözün kör olsun.
Kalbini yılan soksun.
Solucan gibi ayaklar altında sürünesin.
Sele kapılıp gidesin.
Kalbin şişip çatlasın.
Kalbine ok saplansın.
Bir daha gün yüzü görmeyesin
Tek başına kalasın.
Her şeyini kaybedesin.
Tohumun kurusun.
Aptal olasın yapayalnız kalasın.
Bileğine yılan dolansın.
Seni yılanlar yesin.
Güneşte cayır cayır yanasın.
Şekerin bile acı olsun.
Ağzınla boynun yer değiştirsin.
Ekmekle tuz boğazında kalsın.
Bana yaptıklarını Tanrı sana da yapsın.
Deniz kemiklerini dağıtsın.
Kemiklerini ot bürüsün.
Toza ve küle dönesin.
Tanrı gözlerini yaksın da iki çukur bıraksın.
Dilin tutulsun.
Lanet olsun sana.
Kan ve katran işeyesin.
Cılk yaralar seni kemirsin.
Ateşlerde kavrulasın.
Kuyularda boğulasın.
Cayır cayır yanarak yok olasın.
Yüz sene bir mezarda kımıldamadan yatasın.
Ne kocaya varasın ne de derdine derman bulasın.
Adın batsın.



Bir daha güneş yüzü göremeyesin.
Her yerin çürüsün.
Her gün tekrar tekrar öl.
Yüzün zift gibi olsun.
Kökün kurusun.
Patla.
Külleri yalayasın.
Taş ol.
Kalbin taşa dönsün.
Karanlıkta geberesin.
Ruhun çürüsün.
Bir dilim ekmeğe muhtaç ol.
Cesedine köpekler işesin.
Neşe nedir bilmeyesin.
Cebinde kuruş kalmasın.
Solucanlara yem olasın.
Kimse yüzüne bakmasın.
Evin başına yıkılsın.
Tuzun varken ekmeğin olmasın.
Kalbin taşın altında kalsın.
Bir daha adını duyan olmasın.
Üstüne kurbağalar işesin.
Gözyaşlarını canını alsın.
Şansın hiç yaver gitmesin.
Günlerin kararsın.
Dilin kopsun.
Başın demen kurtulmasın.
Kemiklerin kurusun.
Başına taş düşsün.
Kör kuyulara düş.
Başına benim kadar taş düşsün.
Ocağın sönsün.
Boyun devrilsin.

Ses tellerim iflas ettiğinde, alnını rüzgârdan uyuştuğunda, kendimi toplamış olarak kumsaldan
ayrılıyorum, geride tek bir iz bile bırakmıyorum. Hollanda ufukları güzeldir; geçmişin kurutma
kâğıtlarına benzerler, her şeyi emerler...



SON
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