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Ambulansın önünde gazeteciler birikmişti. Gaze
tedeki fotoğraflar tel örgülerin önünde diz çökmüş bir 
polisi gösteriyordu. Polis memuru iki araba arasında 
sırtüstü yatıyordu. Göğüs kafesi hizasında koyu bir 
leke vardı. Vücudu parke taşlan üzerinde onu diğer 
yaşayanlardan ayıran tebeşir çizgisiyle çevrelenmişti. 
Gözakları kararmış yakışıklı bir adamdı. Silahı, yere 
düşerken elinden fırlamış olmalıydı. Ölümü esnasında 
birkaç metre ileride tel örgülerde yere yığılmış Philip 
S.’yı takip eden kıvrılmış işaret parmağı hareket eder 
gibiydi. Ayağı tellere takılmıştı. Siyah pantolonunun 
bir paçası yırtılmıştı. Ayağında kauçuk tabanlı koşu 
ayakkabıları vardı. Bu ayakkabılar eskiden giydiği çift 
dikişli ve^dili at derisinden yapılmış ayakkabılardan 
daha hafifti. Kolu ve omuzu yüzünü kapatıyordu. Si
yah deri ceketi biraz yukarı çekilmişti. Hemen altında 
kemeri görünüyordu. Kemerini Alp Dağları’nda otla
tılan ineklerin çanlarının takılı olduğu kayıştan yap
tırmıştı. Buzağı kemeri. Belki de gençlik yıllarından 
kalan tek parçaydı bu.

Bir polisin el feneri ona doğrultulmuştu. Philip 
S. âdeta yere serilmişti. Philip S. sert, kısa çalılıkların 
üzerinde yatıyordu. Son kaçış hamlesini yaparken sıç
rar gibiydi.



1. BOLUM

Philip S. yazın son günlerinde Berlin’e gelmişti. 
Üzerinde yaşma uymayan bir takım elbisesi vardı ve 
sahte bir kimlikle dolaşıyordu. Köylü yüzüne eski 
moda bir sertlik veren incecik bıyığıyla yaklaşık beş 
yüz yıl önce Hans Holbein tarafından resmedilen Ba- 
sel asıllı ressam Bonifacius Amerbach’a benziyordu. 
Yirmi yaşındaydı, ancak sanki yaşını büyük adımlarla 
arkasında bırakmış gibiydi. Buna rağmen çok hızlı ha
reket etmezdi, aksine çok dikkatli ve sanki ânın en dip 
noktasına kadar tadını çıkarırcasına uzun uzun keyfi
ni sürerdi. Yaptığı her şeyi usulcacık yapardı. Ancak 
uzun boyunun duraksayarak eşlik ettiği gizli bir telaş 
kovalardı onu.

Philip S.’yi ilk gördüğümde bir duvara yaslanmış 
bekliyordu. Berlin Film Akademisi koridorunda bu
lunan eski siyah telefondaki konuşmamın bitmesini 
bekliyordu. Yirmi yedi yaşındaydım; beni terk eden 
bir adamdan bir çocuğum vardı ve Kreuzberg semtin
de eskiden ekmek fırını olarak işletilen bir evde ya
şıyordum. Halen telefon kulübesi için bozuk param 
olmadığında Film Akademisi’ne giderim. Çocuğumun
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babasıyla orada karşılaşabileceğimi bilmeme rağmen 
orası hep ilgimi çekerdi. Film makaralarının vızıltı 
seslerinin duyulduğu kapısı açık kesim odalarına göz 
atardım. Bazen tesadüfen kesim odasında bulunan 
ekranda evimden bir eşya görürdüm: öğrencilerin bir 
sahne için ödünç aldıkları lamba, bir erkek oyuncu
nun oturduğu masa veya arabadan inen bir kadının 
üzerinde bulunan modası geçmiş kürk palto. Bir başka 
kesim masasında ise yük arabasını Kreuzberg sokakla
rında iten bir eskicinin resimlerini görürdüm. Bu es
kici, içinde yaşadığım ekmek fırınının önünden de ge
çerdi. Yük arabasına bir şeyler yükleyip başka bir yere 
boşaltıyordu: krom kaplama çamurluklu kullanılmış 
çocuk arabası veya eski bir bisiklet. Eskici, öksürerek 
yük arabasını Schlesische Tor’da bulunan kimsesizler 
yurduna sürüklüyordu. Koridorda, aralarında artık 
kocam olmayan çocuğumun babasının da yer aldığı 
fotoğrafların asılı bulunduğu duvarlardan geçerdim. 
Kolumda bebeğimle ilk kez buraya geldiğimi hatırla
yan sekreterin yanında kahvemi içerdim.

Çocuğumun babası akademinin ilk öğrencilerin- 
dendi. Ekmek fırınındaki kısa süreli evliliğimiz bo
yunca sadece bir tane film çekti: Film, Sokrates’in 
hayatının son dakikalarını anlatıyordu ve Potsdam 
Meydanı’nda sigara izmaritleri toplayan ve Eflatun’un 
metinlerini Berlin aksanıyla okuyan uzun beyaz saçlı 
bir dilenci başrol oyuncusuydu. Kriton’u canlandı
ran oyuncu ise geceleri birahanelerde kömür soba
sının dibinde uyuyan Doğu Prusyalı bir hizmetçiydi. 
Sokrates’in son dakikaları mazı ağaçlarının, mezar 
taşlarının ve kuru yaprakların bulunduğu bir mezar
lıkta geçiyordu.
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1967 yılının ilk günlerinde ekmek fırınında çocuk 
odasının pencerelerinde oluşan buz çiçeklerinin eri
meyecek kadar soğuk olduğu bir dönemde spor çanta
mı alıp Roma trenine bindim. Oğlum kompartımanın 
yerlerinde emekleyip duruyordu ve memleketlerine 
dönen Italyanlar tarafından tatlılarla besleniyordu. 
Geçen ilkbaharda doğan kızıyla Trastevere’de oturan 
ve*geçimini Vatikan’ın bir kütüphanesinde kilise me
tinlerini İtalyancadan Almancaya çevirerek sağlayan 
kız arkadaşım C.’nin yanına gittik. Bazen bana da iş 
verirdi, metinleri İngilizceden çevirirdim. Kütüpha
neye gitmediği hafta sonlarında Vosvos’un arka kol
tuğunu çıkarırdık, bebek arabalarını yerleştirir Nemi 
Gölü’ne gezi düzenlerdik; bazen Appian Yolu’na çıkıp 
günün ilk güneşinde uzanır veya yokuşlarda evlerin 
ve volkanik kayalara oyulmuş canavarların bulundu
ğu Bomarzo Parkı’na, kuzeye doğru yol alırdık. Kız 
arkadaşım mesai günlerinde işe koşturmadan önce 
Trastevere Barı’nda çabucak bir Espresso ve kornet 
külahta dondurma siparişi verirdi. Minnacık kızına 
öğleye kadar bakardım. Eve döndüğünde ise oğlumla 
birlikte kiliseleri, mezarları, pazar yerlerini, bahçeleri 
ve müzeleri dolaşırdık. Gittiğim yerleri bitmek bil
meyen ve birbirinden güzel döşenmiş bir evin odaları 
gibi gezerdik. Gündüzleri hayatımız oldukça rahat ve 
hareketli geçerdi. Geceleri çocuklarımız uyuduğunda 
ise yarı boş evde oturur yine herhangi bir mektup gel
mediğini hatırladığımızda sohbetimizin ortasında za
man zaman dururduk. Daha sonra ikimiz Berlin’deki 
akademide ilk filmlerini çeken kocalarımızın başka 
kadınlarla birlikte olma önsezisini bastırmaya çalışır
dık. Kira sözleşmesi bittiğinde her şeyimizi toparlayıp
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evi boşalttık. Masa olarak kullandığımız kırmızı be
yaza boyanmış tahtaları, aldığımız inşaata geri götür
dük. Çocuk yataklarını ve minderleri ödünç aldığımız 
Amerikalı sanatçılara iade ettik.

Yatağımda yatan kişi bir kız arkadaşımdı. Evde 
olmadığımda kıyafetlerimi giydiğini komşumdan öğ
rendim. Sözkonusu bahar günlerinde başka semtlere 
gider, oralarda tanıdığım insanları ziyaret eder sıkın
tılarımı gizlerdim. Kimseyi ziyaret etmediğimde çocu
ğumu alır, şehir kanalının kıyısında şehrin sınırlarının 
bittiği surlara kadar gider ve oradan geri dönerdim. 
Çocuk arabasıyla evlerin önünden geçerdim: Çıplak 
ampullerin ışık çemberi, çiçekli muşamba masa örtü
lerinin üzerinde gidip geliyordu. Yaşlı bir adam ve bir 
kadın masada oturuyordu. Akşamları, çocuğum uyu
duğunda depodaki büyük çizim masasına otururdum. 
Dışavurumcu bir yazar hakkında yazdığım doktora 
çalışmamım malzemeleri arasına Sokrates filmine ait 
fotoğraflar karışmıştı. Kafamda herhangi bir düşün
ce oluşturmadan kitaplara ve kâğıtlara öylece bakıp 
dalıyordum. Pencerenin buzlu camından dışarı baktı
ğımda banklara oturup kalkan insanların gölgelerini 
görüyordum.

2 Haziran sabahında bir çığlıkla uyandım. Polis 
birliklerini gördüm. Ellerinde coplarla ve ağır çiz
melerle kapıdaydılar. Yerde yatan bir adama vurup 
tekmeliyorlardı. Tutuk bir şekilde olup bitenleri izle
dim. Arka odada uyuyan çocuğum bu berbat dünyada 
mı büyüyecek, diye düşündüm. Öğleden sonra İran 
Şahı’na karşı yapılan gösterilere katıldım. Ancak be
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bek arabasıyla kenarda eşlik edebildim, kalabalığın 
içine girmedim. Akşamleyin bir göstericinin öldüğü 
dedikodusu yayıldı. Öldürülen üniversite öğrencisi
nin fotoğrafı benim kuşağımın silinmeyen fotoğrafları 
arasında yer alıyor. Hiçbir şey olduğu gibi kalmadı.

Yazın son günlerinde kocamın geri dönme umut
larını yitirerek yeni bir ev aramaya başladım. Evi son
baharda Charlottenburg semtinde tren raylarına yakın 
bir yerde buldum. Uç dakikada bir Friedrich Strasse 
İstasyonu ile Wannsee İstasyonu arası tramvayı geçer
di. Ekmek fırınındaki eşyalarımın çoğunu toparlayıp 
yanıma aldım, sadece oturulmaktan aşınmış iki deri 
koltuğu orada bıraktım. Film Akademisi koridorunda 
bulunan siyah telefon ile taşınma işlemlerini ayarla
dım. Philip S. duvara yaslanıp beni dinliyordu. Çizgili 
bir takım elbise ve sadece ellerini pantolonun ceple
rine soktuğunda görünen armalı bir gömlek giymişti. 
Benim üzerimde ise modası geçmiş suni ipek bir elbise 
ve çizmeler bulunuyordu. “Size severek yardımcı ol
mak isterim,” dedi. “İsterim” ve “severek” kelimele
rinden İsviçreli olduğunu anlamıştım.

Ertesi gün üzerinde uzun siyah paltosuyla geldi, 
kutuları merdivenlerden yukarı taşıdı ve o gece bende 
kaldı. Yarım yükseklikteki demir parmaklıkları bulu
nan penceresinden Staaken sınır karakolundan şehrin 
merkezine ve oradan Batı Almanya’ya giden kamyon
ların lastiğini gördüğü bir villanın bodrum katında 
bulunan kiralık odasını boşalttı ve yanıma taşındı. Ge
lirken yanında misket limonu yeşili “i?” harfi olmayan 
taşınabilir daktilosu, misket limonu yeşili bavulu ve 
çubuk kilitli eski doktor çantasının özel bölmelerin
de sakladığı fotoğraf ekipmanları vardı. Bu çantanın
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içinde mercekli fotoğraf makinesi, yirmi dört, elli ve 
yüz beş milimetrelik üç mercek, uygun parasoley, bir 
büyüteç, tetikleyici, pozometre, temizlik fırçası, deri 
bez vardı. Kamera Zürih’ten on sekizinci yaş günün
den kısa bir süre önce satın alınmıştı. Babası adına 
hazırlanmış ve epey indirim uygulanmış faturayı telli 
dosyanın içine koymuştu. Kamera Philip S.’ye hediye 
edilmemişti. Aileye bir türlü uymayan oğullarına gü
nün birinde değeceğini uman ebeveynleri tarafından 
daha çok bir yatırım olarak görülmüştü.

Philip S., Volpi Kardeşler dükkânında Minolta, 
Leica ve Pentax markaları arasında gidip gelirken te- 
tikleyicinin sessizliğinden dolayı Nikon markasına ka
rar verdi. Ancak David Hemmings’in Antonionis’nin 
Blow up filminde Vanessa Redgrave’i İngiliz bahçe
sinde takip ederken kullandığı kamerayı satın almadı. 
Sakin yapısı, statik fotoğrafçı kişiliği ve titiz hazırlık 
aşamasından dolayı sade, otomatik olmayan Nikon 
makineyi tercih etti, çünkü hiçbir şeyi tesadüfe bı
rakmak istemezdi. Bir fotoğrafçı dükkânında bir lis
tede verilen kameranın deklanşör hızını kendi ölçüm 
verileri ile karşılaştırdı. Belki de bu titiz davranışları 
yüzünden 1965’te faturayı hazırlayan satıcı, eski müş
terisini on yıl sonra Zürih’te bir duvarda asılı fotoğ
raftan hemen tanımıştı. Eski yoldaşları dokuz Mayıs 
1975’ten sonra Philip S.’nin anısına afişler hazırla
mışlardı. Satıcı, afişin bir fotoğrafını çekip bir dergi
de yayınladı. Rüzgâr ve yağmur, yüzünü henüz tam 
silikleştirmemişti. Gözlerindeki gülümsemesi, geniş 
aim, yirmi sekiz rakamı, ölüm tarihi ve afiş hasar gör
meden önce bir cümle oluşturan “halen”, “anlam” ve 
“hayat” kelimeleri halen afişlerde belli oluyordu.
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2. BÖLÜM

Philip S., Zürih’in bir kenar semtinde, ötesinde 
uçsuz bucaksız tarlaların bulunduğu ve Forch veya 
Rüti yolu üzerinde küçük bir mezarlığa defnedil
di. Yol üzerinde 1947 yılında doğduğu hastanenin 
önünden geçiliyordu. Koç burcuydu. Yıllarca yalnız 
o büyük ve armalı taşın altında yattı. Mezarının yanı 
başında bir çam ağacı vardı. İğneleri, yağan karın üze
rine saçılmıştı. Büyükannesinin yanı başına defnedil
di. Büyükanne bazen evden çıkarken cebine bir şeyler 
sıkıştırıverirdi ve Philip S. de onun soyadını kendi so- 
yadına eklemişti. Büyükannesinden sonra en çok evin 
hizmetçisi ve çocuk bakıcısı Klari’yi seviyordu. Büyü
kanne ve çocuk bakıcısı Klari onunla neredeyse yirmi 
yıl geçirdi, ebeveynleri ise otuz yıldan fazla bir süreyi 
onunla geçirdiler. Ailesi, trafik ışıklarının yapımı ile 
zengin olan bir aileydi. Zürih Gölü’ndeki villa onun 
baba eviydi.

Zürih Gölü’nün kıyı şeridi Tiefenbrunnen Tren 
İstasyonu’ndan Reseda Sokağı’na kadar uzanıyordu. 
Yollarımız ayrıldığından beri ilk kez tekrar bu şehre 
geldim. Hafif bir yağmur atıştırıyordu. Otuz yıldan
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sonra evin karşısında alçak bir bahçe duvarının üzerin
de oturdum ve koyu kırmızı açık kepenklere baktım. 
Sadece bir kez onunla yeni sanat tarzında inşa edilen 
villanın merdivenlerinden çıkmıştık. Ziyaretimiz giriş 
holünde sona ermişti. Şimdi ise mimarlar taşınmış ve 
restore ettikleri mekânları İnternet’te gösteriyorlardı. 
Sanal bir gezinti ile evin iç kısmının ne kadar güzel 
olduğunu ve yuvarlak giriş holünün hatırladığımdan 
daha büyük ve geniş olduğunu gördüm. Gezi esnasın
da yarı açık birçok kapı görünmekteydi ve daha önce 
hiç adım atmadığım odalara girebildim. Çocukluğu 
hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Burada nasıl yaşa
dığını hayalimde canlandırmak zorundayım. Döner 
merdiven, odasının bulunduğu üst kata uzanmaktay
dı. Odasından, her gün gittiği okul yolunu görebili
yordu: gölün kıyısından neredeyse şehir merkezine, 
oradan Bellevue Meydanı’ndan sola dönerek Quai- 
Köprüsü’nü aşıp gölün diğer tarafına geçiyordu. Bir 
keresinde bu uzun yolu daima yürüyerek kat ettiğini 
söylemişti. Kışın bile tramvay için bilet almazdı, bi
siklet kullanmazdı ve şımarık değildi. Baba evinde ki
tap okunmazdı, sanat hakkında konuşulmazdı, müzik 
dinlenmezdi. Daima adalet mevcuttu, ancak istekler, 
daha doğrusu çocuk istekleri asla dikkate alınmazdı. 
Bunun yerine gerçekten elzem ve getirisi olan gereksi
nimler satın alınırdı.

İsteksizce Enge semtinde bulunan Kanton Mes
lek Okulu’na gitti. Philip S., babasının, ilk oğlu yarışçı 
olma tutkusuyla evi terk ettikten sonra, hiç olmazsa 
ikinci oğlunu şirketin halefi olarak yetiştirme isteği
ne boyun eğmişti. Malzeme bilimi, bilanço, ekonomi 
coğrafyası ve ticari yazışma gibi dersler Philip S.’niıj
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tarzına hiç uymuyordu. Lise eğitimine başvurmadan 
okulu ortalama bir not ortalamasıyla bitirdi. Sadece 
Almanca dersinde en iyi notu alabildi. Resimlerin 
ve kelimelerin hâkim olduğu bir dünyaya dalıyordu. 
Waffen Meydanı’na taşındı. Havanın açık olduğu 
günlerde gölün üzerinden ebeveynlerinin evine kadar 
bakabiliyordu. Ama orası artık evi sayılmazdı, sadece 
uzaktan baktığı bir yerdi. Üst kattaki odasından ka
merası dışında hiçbir şeyi yanına almadı.

On dokuz yaşındaydı. Bir moda dergisi için fo
toğrafçı olarak dışarıdan çalıştı, daha sonra aynı iş 
yerinde grafiker olarak da yarım gün çalışmayı kabul 
etti ve iş yeri onun profesyonel mesleki yeteneklere 
sahip olması beklentisindeydi. İlk maaşıyla üstüne bir 
şeyler aldı. Onun için kıyafet sadece giydiği bir şey 
değildi; bu şekilde farklılığını ortaya koymaya çalı
şıyordu, bakımlı ve aceleci bir hal alıyordu: Aslında 
ebeveynlerine karşı âsi tavrını ortaya koyuyordu. Phi
lip S. kullanmadığı, ihtiyacı olmadığı ve satın alama
yacağı şeyleri yaptırıyordu; armalı üç gömlek, bir ta
kım elbise, at derisinden yapılmış ayakkabı ve değerli 
kumaştan yapılmış uzun siyah bir paltosu vardı. Onu 
tanıyanların hafızasında bu şekilde yerleşmişti. Kâh 
Oscar Wilde’in giydiği tarzda kürk yakalı paltosunu, 
kâh kadife astarlı veya ipek astarlı paltosunu giyerdi 
ve bunlar Zürih’in en iyi terzisi tarafından bir aylık 
maaşı karşılığında dikilirdi.

İlk filmini çekti. Senaryoyu bir arkadaşıyla birlik
te geçen okul tatilinde yazdılar. Film, kış 1967 Solot
hurn Film Festivali’nde gösterildi. Neuen Zürcher Ze
itung gazetesinin yazısına göre film, konu aldığı neslin 
uzlaşma ve anlaşmazlık arasındaki amaçsız vaziyetini
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ele alıyordu. Daha sonra filmi bir köşeye attı, kimse 
film ile ne yaptığını bilmiyordu. Önümüzdeki bahar 
yirmi yaşma girecekti ve bundan sonra bir sanatçı ola
rak hayatını sürdürmeye karar verdi. Kendini serbest 
film yapımcısı olarak tanımlıyordu.

Aynı uzun paltoyu giyen bir ressamla birlikte 
Zollikon’da bir atölyeye taşındık. Ressam, onun o 
dönemlerde en iyi arkadaşı olduğunu söyledi. Philip 
S.’nin onu serbest sanatçı olarak hayatını sürdürmesi 
konusunda desteklediğini, fedakâr olduğunu söyledi. 
Ressam, moda dergilerinden kazandığı para sayesinde 
geçimini sağladığını atölyenin kirasını ödediğini be
lirtti. Ebeveynleri hiçbir şekilde maddi destekte bu
lunmuyorlardı. O da zaten onlardan istemezdi. İçin
deki her şey evine, o soğuk kaleye karşı, isyankârdı. 
Hassas bir insan ve iyi bir fotoğrafçı olduğunu söyler
di. Ressam, Philip S.’nin ilk sergisi için bir afiş tasar
ladığını belirtti. Kendi tatmin olana kadar üç gün bo
yunca karanlık odaya kapanmıştı. Hazırladığı örnek 
çalışmaları kısa bir sürede bitirdi. Daha sonra, yani 
Berlin’e taşındıktan sonra, yolları ayrılmıştı. Ressam, 
yıllar sonra Zürih’te çıkan bir dergide Philip S.’yi çok 
sevdiğini söyledi.

Philip S., yıllar önce kurulan Berlin Film 
Akademisi’ne başvurdu. Yüksek beklentileri olan bir 
sinemaseverdi. İş başvuru dosyasında afişlerin yanı 
sıra arkadaşı ressamın alüminyuma basılmış sekiz se- 
rigrafisi de bulunuyordu. Üzerinde kız resmi bulunan 
ve pop-art-çizgi roman tarzındaki resimleri, çekmeyi 
düşündüğü bir film için görsel bir sunumu da ekledi. 
Ancak bu resimleri Berlin’e geldikten sonra bir ke-
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nara attı. Arkadaşının çalışmalarını da tek tek pelür 
kâğıdına sararak karton kutulara yerleştirdi.

1967 yılının ilkbaharında giriş sınavı için Berlin’e 
geldi. Kısa film gösterisi için uzun bir yazı yazdı. Titiz 
bir şekilde bir duvara delik açan iki firarinin el ha
reketlerini adım adım yeniden canlandırdı. Hayran 
olduğu yazar veya besteci sorulduğunda ise, bir so
lukta Georg Büchner, Alain Robbe-Grillet, Beetho
ven, Strawinsky ve Rollins Stones’u söyledi. Kısa bir 
süre önce bir filmde müziklerini kullandığı Schubert 
ve Brahms’tan söz etmedi. Görsel sanatlarda ise onu 
en çok Andy Warhol ve Pierrot le fou filmi dönüm 
noktası olan yönetmen Jean-Luc Godard onu etkile
mişti. Godard’ın gerçeklikten, hayattan ve ölümden 
bahsettiğini yazdı. “Pour être sur de vivre, il faut être 
sur de mourir.”

Eylül’de dönem başında az eşyasını küçük kırmızı 
Citroen aracıyla Berlin’e getirdi. Evini barkını terk et
miş biri olarak geldi. Geçmişi, çocukluğu veya gençliği 
ile ilgili hiçbir fotoğrafı yoktu. Ailesi, baba evi, geçmi
şi ile ilgili her şeyi arkasında bıraktı, hatta ebeveynle
rinin ona verdiği isimden bile vazgeçti. Arkadaşların
dan da vazgeçti. Bundan sonra yaşayacağı sekiz yılda 
bunların hiçbirinin önemi yoktu. Kullandığı dili bile 
doğduğu yerde bıraktı. Yakında hafif bir aksan değişi
miyle sadece standart Almanca konuşacaktı. Nereden 
geldiğini belli eden baş harflerin tuhaf vurgularında 
yaptığı hatalar giderek azalacaktı. Ondan sonraki yıl
larda ara sıra memleketine gittiğinde, kendini ya bir 
yabancı ya da uzun süredir oraya uğramayan bir gez
gin olarak hissedecekti.
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3. BOLUM

Philip S.’nin ölümünden sonra Zürih Gölü kıyı
sındaki evde sanki Philip S. diye biri hiç yaşamamış 
gibi suskundu herkes. Köln’deki silahlı çatışması hak- 
kındaki haber sabahın ilk ışıklarında kamuoyunda du
yulmuştu. Eminim ki polis, ölünün kim olduğunu bile 
bilmiyordu. Üzerinde sahte bir kimlik vardı. Okuyan
ların yine de bir tahmini vardı. Annesi olayı anlamak 
için yola çıktı. Oğlunun ölümü, annesinin oğlunun 
evine gelmesine neden olmuştu. Buzağı derisinden 
yapılmış kemerini alıp almadığını merak ettim, ama 
bunu sormak hiç aklıma gelmedi. Ailesi, son kez onu 
uğurlamaya gelmek isteyen eski arkadaşlarını reddet
ti. Ebeveynleri, oğullarının tekrar aileye döndüğünü 
söyleyerek cenaze törenini gizli tuttular. Ailesi, hiçbir 
soru sormadı, evi terk etmesi ile ölümüne dek geçen 
sekiz sene hakkında hiçbir şey bilmek istemediler; ne 
bir arkadaşına ne de bana bir şey danıştılar ve bir tür
lü o bunalımdan çıkamadılar. Geçmiş yıllar ile ilgili 
sorulara da yanıt vermemeye karar verdiler. Geçmişin 
fazla karıştırılmaması gerektiğini söylediler. Böylece 
olay hakkında tek gerçeği polis raporundan ve oğul-
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larını katil ilan eden gazetelerde yer alan haberlerden 
öğrendiler.

Ölüm ilanında, ölümün ayrılığı ortadan kaldırdı
ğı ifadesi kullanıldı, ancak ailede onun yanında ola
cak hiç kimse yoktu zaten. Yüz hatlarıyla kendisine 
benzeyen abisi bile yirmi sekiz yıldan fazla yaşamış 
olsa da hiçbir zaman yanında olmadı. Ancak abisi, 
terörist olarak ilan edilen kardeşine desteğini esirge
memişti. Başarılı araba yarışçısı ve araba yarışı imalat
çısı için riskli bir işti bu. Abisi güven ve itimat veren 
bir adamdı. Suzuka, Monza, Le Mans, Mexiko City, 
Bahreyn, Shanghai veya başka bir yerde yaptığı basın 
toplantılarında bazen babası, karısı, oğulları veya en 
küçük kardeşinden bahsederdi. Aileden söz edilince 
sıralamada birinin eksik olduğu fark edilmezdi. Sanki 
gazetecilerle önceden kararlaştırılmış gibi, konu hiç 
bundan açılmazdı. 1975 yılında kardeşi Köln’de bir 
otoparkta ölümüne doğru koşarken abisi dünya sıra
lamasında yükselmeye başladığında da zaman durma
dı. Sessizlik hâkimdi. Yarış arabaları dünya pistlerinde 
geçmişin gölgesinden arınmış olarak yarışırlardı. Ara
baların üstünde soyadları yazılıydı. Bu isim hız, itina, 
güç ve güven anlamına geliyordu. Buna rağmen Philip 
S.’nin ölümü abisinin katıldığı Grand Prix ve Formu
la 1 yarışları üzerinde olumsuz bir şekilde yansımıştı. 
Philip S.’nin bazı arkadaşları kardeşinin simgesi olan 
gümüş oku gördüklerine inanırlardı, ancak son fil
minde çakıl taşlarında yavaşça ilerleyen sadece küçük 
bir İngiliz spor arabasıydı.

Kendisinden daha genç kadınlarla ve daha yaşlı 
kadınlarla birlikteliği oldu. Ancak hiçbir zaman bir 
kadınla ve bir çocukla uzun süreli ilişki yaşamadı.
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Şimdi ise kendini çocuk yatağına sıkıştırmış ve oğlu
ma sessizce bir zamanlar çocuk bakıcısı Klari’nin ona 
söylediği İsviçre ninnileri söylüyordu. Onu kucağın
da pencerenin önüne götürüyor ve karşıdaki ağaçla
rın arasında görülen ve kaybolan trenleri izliyorlardı. 
Tüm gününü onunla hayvanat bahçesinde geçirir ve 
akşamları tabağında kurumuş ve soğumuş makar
na kalıntılarını yerdi. Onu elinden tutup kaldırımda 
yürürken uzun siyah paltosu yerlerde sürünüyordu. 
Yirmi yaşında biri olarak kendisine ait olmayan bir 
çocuk için babalık yapmaya çalışıyordu. Başkasının 
bana verdiği zararı üstleniyordu. Çocuğumu sevdiği 
ilk andan itibaren belli oluyordu. Ama kendini hatıra
larda saklamayı sevmezdi. Yeni gelişmelerden derin
den etkilenmez, aksine onları benimsemeye çalışırdı. 
Hayatın kadın ve çocuklu nasıl bir şey olduğunu da 
öğrenmek istiyordu. Aşk gözünü kör etmemişti. Ar
zusu aklını karıştırmamıştı. Bunu küçük ölüm olarak 
değerlendirirdi.

Ölçülerine göre dikilen paltosunu, takım elbisesi
ni ve gömleklerini depodaki bir demir çubuğa, benim 
eski püskü eşyalarımın yanına astı. Gömlekleri sıra
sıyla çamaşırhaneye götürürdü. Kamerayı camlı dola
ba koyar, film ile ilgili kuramsal yazılarını ve misket 
limonu yeşili taşınabilir daktilosunu oval masama bı
rakırdı. Az bir uyku ona yeterdi. Gece yarısına doğru 
tramvayın uğultusu azaldığında ve nihayetinde tama
men yok olduğunda koltuğunu çalışma masasına ya
naştırır ve önümüzdeki kış çekeceği filmin sahnelerini 
kaleme alırdı.

Filmini çekeceği mekânı, her zaman gittiği geniş
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anayol güzergâhından biraz daha fazla ilerleyip sola 
döndüğünde tesadüfen keşfetmişti. Havel Nehri’nin 
sağ tarafında kalıyordu; kıyı şeridi ara sıra kuğuların 
içinden uçtuğu çalılıklarla dolmuştu. Havel yolunun 
sonunda tekrar döndü ve küçük bir yarımadaya var
dı. Virajın yokuşlu olduğu yerde ağaçlar arasında ve 
geçmiş yıllardan kalan koca evi gördü. Bugün oraya 
baktığımızda tüm izlerin kaybolduğunu görebiliriz. 
Bir zamanlar evin bulunduğu yerde sarı tuğlalı alçak 
yeni bir evin önünde isimsiz otomatik bir kapı bulun
maktaydı. Sadece siyah beyaz görüntülü bir kısa film 
burada oturanların bir zamanlar Josef Goebbels’in 
komşuları oldukları ürpertici yıkık duvarları göster
mekteydi.
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4. BOLUM

Filmi, Berlin’in kış görünümü gibi kuru ve so
ğuktu, görüntüler ise Havel kıyısındaki sazlıklar gibi 
cansızdı. Film hem iktisatlı hem de pahalıydı. Kışın 
1968’de başka öğrenciler, evsizlerin hayatları, Vi
etnam Savaşı veya Molotof kokteyli hakkında bel
geseller çekerken Philip S. onu ayakta tutan ve hiç 
kimsenin anlamadığı Yalnız Gezgin filmini çekti. Anıt 
taşındaki yazıtlar gibi, adı gotik harflerle yazılan bu 
otuz beş dakikalık tanıtım filmi Philip S.’den geriye 
kalan tek şeydi.

Blankenfelder anayolunda sabahın ilk saatleriy
di. Yoldaki çukurluklarda kirli kar kalıntıları kalmıştı. 
Soğuk ve gri bir gökyüzünün altında çıplak ağaçlar 
yolun sağma soluna sallanıyordu. Soğuk sadece bu 
kış asfalta çukurluklar oluşturmamıştı. Asfaltın yüzey 
katmanı uzun süredir düzeltilmiyordu. Bu anayol Ber
lin Duvarı’nda son buluyordu. Philip S., bu tarz terk 
edilmiş bir yeri bulana kadar uzun süredir şehrin ke
nar mahallelerinde dolaştı. Uzun siyah paltosuyla ya
vaş yavaş bir gezginin hatları beliriyordu. Her adımda 
paltonun astarı parlıyordu. Belinde kemeri, buzağı
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kemeriydi. Gezgin, yolun ortasında ufukta yavaş ya
vaş günün ilk ışıklarının belirdiği yola doğru ilerliyor
du. Kamera onu takip ediyordu.

Kamera, bir noktada bekliyor ve ıslak asfaltta sisli 
uzaklara doğru tek bir konumdan onu takip ediyordu. 
Yolun ilk kısmına Schubert’in “Ölüm ve Kız” oyunu
nun uzun ilk cümlesi eşlik ediyordu. Ölüm konusunu 
ele alan ilk çeşitleme filmin genel havasını da belirli
yordu.

Müzik, filmin giriş sahnesinde başlar, gizliden giz
liye ön plana çıkar; sadece asfalttaki adımlar duyula
cak şekilde ve uzakta bulunan bir köyün tipik belirti
leri olan köpek havlamaları duyulacak şekilde birden 
kesildi. Ancak 1968 kışında bu anayolun sonunda bir 
köy yoktu. Daha sonra ayak sesleri de duyulmamaya 
başladı. Etrafında her şey durmuştu, rüzgârda hiçbir 
dal hareket etmiyordu, havalanan tek kuş bile yoktu, 
sadece omzundaki sopada bohçası ile tırpana benze
yen ve sağa sola sallanan siyah cisim görünüyordu. 
Bohçalı gezgin sonunda gri eve ulaştığında kapısında 
paspasın bulunmadığı basamağa uzun süre ayaklarını 
sürttü. Ancak yaptığı hareketler gerçekti. Yerinde te
pinmeye başladığında yere sağlam basmaya çalışıyor
du. Korkuyordu. Eve girmek için ricada bulunduğu 
ses tonundan belli oluyordu. Daha sonra ekranda bir 
yazı göründü. Tıpkı bir masalda olduğu gibi asla ger
çekleştirilmeyen vaat içeren üç basit cümle.

Philip S. bir hikâyeyi anlatmadı. Hikâyenin bü
tünü yerine sadece bir parçasını anlatmak onun daha 
çok ilgisini çekiyordu. Yazdığı parça onun yaşam rit
mine uyuyordu. Hikâye bir bütün değildi ve bir olay 
örgüsü barındırmıyordu. Bir senaryo yerine ayrıntı-
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ları üzerinde ona uyana dek çalıştığı belli görüntüler 
gözünün önünde beliriyordu. Hiç kimse bir film için 
hangi senaryonun yazıldığını bilmezdi. Philip S. bile 
filmin sonunu bilmezdi. Yönetmen olarak hem eleş
tiren hem de izleyici rolünü üstlenirdi. Diyalogların 
çoğu, oyuncular çamurlu soğukta, ısınmamış odalarda 
benim onlara yaptığım çay ile ısınmaya çalıştıklarında 
oluşurdu. Soğuk giderek yüzlerinde ve hareketlerinde 
beliriyordu.

Oyuncular ne oynayacaklarını bilmiyorlardı. Ne 
önceden oynanan sahneden ne de bir sonraki oynaya
cakları sahneden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Oynama
ları gereken hiçbir rolü tam olarak oynayamıyorlardı. 
Philip S., her bir sahnede yeni bir boşluğa düşerdi. 
Philip S.’nin gezgini oynayan oyuncu ile onun çocuk
luğuna dalarak çok geçmişte bulunan anılarla dolu 
sahne ve sahneye uygun konuşmalar geliştirdiklerin
de herkes saatlerce onu bekliyordu. Gri evin çekim 
gücüne ve sakinlerinin oynadıkları tehlikeli şaşırma 
oyunlarına kapıldığında evlat edinilmiş bir çocuk 
gibi yabancı ülkede korkularını yenmek için söylediği 
şarkı sözleri, dizeleri ve duaları hatırlamaya başladı. 
O sırada aslında duyamayacağı adımları duyuyordu. 
Dürbününü henüz gerçekleşmemiş olaylara çevirdi. 
Hiçbiri gerçek olmadığı için tuhaf şeyler belirlemeye 
başlıyordu. Belirsiz bir güvenden belirlenmeye başlı
yordu her şey.

Tehdit eden şey bir cisim olarak ortaya çıkmıyor
du, aslında hiç var olmayan her şeyde bir his olarak 
varlığını sürdürüyordu. Böylece bir görme engelli, 
görme engelli olmuyordu. Bir delikanlı aynı zaman
da bir kadın olurdu. Gezgin her şey olabilirdi: kay-
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bolan kişi, geri dönen kişi, kaybolmuş bir evlat, bir 
istilacı, bir felaketi beraberinde getiren kişi. Çok hoş 
bir ev sahibesi, vampiri oynuyordu. Daha sonra fa
kir bir kızı oynayarak sonunda da ölüyordu. Ev sahibi 
önce gezginin arkadaşı oluyor ve yolcuya ağaçların 
hışırtılarına karşı Brahms’ın bemol majör yaylı çalgı
lar altılısının ikinci satırından bir pasajı vızıldıyordu. 
Daha sonra kendisi ziyaret eden kişi oluyor ve evin iç 
kısımda geniş merdivenlerde yalnızlığın hazzına ulaş
mak için hızlıca porselen köpeğin burnuna kırbaçla 
vurarak küçük bir İngiliz spor otomobilden iniyordu. 
Bir oyun olarak başlamıştı her şey; kırbacı gevşek bir 
şekilde elinde tutuyordu. Ancak daha sonra içinden 
aniden ortaya çıkan şeyin ne olduğunu sadece kendisi 
biliyordu. Hiç kimse onu durdurmuyordu; ne yönet
men ne de çekimi yapan kameraman. Oyuncu ne ka
dar çok kendinden geçerse, kamera bu tuhaf hareket
leri o kadar uzunca bir şekilde ön planda tutuyordu.

Sadece gezgin, başta onun için öngörülen ve ger
çekleşmemiş beklentilerine dönebiliyor; gölgeler di
yarından bir haberci olarak dolaşabiliyordu. Gezgin, 
sonunda ölümün kayıkçısı olarak sandalın üzerinde 
mistik sularda seyrederken geniş pelerinin altında 
Philip S.’nin kemeri görünüyordu. Çekimlerden son
ra tekrar takacağı ve yedi yıl sonra nihayetinde Philip 
S.’den uzaklaştırılacak şu buzağı kemeri görünüyordu.
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5. BÖLÜM

Son düzenlemeden sonra her şey dağıldı. Oval 
masa, sandalyeler, şamdanlar, altın rengi bir kanepe 
ve güzel ev sahibesinin giydiği kıyafetler daireme geri 
getirildi. Çekimden şehre dönerken ev sahibesini oy
nayan oyuncu bilinmeyen bir nedenden dolayı araba
sında bayıldı ve arabasıyla bir evin duvarına çarptı. 
Daha sonra kaldırıldığı hastanede uyandı. Bilinç kay
bının sebebi tespit edilemedi; yine de bir süre hastane
de kalmak zorundaydı. Daha sonraki yıllarda unutul
mak için her şeyi yaptı. Ara sıra eski arkadaşlarından, 
Berlin’den uzak bir yerde aile polikliniği çalıştırdığını 
duyduk. Ancak her türlü iletişime geçmeyi reddetti; 
hatta filmi izleyip izlemediğini bile öğrenemedik.

Ev sahibesini oynayan oyuncu, artist olma düşün
cesinden vazgeçti ve daha sonra yazar olarak aşk, aile 
ilişkileri, sadakat ve aşkın nasıl tükendiği hakkında 
başarılı kitaplar yazmaya başladı.

Ses teknisyeni, filmin siyasi bir mesajı olmadığı 
için istemeyerek çalışmak zorunda kaldı. Zengin bir 
İsviçreli ailenin oğlu olarak diğer zengin İsviçrelilerle 
bir araya gelmeye güvensizlik ile yaklaşıyordu. Onun

27



için Philip S. daima bir burjuva mükemmeliyetçisi ola
rak kalacaktı ve kendisi gibi işçi sınıfından saymadığı 
Dandy’yi beyaz olarak tanımlıyordu.

Yolcuyu oynayan artist, sevgilisi onu bu uzun 
süreli ve yorucu çekimler sırasında terk ettiği için 
evinden üzgün bir şekilde ayrıldı. Sonunda o da 
Almanya’ya sırtını döndü ve Meksika, Amerika sını
rında bulunan evine geri dönüp yıllar sonra Berlin Sa
nat Yüksekokulu’na ders vermek için geri geldi. Şim
di ise geçmişte çekilen filmi izlediğinde filmde geçen 
ayetler ve dualarda, çocukluğunun kaybolduğu izlerin 
yeniden belirdiğini görebiliyordu.

Kameraman da kendi yolunu izledi ve sinema 
için sayısız film çektikten sonra isim yaptı. Kamera
man, ışık ile bir ressam ustalığıyla çalışıyordu. Onun 
ustalığı, artistlerin yüzlerinin mum ışığının karanlı
ğında cansız ve soluk olarak ortaya çıkabilmesinde 
veya oyuncuların hatlarını puslu kış manzaralı Havel 
ortamında soluklaştırabilmesinde yatmaktaydı. Çek
miş olduğu film, kimi zaman evinde kurduğu küçük 
sinema salonunda izlediği güzel bir film olmuştu. O 
dönemde Philip S. ile ilişkisini koruyamadığına üzü
lüyordu. Philip S.’nin ölüm haberi ile ilgili koşulları 
mükemmel bir şekilde birlikte çalıştığı insanlarla bir 
türlü bağdaştıramıyordu. Philip S.’nin yoğun ve ay
rıntılı işlenmiş ayakkabılarını ve takım pantolonunun 
manşetlerini hatırladı. Kameraman, giydiği parkasıy
la yaşadığı zamana bir türlü uymuyordu. Havel kı
yısında ve Blankenfelder Chaussee’de kar ve çamur 
içinde, görüntüleri gelen giden pek olmayan evin boş 
koridorlarını mümkün olduğu kadar loş ışıkla birlik
te saatlerce uğraştıkları işe de uymuyordu. Ancak ka-
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meraman için mükemmeliyetçilikten öte bir şeydi bu. 
Philip S.’yi çekimlerde, 1968 yılında Akademi’deki 
öğrenciler arasında yalnız kaldığı kendi estetik gerçe
ğini ararken tanımıştı.

Ses teknisyeninin kötü iş çıkardığını veya orijinal 
sesleri ilave aksanlarla sanatsal olarak geliştirmenin 
Philip S. fikirleri olup olmadığı hatırlayamadım. Gü
rültü sesinden sorumlu kişi farklı ses kalınlığında plas
tik torbalarla dolu çinko bir küvet ile geldi. Küvetin 
içinde pişirme kâğıdı, ambalaj kâğıdı, kâğıt mendil, çe
şitli taraklar ve fırçalar, özellikle boya fırçaları, teneke 
kutular, ahşap parçaları ve çiviler vardı. Bu kişi lastik 
tekerleklerini yavaşça çakıl taşları üzerinde yuvarlar, 
araç kapılarını sertçe kapatır ve altı kuyruklu kırbacı 
sert bir şekilde mermere vururdu. Ambalaj kâğıdını 
âniden çekerek asfalt üzerinde atılan adımların ses
lerini çıkarır, çinko küvetin kenarına bir tarak ya da 
fırça sürterek masaya düşen domino taşlarının sesini 
oluşturur ve kuğunun kanat vuruşlarını seslendirirdi. 
Bu yaşlı adam son ses kaydından kısa bir süre önce 
öldü. Philip S. arşivden ağaçların hışırtıları ve kargala
rın çığlıkları için ses oluşturmak zorunda kaldı.

Daha sonra beş gün boyunca gece gündüz kurgu 
odasına kapandı. Ancak kesme masasında hiçbir şeyin 
rastgele belirlenmediğini ve hiçbir şeyin değiştirileme
yeceğini anladı. Yaptığı tek şey biçimsel unsurları usta
ca birbiriyle iliştirmek, farklı filmlere, özellikle Alain 
Resnais’in Geçen Yıl Marienbad’da adlı filmine ima
larda bulunarak, alıntılar yaparak atıfta bulunmaktı. 
Gözleri yorgunluktan kapanırsa oracıkta yere yatardı. 
Film şeridini oluştururken “Darağacı” sahnesini hazır
larken yirmi birinci doğum gününü uyuyarak kaçırdı.
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Son yapıştırma işleminden sonra filmi sarıp öğrenci 
sinemasına gitmek üzere bir kutuya yerleştirdi. İzleyi
cilerden biri filmin giriş bölümünde salonu terk etti. 
Çoğu ne yapacaklarını bilmiyordu. Philip S., izleyici
ler arasında filmin bazı sahnelerini hafızasında tuta
cakların olduğunu öğrenemeyecek: kargalar ve ağaç
ların hışırtılarına karşı söylenen Brahms melodileri; 
gezginin Blankenfelder Chaussee’de yaptığı sonsuz 
yolculuğu; teknesiyle Havel Nehri’nde parlak ışığa 
karşı ilerleyen kayıkçı; filmin ithaf edildiği Cari The- 
odor Dreyer’e karşı sergilenen tutum. Philip S., filmin 
deneysel özelliğini tek tek ve sahne sahne detaylı bir 
şekilde ortaya koydu. Dışarıda ise Vietnam olayı yaşa
nıyordu, Amerikalılar Hanoi’yi bombalıyordu. Buna 
tepki olarak öğrenciler Frankfurt’un Zeil semtinde bir 
mağazayı ateşe verdiler. Sinemayı terk etmeyenler ise 
Philip S.’nin tepkisinin ne olduğunu sordular. Ancak 
onun herhangi bir tepkisi yoktu.
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6. BOLUM

Philip S. uykusunu aldıktan sonra yıkandı, kıyafe
tini değiştirerek akademinin yolunu tuttu. Tarih 9 Ni
san, Paskalya öncesiydi. Filminin, çoğu öğrenci tara
fından tepki görmesini bir fiyasko olarak algılamadı. 
Filmini reddetseler ve hatta dayatma olarak algılasa- 
lar bile, filmi reddetmelerinin tanımamaları anlamına 
gelmediğini düşünüyordu.

Akademide farklı grupları karşı karşıya getiren 
öğrenci temsilcilerinin çatışmaları henüz bir iç mesele 
olarak kabul ediliyordu. Böylece öğrencilere öncelikle 
filmleri ile neyi elde edebileceklerini ve neyi elde et
mek istediklerini görme imkânı sunuluyordu. Broşür
ler hazırlıyorlardı; kimi zaman siyasi iddiası bulunan 
film yapımcısı ile siyasetle ilgisi olmayan bir estet kar
şı karşıya geliyordu veya tam tersine durumlar ortaya 
çıkıyordu. Philip S., daha çok biçimciler ve tuval şair
leri grubuna dahil oldu. Siyaset yanlıları kameralarını 
somut bir şekilde toplumda doğru olmayan şeylere 
yöneltmek isterlerken Philip S.’nin grubu, bir broşür
de akademiyi, özellikle deneysel sinema merkezine 
dönüştürmeyi talep ediyorlardı. Ancak Philip S.’nin
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dünyası tasarlanmış bir dünyaydı. Filmi ile nereye ait 
olduğunu gösterdi. Dışlanmışlıkları, yalnızlıkları ve 
karmaşıklıkları oldukça karışık ve doğa ötesi güçler 
tarafından ezilen ve hiçbir şekilde diizelemeyecek in
sanları canlandırdı.

İki gün sonra, 9 Nisan’da, adamın biri trenle 
Zoo İstasyonu’na vardı. Tanınmış bir öğrenci lide
rini öldürme planı ile gelmişti. Yanında iki tabanca 
vardı, biri ceketinin iç cebinde, diğeri çantasında. 
Çantasında da, uzun süredir bir üniversite öğrenci
sini öldürme girişimini anlatan Bild Gazetesi vardı. 
Gazetedeki olayda adamın, öğrenci lideri bisikletle 
Johann-Georg-Strafîe’den Kurfürstendamm yoluna 
dönerken ateş ettiği yazılıydı. Yere düşen öğrenci önce 
ayakkabılarım ardından saatini çıkardı. Anne ve ba
basına seslendi. Henüz hiç kimse onun hayatta kala
cağını bilmezken, İsviçreli spiker amansızların düşün
düklerini dile getirdi ve şunları söyledi, “Bir kurban 
devrimi körükler.” Kurfürstendamm’da yere yığılmış 
bisiklet ve savrulan ayakkabının görüntüsü, zamanın 
donması gibiydi. Zaman daha sonra farklı bir şekilde 
devam ediyordu; düşüncelerde, duygularda ve eylem
lerde er ya da geç bir dönüm noktası gerçekleşirdi.

Paskalya arifesinde bile Berlin ve diğer şehirler
de asıl suikastçı olarak kabul edilen Bild Gazetesi’ne 
karşı gösteriler başladı. Gazeteye ait kamyonlar ba- 
sımevinden yola çıktıklarında taş yağmuruna tutul
dular. Gazeteler dağıtıma çıkamadı. Camları kırıldı. 
Molotof kokteylleri havada uçuşuyordu. İnsanlar 
yaralandı. Bild Gazetesi’nin de bulunduğu Springer 
binasında ne olup bittiği haberi bize gecikmiş olarak 
ulaştı. Philip S. ve ben herhangi bir gruba ait değildik;
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telefonumuz bile yoktu ve evin kapısı akşam saat yedi 
buçukta içten kilitlendiği için bize gelen misafirler so
kaktan seslenmek zorundaydılar.

Film Akademisi bize gayriresmi bilgileri ileti
yordu. Silah seslerinden dehşete düşmüş ve spikerin 
acımasız sözlerine karşı temkinli yaklaşıyorduk. An
cak bir yandan da polis olarak görevli karşı dairede 
oturan bekçinin bizi takip ettiğini biliyorduk. Bizi taş 
atanlardan biri olarak kabul ediyordu. Biz, “öteki
lere”, Doğu Berlin’deki komünistlere aittik. Üstelik 
Stuttgart Meydanı’nda tüm gün minderlerde yatan, 
esrar içen, çıplak fotoğraf çeken ve sokakta broşür 
dağıtan rezil topluluğun korkutucu mahlukatların- 
dan sadece birkaç adım ötedeydik. Bekçi, kapımızın 
önünde birikmiş çöpleri bir araya toplarken polis ve 
bekçi pencerenin altında toplanan uzun saçlı kalaba
lığın içeri girmeleri sırasındaki bağırışlarını duydular.

Biçimcilerden ve tuval şairlerinden bazıları şehri 
terk ederek, yakında sinemalarda gösterilecek film
ler çektiler. Philip S. filmini, büyük, yuvarlak teneke 
kutularına koyup bantla sıkı sıkı sardı. Yalnız Gezgin 
filmi kendisine ait değildi. Bu film, akademinin mül- 
kiyetindeydi ve kesme odasında kaldı.

Philip S., bir şeyleri öğrenme arzusuyla şu âna 
kadar estetik anlayışını kısmen ilgilendiren ve aka
demide düzenlenen siyasi toplantılara artık daha sık 
gitmeye başladı. Anne ve babası evde soğuk ve kuralcı 
davrandıklarından, sürekli paradan konuştuklarından 
dolayı bu gruba zengin ve varlıklı olmaları için sırt
larını dönmüşlerdi. Philip S. için sanatsal özgürlük 
daha önemliydi. Hayatın anlamı sorusunun cevabı sa-
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natı yaratan gözlerinin yoğun tutkularında yatıyordu. 
Bild Gazetesi mahkemede linç girişimlerinden dolayı 
suçlandığında, yani tehlikeli çatışmadan iki ay önce, 
Philip S. kameraman arkadaşıyla gezginin ufukta ih
tiyaç duyacağı zamanı durdurmak için Blankenfelder 
Chaussee’ye gitmişlerdi. Kısa bir süre sonra öğrenci 
lideri, Vietnam’daki savaşa karşı bir kongrede önsezi
leriyle zamanın giderek daraldığını ve yakında bizle- 
rin de Vietnam’da parçalanacağımızı söylerken, Philip 
S. Yalnız Gezgin filminin yoğun çekimlerine dalmıştı. 
Ancak 11 Nisan’dan sonra hevesli bir şekilde bilgilen
dirme ve tartışma toplantılarına katıldı.

Peş peşe toplantılar yapıldı ve toplantı tarihleri 
tüm koridorların duvarlarını kaplayan fotoğraflarda 
ilan ediliyordu. Günlerce, haftalarca akademiye gitti. 
Ancak ölümünden sonra bu resimlerde onu aradığım
da, bulamadım ve yine sanki Philip S. diye biri hiç 
yaşamamış gibi geliyordu bana. Ancak yıllar sonra 
büyüteç yardımıyla bir kitapta yer alan bir resimde 
yüzünü tanıdım. Resimde üzerine gölge düşmüş ve bu 
gölge saçlarına ve tenine bir güneyli görüntüsü ver
mişti. Topluluğun en arka sıralarında bulunuyordu, 
sanki henüz yeni gelmiş gibi veya hemen gidecekmiş 
gibiydi.

Mayıs 1968’de anayasal hakları sarsan, olağa
nüstü hal durumlarında uygulanan^ mektupları açma 
yetkisini öngören, telefon dinlemelerine izin veren 
ve anayasada belirtilen hakları ortadan kaldıran yeni 
yasalar kabul edildi. Bu uygulamaları protesto etmek 
amacıyla Berlin’deki tüm üniversitelerde grev yapıl
dı. Üniversite öğrencileri Film Akademisi’ni işgal et-
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tiler ve binaya Rus belgesel sinemacı Dziga Vertov’un 
adını verdiler. Film yapımcısı olarak özgürlüklerinin 
ellerinden alınmasını protesto etmek amacıyla genel 
öfkeyi iç ayaklanma ile birleştirdiler.

Akademinin iki yöneticisi ile tartışmalar uzun sü
redir sürüyordu. Sürekli eğitim ile ilgili düzenlemeler 
hakkında tartışıyorlardı. Üniversite öğrencileri daha 
fazla haklara ve söz hakkına sahip olmak istiyorlardı. 
Yöneticiler ise gençleri daha çok televizyon yayıncılığı 
için yetiştirmek istiyorlardı. Hem estetikçiler hem de 
siyasiciler bunu kabul etmediler. Tartışmalar giderek 
sertleşti. Her iki yöneticinin büroları tahrip edildi. 
Odada dosyalar uçuşuyordu. Yöneticiler, akademinin 
polis gücüyle boşaltılacağını bildirdiler. İşgalcilere bi
naya giriş yasağı verileceğini açıkladılar. Göstericiler 
her şeyi yıkıp geçtiler. Çekimler devam edemezdi. Ta
mamlanmış filmler gösterime giremeyecekti; ne yak
laşan Berlin Film Festivali’nde ne de başka herhangi 
bir festivalde. Yasağı ihlal edenler akademiden ihraç 
edilecekti. Bu da zor kazanılmış eğitimin sonu anla
mına gelirdi.

Bir tek Philip S. toplantıyı kısa bir süreliğine terk 
edip beni ziyarete geldi. Artık tek başına kendisi için 
karar vermek istemiyordu. Akademiyi bırakmak zo
runda kalmanın ne anlama geldiğini biliyordu. Ancak 
ikimiz de ortaya çıkacak sonuçların korkusundan bir 
işi yarıda bırakmanın boyun eğmeden başka bir şey 
olmadığını da biliyorduk. Toplantıya döndüğümde 
polisler akademiyi boşaltmaya başlamıştı. Philip S., 
Yalnız Gezgin filminin kutusunu hemen kaptı. Ağır 
ayakkabılarına rağmen onu tutuklamaya çalışan po
listen daha hızlıydı. Kolunun altındaki kutu ile arka 
kapıdan kaçtı.
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7. BÖLÜM

Haziran başında yola çıkan altı sinema bölümü 
öğrencisinden hiçbiri İtalya liman kenti Pesaro’da 
yapılacak festivale davet edilmemişti. Ancak yine de 
eski bir VW minibüs ile Adriyatik kıyısına gittiler. Bu, 
âni verilen bir karardı. Yolculuğa çıkan bu öğrenciler, 
girmeleri engellenen akademiyi işgal ettikten sonraki 
günlerde yola çıktılar. Polis müdahalesi sırasında ken
di filmini kapıp kaçabilen, filmini festivalde göstere
bilir umuduyla yanına aldı.

Philip S. de Yalnız Gezgin filminin kutusu yanına 
alabilmişti. Aynı otobüste seyahat eden bir diğer öğ
renci H. de Molotof Kokteylinin Üretimi adlı filmini 
yanına alabilmişti. H.’nin filmi, bir şişenin içine ben
zin doldurularak, benzine batırılmış bezi şişenin ağzı
na tıkayarak molotofun nasıl yapıldığını gösteriyor
du. Filmde alevlerin içinden Bild Gazetesi’nin binası 
görünüyordu. Bu kısa film gösterisi ilk kez geçen kış 
Bild Gazetesi’ne karşı açılan mahkemede gösterildi. O 
zamandan beri polis hiçbir zaman ele geçiremediği fil
min ve sadece hakkında varsayımlar bulunan yazarın 
peşindeydi. Küçük film kutusunu otobüste paylaştık-
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ları yatağın altında sakladılar. Yolda, filmin giriş bölü
münde erkenden sinema salonunu terk eden ve Yalnız 
Gezgin’in en sert eleştirmeni de trene bindi. Yanma 
tek bir kuruş almadan geldi. Ceplerindeki paraları 
birbiriyle paylaşıp yedekledikleri sarma sigaraları el
den ele uzattı herkes. Daha sonra birisinin de yazdığı 
gibi, “muhteşem memnuniyetsizlik” havasında, ancak 
neşe dolu ve değişime aç bir şekilde yola koyuldular.

Bu kısa gezinin öyküsü sınır ötesi ve karışıklık, 
tehlike ve kaçış, sarhoşluk ve her şeyin üstesinden 
gelebilme duygularının bir bütünüydü. İtalya’da da 
birçok üniversite binası öğrenciler tarafından işgal 
edilmişti. Otobiistekiler nerede dursalar toplantılara, 
gösterilere ve karışıklığın yaşandığı bir komedi filmin
de yaşananlar gibi her seferinde Berlin’e gelen önem
li öğrenci temsilcileri olarak ağırlandılar. Bu sayede 
Venedik’te, Luigi Nono adında bir bestecinin misafir
perverliğiyle karşılaştılar ve Pesaro’da bir otel odası 
bulabildiler. Aynı zamanda festivalin siyasi bir foruma 
dönüşmesine ve tüm girişlerin ücretsiz olmasına da 
sebep oldular.

Sinemada, ölen Che Guevara’nın görüntülerin
den oluşan bir filmi gösteriliyordu. Salondaki tansi
yon giderek yükseldi. Seyirciler sinemanın önündeki 
meydana gösteri yapmak üzere indiler. Hıristiyan 
Demokrat Merkezi Hükümeti tarafından Roma’dan 
komünist yönetimin Pesaro’ya gönderilen Carabinie
ri1 jandarma gücü, silahlarının asılı olduğu palaskala
rı çözerek, önlerine çıkan herkese coplarla vurdular. 
Otobüs yolcuları festival salonunda barikat kurdular

1. İtalya'da Arma dei Carabinieri adı ile anılan jandarma kuruluşudur.
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ve sandalye ayaklarını sopa olarak kullandılar. Polis 
gözyaşartıcı gaz bombası attığında otobüs yolcuları 
yan kapıdan kaçtılar. Otobüs yolcularından biri tu
tuklandı, ancak Festival yönetimi onu hapisten çıka
rabildi.

Roma’da, Pasolini’nin filminde geçen büyük ve 
küçük kuşlara atıfta bulunan “Uccellini” adında kü
çük bir anarşist sanatçı grubuyla karşılaştılar. Bu grup, 
özellikle kilise ve devlete karşı dil uzatan ve rahip 
kılığına girerek polis bariyerlerine müdahale eden 
tarzıyla ve polisler kilise tepesinden onları indirene 
kadar kilise tepelerinde dolaşarak dikkat çekmişti. 
Sonunda otobüs yolcularının paraları tükendiğinde 
“Uccellini”ler kendi adres defterini açarak onlara 
buzdolaplarını açabilecek zengin Romalıları arama
ya başladılar. Bazen bir villada ikâmet eden asilzade
ye konuk oldular, bazen de “Mesih sadece Elobi’ye 
kadar geldi” adlı kitabıyla Mussolini altında yaşadığı 
sürgününü anlatan Carlo Levi gibi bir yazara konuk 
oldular. Deneysel sinemacı Alfredo Leonardi onlara 
bir yatak ve bir kesim masası takdim etti. Philip S., 
Yalnız Gezgin filmini gösterdi ve Berlin’deki izleyici
lerden farklı olarak, doğal dili de anlamadıklarından 
dolayı kelimelere değil, tamamen görüntülere odak
landılar.

Coşkuları döndükten sonra da bir süre devam 
etti. Yaz film festivali kapıdaydı. Öğrenciler kendi 
filmlerini göstermek ve seçimde söz sahibi olmak is
tiyorlardı. Herkese açık bir film festivali ve yönetim 
kurulunun istifasını talep ediyorlardı. Bu sefer de iş
galcilerin dışarı atma girişimi başarılı oldu. Hocalar
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akademiyi terk etti. Yumurtalar ve domatesler havada 
uçuşuyordu. Sonuçta, öğrenciler filmlerini büyük si
nemalarda ve mekânlarından uzak bir yerde gösterdi
ler. Frankfurter Allgemeine Gazetesi’nin haberine göre 
Yalnız Gezgin filminin en dikkat çeken yönü kamera 
yönetimiydi. Elbette burada simgeleme ve görüntü 
şifreleme ile ironik bir tartışma yaratılmak istenmişti.

Akademi’de daha sonra yaz tatili başladı ve oto
büs grubu dağıldı. Gruptan biri yıllarca Berlin Film 
Akademisi tarih yazarı olarak çalıştı. Bir diğeri film 
teorileri ile ilgili çalıştı. Molotof Kokteyli filminin 
yazarı, Philip S. vurulmadan altı ay önce Eifel’de bir 
hapishanede açlık grevi sırasında vurularak öldürül
dü. Yalnız Gezgin filminin en sert eleştirmeninin ise 
kanser hastalığına yakalandığını öğrendim. Otobüs 
yolcularının sonuncusu yine sarma sigara kullanmaya 
devam etti ve daha sonra kırmızı bir Maserati yarış ve 
spor arabası satın aldı.

39



8. BÖLÜM

Otobüs yolculuğundan döndükten bu yana Roma, 
Philip S. için bir neşe kaynağı olmuştu. Oradaki gün
lerini hoşnut ve huzur içinde geçirmişti. Huzurlu dav
ranmak çok da kolay olmamıştı. Hoşnut davranmayı 
ise öğrenmek zorundaydı. Elbette, oldukça büyük bir 
iş ile ilgileniyordu. Belki de hayatında ilk kez bir yaz 
boyunca kendini ânı yaşamaya adadığı olmuştu, tıpkı 
Ostia plajındaki gençlerin yaptığı gibi.

Sonbahara doğru tren raylarına yakın evimizi 
Roma’nın kuzeyinden gelen sosyalist bir profesörün 
evi ile takas ettik. Yanımıza bir kamera ile bir yığın 
ince film kamera malzemesi ve fotoğraf ekipmanları 
alarak İtalya’ya gittik. Geceye doğru yol aldık. Araba
nın içinde çoğu zaman sessizlik hâkimdi. Arka koltuk
ta çocuğum kucağımda uyuyordum. Sabahın ilk ışık
larında Roma’ya vardık ve Villa Massimo yakınındaki 
Via Nomentana’da2 küçük bir yan sokağı aradık.

Yolumuz Forum Romanum ve Ponte Garibaldi 
üzerinden kısa bir süre Tiber kıyısında ilerledikten son-

2. Antik Roma döneminde önemli bir ticaret yoluydu.
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ra Ostia Antica’ya varmadan önce Federico Fellini’nin 
Ruhların Giulietta’sı filmini çektiği çam ormanından 
geçti. Öğleye doğru plaja gittiğimizde “Uccellini” gru
bu üyeleri oraya gelmişlerdi bile. Uccellini’ler göçmen 
kuşlar gibi halk plajı olarak adlandırdıkları ve Romalı 
Belediye Başkam’mn bir hediyesi olan on beş kilo
metre uzunluğunda ve giriş ücreti alınmayan Spiag- 
gia Libera’ya yerleşmişlerdi. Yakında Uccelini’ler yine 
buradan gidecekler, yolda ise Roma-Katolik varlığının 
temellerini sarsmaya çalıştıkları kurnaz amellerine de 
devam edeceklerdi.

Philip S., “Uccellini”leri ince film kamerasıyla 
çekiyordu ve yaz sonunda bu kayıtlarla akşamları iz
leyicinin karşısına geçerek onları yapıştırıp Slapstick3 
hazırlıyordu. Genç güzel erkekler dalgalar tarafından 
sahile atılmaları için tekrar tekrar denize atladılar. Su
dan çıktıklarında yüzlerini kaplayan uzun ıslak siyah 
saçlarını arkaya atıp enselerinde bağladılar. Daha son
ra suya bir masa koyarak sudan kıyıya vuran bir şişeyi 
üzerine koymaya çalıştılar. Bir bardak aradıklarında 
şişe tekrar suya düşüp gözden kayboldu. Eski bir san
dalye getirdiklerinde bu sefer bardak suya düştü ve 
kayboldu. Sandalyelere oturduklarında masa yükselip 
ilerledi. Masanın peşinden koştuklarında sandalyeler 
uzaklaştı. Sonunda deniz her şeyi parçaladı ve kıyıya 
fırlattı. Akşama doğru güneş parlaklığını yitirdiğinde 
“Uccellini”ler kızlarının ellerinden tutup kum tepe
cikleri arasında kayboldular.

Uccellini’lerden hiç kimse bu yaz mevsiminin de 
biteceğini ve grup olarak devam edemeyeceklerini

3. Slapstick özellikle iki dünya savaşı arasında yaygınlaşan ve ortak özellikler 
taşıyan Amerikan komedi filmlerine verilen isimdir.
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düşünmüyordu. Hiç kimse, birbirlerinden kopacak
larım, kimisinin mimar, gazeteci, kütüphaneci ya da 
buna benzer meslekler edineceklerini aklına getirmi
yordu. Bu küçük filmi ilk izlediklerinde Philip S. çok
tan ölmüş olacaktı. Uccelini’ler, Philip S.’nin onlara 
bıraktığı unutulmuş gençlik resimlerine çok uzaklarda 
bir aynaya bakarcasına bakacaklardı. Philip S. ise bu 
resimlerde görünmeyecekti. Philip S. resimlerde yer 
almazdı. Uccellini’ler, bakışlarını çocuğuma ve bana 
yönlendirirdi. Görüntüye dâhil olmadan ve elinden 
kamerayı bırakmadan izleyici kalarak kendisini gös
termeyen biri olarak bilirdim onu.

Yine de bu yaz mevsimindeki birlikteliğimizde fo
toğraflarda bulunabildik. Başlangıçta Nikon kamerayı 
birbirimize uzattık ve her filmde Via Nomentana’da 
bağlantı kemerleri oluşturduk. Daha sonra Philip S. 
bulanıklık ve yanlış ışıklandırmadan kaynaklı hatalı 
kısımları sildi. Benim çekimlerimde ya çok açık par
laklık, ya derinliği çok az veya bulanık görüntüler 
tespit etti. O ise her zamanki gibi gayet keskin ve mü
kemmel ışıklandırma anlarını yakalamıştı. Ancak fo
toğraflarında, benim bulanık fotoğraflarımda bulmayı 
umduğu bir şeyin eksikliğini hissetti. Philip S. fotoğ
raflarda özellikle bir öncesi ve bir sonrası hakkında 
ipucu veren ve belli bir öyküyü barındıran ânın çekim 
gücünü hissedercesine bir tutunma gücü keşfetmişti.

Bu, yaz mevsimine ait fotoğraflar onu hayatıma 
bağlamıştı. Kendi hikâyesini silmeye başladığında ge
riye sadece birkaç fotoğraf kalmıştı. Bu resimlerde 
yüzü ya çok net görünmüyordu, ya yana ya da son 
anda başka bir yere bakarken yakalanmıştı veya yüzü-
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nün sadece bir suyun arkasında belirdiği fotoğraflar 
bulunuyordu. Bir fotoğrafta Villa Borghese Park’ında 
gözlerini uzak bir şeye dikerken gördüm. Başka bir 
fotoğrafta terasta bir çocuk bisikletine destek teker
lekleri bağlamak için iki büklüm eğilirken ya da bir 
müzik grubunun stüdyosunda bir kayıt cihazının üze
rine eğilirken gördüm. Vücudunu gözümün önünde 
canlandırabildim, ancak yüzünü canlandıramadım. 
Otomatik fotoğraf çekiminde bile yanımda oturdu
ğunda bana doğru eğilmezdi. Ve bu yüzden bugün o 
fotoğraflara baktığımda eski, çiçekli elbisemin om
zunda onun elini tanıyabiliyorum.

Yaz sonuna doğru bir zamanlar onun her şeyi 
olan kamerayı bana verdi. Philip S. Kamerayı, sahte 
pasaportlarla uğraşmaya başladığından beri sadece bir 
kez kullanmıştı. Terastaki o anda kendini yavaş yavaş, 
sessizce her şeyden uzaklaştırdığını anlayamamıştım; 
önce objelerden sonra insanlardan.

Denize giderken Laterano veya Porta Portese 
kasabalarında ve San Giovanni pazar yerinde mola 
verirken Philip S. ayakkabı, haki pantolon, eski bir 
keten takım elbise ve koyun postu bir bombardıman 
ceketi satın aldı. Düşüncelere dalarak otuzlu ve kırklı 
yılların eski Amerikan giysilerini karıştırırken fark et
meden oğlumun yanımdan ayrıldığını ve kalabalıkta 
yok olduğunu fark ettim. Az önce yanımda duruyor
du ve elini tutmaya çalıştığımda elim boşluğa düştü. 
Birden bir uçurum açılıverdi.

Porta Portese’de seferî bir topluluk geziniyordu. 
Çocukluğumda köyde nehir kenarındaki kamp hak
kında duyduğum tüm korku hikâyeleri birden aklıma 
geldi. Oğlumu kaçırdılar. Onu asla bulamayacağım,
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onu dilenmeye zorlayacaklar ve onu hayatımın sonu
na kadar ararken, o beni unutacaktı. Philip S. mükem
mel İtalyancasıyla sistematik bir şekilde yola koyuldu 
ve onu beyaz üniformalı bir polis korumasında buldu. 
Ben ise yaşadıklarımı asla unutamadım. Bana geceleri 
yıllarca eşlik etti. Olup biten her şeyin tek suçlusu be
nim. Rüyamda mekânlar değişiyor, ancak kâbus hep 
aynı kalıyordu. Yıllar sonra bile, hatta Philip S.’nin 
ölümünden sonra da, her seferinde Philip S. beni bu 
kâbuslardan kurtaran ve çocuğumu bana geri getiren 
adamdı.

Akşamları oğlum plajdan eve yorgun gelip uyudu
ğunda Philip S. ile birlikte banyoda çamaşır makine
sini dolduruyordum. Evin en çok sevdiğimiz odasıydı 
burası. Beyaz ve kocaman bir oda, neredeyse hiç ki
tap, resim ve oyuncak bulunmayan, masa ve dolapları 
formika laminant ile kaplanmış, sosyalist profesörün 
zemin katta bulunan dairesinin tüm odalarından daha 
büyüktü bu oda. Çamaşır makinesinin önüne iki plas
tik sandalye yanaştırdık. Makinenin davlumbazı dö
nüp içindeki kıyafetlerimiz köpükler içinde görünüp 
tekrar kaybolurken sürekli giyinmekten yumuşamış 
ve giyen kişi ile bütünleşmiş, rengi ve kolalamanın işe 
yaramadığı eski kıyafetlerimizle yaşamak istediğimiz 
eşyalarımızdan farklı bir dünyanın görüntüleri ortaya 
çıkıyordu. Hawaii gömlekleri, pantolonları, ceketleri, 
suni ipek bluzlar, saten elbiseler, tulumlar ve tanesi
ni 100 Lira’ya satın aldığımız küçük küçük kazakları 
ipe astık. İpleri, yüksek beton duvarlarda kurumuş 
tek bir sarmaşık dalının uzandığı kocaman bir terasa 
gerdik. Daha sonra bir kez daha çamaşır makinesini 
çalıştırdık ve A.S. Neill’ın Summerhill kitabı hakkın-
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da konuşmaya başladık. Bizce, şu âna kadar hiç kimse 
bu İngiliz eğitimbilimci kadar “özgürlük” kavramım 
çocuk eğitimi ile ilgili olarak bu kadar cesurca ortaya 
koyamamıştı. Özgürlük Summerbill okulunda uygula
nabilir bir şey, ulaşılabilir bir şey, basit ve sıradan bir 
şekilde faydalanılabilecek bir şey olmuştu.

Yaz mevsiminin bitmesine yakın ve sabahları orta
ya çıkan sis terasa sonbahar kokusunu yaymaya başla
dığında Zürih üzerinden geri dönmeye karar verdik. 
Nehir kıyısındaki küçük yolda ilerliyorduk. Philip S., 
ailesinin evini gösterdi, ancak uğramadan yola de
vam etti. Bir zamanlar o ressamla birlikte yaşadıkları 
ve ressamın artık atölyede yalnız yaşadığı Zollikon’a 
doğru yürümeye devam ettik. Hatırladığım kadarıyla 
bu, onların son buluşması oldu. Oğlum yerde bulu
nan Andy Warhol’un katalogunun sayfalarını karış
tırırken Philip S. ve ressam, resimleri hakkında ko
nuştular. Katalog kapağında yemyeşil çimler arasında 
sarı, pembe ve turuncu-kırmızı çiçeklerin cümbüşü bir 
arada yer almaktaydı.

Aralarında geçen görüşmeler farklı bir hal almış
tı. Philip S., bir yıl önceki sanatsal inançlardan şüphe 
duymaktaydı. Berlin’de son aylarda yaşadığı mücade
leler onu değiştirmişti. Bu mücadeleler Philip S.’nin 
üzerinde birlik ve aidiyet ihtiyacı doğurmuştu. Yalnız 
ressam görüntüsü artık onun için geçer değildi. Phi
lip S., “Artık sanatı bırakmalısın,” dedi. Ancak ressam 
ona kulak asmıyordu. Ressam devam etti ve en iyi 
arkadaşı afişlerle suçlu olarak arandığında, kendi de
yimiyle, gerçeğin izini ortaya çıkarmayı umduğu bir 
eser ortaya koydu.

Philip S. son kez çocuk bakıcısı Klari ile de buluş-

45



tu. Klari, Philip S.’nin çocuğu olduğunu öğrendiğin
den beri Berlin’e, Ovomaltine4 içeceği gönderiyordu. 
Birlikte fotoğraflarını çektim. Ancak şimdi, o zaman 
çektiğim fotoğrafın, bir veda fotoğrafı olduğunu ve o 
zamanlarda düşündüğüm gibi bir kavuşma ve yeniden 
görüşme fotoğrafı olmadığını anladım. Klari ile olan 
fotoğrafa her baktığımda bu imayı kaçırmışım. Ancak 
şimdi fotoğraf asıl anlatmak istediğini anlatıyordu: O 
zamanlar kimsenin aklına gelmeyen bir olayın önsezi
si bir nevi. Klari ve Philip S. büyük ağaçların altında, 
hafif yokuşlu bir yolda, birbirlerine bakarak ayrıldı
lar. Birbirlerine ne söylediklerini hatırlamıyorum. An
cak pardösülü, ortopedik ayakkabılı, beyaz çantalı ve 
dalgalı saçları ensesinde topuz yapılmış kadının gözle
rindeki sevgi görülüyordu. Klari, Philp S.’nin evinde 
çalışmamasına rağmen ailenin bir bireyi olmuştu. Bu 
durum Philip S.’nin ölümünden sonra da öyle kaldı, 
işverenlerine bu buluşmadan bahsetmeyecekti. Klari 
haddini bilen bir kadındı ve Philip S. ile ailesi arasın
daki mesafeyi bildiği için, bu ailenin huzurunu boz
mayacaktı. Philip S. yine ona bakıp ve onu izleyene 
sırtını dönmüştü. Her ikisi de birkaç adım birbirlerin
den ayrılmalarına rağmen dönüp birbirlerine baktılar. 
Philip S. kalın paltosuyla yokuş aşağı yürümeye başla
dığında Klari yokuş yukarı yürümeye başladı.

Gece tekrar Berlin’e vardık. Sosyalist profesörün 
çocuğu altın kadife kanepemi tükenmez kalemle bo
yamıştı. Kırmızı, mavi ve yeşil çizgiler zamanla kay
bolmalarına rağmen hayatımda birçok önemli yere 
sahip olan şeylerde iz bırakmışlardı.

4. Çikolatalı malt içeceği.
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9. BÖLÜM

Bize ait olmayan kelimeler ortaya çıktı. Sınıf 
mücadelesi, proletarya, emperyalizm, üçüncü dünya 
ve egemen sınıf kelimelerinden bahsediyorum. Sum- 
merhill modeli farklı düşünenlerden, hemfikir insan
lar oluşturmuştu. Sadece tuvalet eğitimini ve itaatkâr 
olmayı öğreten devlet anaokullardan çocuklarımızın 
kayıtlarını hepimiz sildirdik. Süpermarketler açıldı
ğından beri boşalan birçok dükkândan birini kirala
dık. Dükkânın tadilatını yapıp minderler, uzun masa
lar, tırmanma direkleri ve kum oynama alanları ile iç 
düzenlemesini yaptık sonra ona çocuk dükkânı ismini 
verdik. Çocuklarla ilgilenen hep biri vardı dükkânda. 
Anne babalar yeme-içme ve temizlik işini üstlendiler. 
İlk çocuk dükkânı açıldıktan sonra ikinci, üçüncü, 
dördüncü açıldı ve bir nevi, hareket olarak yayıldı her 
yere. Yeni bir dönemin başlangıcı ve çocuk eğitimi ile 
ilgili dönüm noktası olan “çocuk dükkânı” kelimesi 
bu şekilde de tarihe geçti.

Philip S. halen Film Akademisi’nde öğrenciydi. 
İki kamera ödünç aldı. Philip S. çocukların bu döne-
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mini kayıt altına almak istedi, birbirlerine nasıl yak
laştıklarını, kız erkek ilişkilerinin yeni topluluklarda 
ne şekilde geliştiğini, yeni bir gruba dâhil edildiklerin
de, arkadaşlık kurduklarında veya gruba dâhil edilme
diklerinde nasıl hareket ettiklerini veya düşüp, anne 
babalarına ne şekilde tutunmaya çalıştıklarını keşfet
meye çalışıyordu. Her gün başka bir çocuğu konu edi
yor ve onunla ilgili her türlü teması ve ilişkiyi kayıt 
altına alıyordu. Çocuğun etrafında olup biten her şeyi 
kaydediyordu. İkinci kamerayı ebeveynlerden birine 
veriyordu. Ebeveynlerin kendi çocuklarına nasıl bak
tıklarını da öğrenmek istiyordu. Kameraya çekilenleri 
haftada bir projektörde izlediğimizde, çocuklarımıza 
hangi gözle baktığımızı da görebilirdik. Ebeveynle
rin çektiği filmlerde, ebeveynlerin sürekli içlerinde 
barındırdıkları başkalaşımın, sevginin, suçluluğun, 
arzuların, umutların izleri de ortaya çıkıyordu. Ebe
veynler, çocukları kameranın görüş açısına girdiğinde 
çocuklarını takip ediyorlardı, ağlayama başladığında, 
paylaşımda bulunmadığında, görmek veya kamerada 
görünmesini istemedikleri bir şey olduğunda veya ona 
zarar verildiğinde kamerayı derhal ellerinden bırakı
yorlardı.

Philip S. ise bir olay yeri inceleme örgüsü sunma
ya çalışıyordu. Benim çocuğuma duyduğu sevgi onu 
bu işten alıkoymazdı. Kamera arkasında duran insan 
olarak bir hedefe doğru ilerlerdi ve yıllar sonra da bu 
şekilde çalışacaktı. Anne babalar müdahale etseler bile 
çekime devam ediyordu. Çocuğum kendinden büyük 
iki çocuk tarafından saldırıya uğrayıp ağladığında da 
kamerayı elinden bırakmıyordu. Burada da yine izle
yici kalıyordu, çocuklar arasında olup biten her şeyi
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yorumsuz ve katkısız aktarmak istiyordu. Ancak Phi
lip S.bu kısacık çekime tahammül ettiği için çok rahat
sız olmuştum.

Haftada bir kez filmleri incelediğimizde istediği
miz şeyleri görüyorduk. Her izlemede yeni farkında- 
lıklar oluşuyordu. Çocuklarımıza daha hür ve özgür 
bir hayat edinmeleri konusunda yeni yaklaşımlar ve 
fikirler geliştiriyorduk. Her farkmdalıkla ve her yeni 
yaklaşımla hedeften uzaklaşıyorduk. Summerhill hür 
eğitim modelini çoktan terk etmiştik. Şimdi artık hür 
olmayan bir dünyada hür bir ada da kurmak istemi
yorduk. İstediğimiz şeyi o anda okuduğumuz kitaplar 
belirliyordu. Kitaplar bizim için bir nevi talimatlar 
içeriyordu. Asıl işimiz, Herbert Marcuse, Wilhelm 
Reich, Erich Fromm, Nelly Wolffheim, Theodor W 
Adorno, Walter Benjamin, Karl Marx ve Sigmund 
Freud gibi yazarlarla uğraşmaktı. Karşılıklı söz düel
lolarında bulunurduk, birbirimizi eleştirirdik, küçük 
burjuva bilincimizi ve isyancı ruhumuzu uyandırmak 
için gruplar oluştururduk. Eğitim ve siyaset artık ay
rılmaz bir ikili olmuştu. Siyaset bizim için kişisel bir 
şey haline gelmişti. Dünyanın neresinde bir şey olur
sa, bizim hayatımız da bir şekilde bundan etkileni
yordu, ister Vietnam Savaşı, ister hükümetimizde yer 
alan Nazilerin bir eylemi, ister metro bilet ücretinin 
artışı olsun. Her şey birbirine bağlıydı. Ortaya atılan 
her soru, yaşadığımız toplum ile yakından ilgiliydi. 
Karşımıza çıkan her şeyi kavramlarla tanımlamaya 
çalışıyorduk. Tüm bu kavramların arkasında devrim 
denilen büyük toplumsal dönüşüm vardı.

Küçük bir baskı makinesi satın aldık, eğitim ve 
psikoloji ile ilgili çoktan unutulmuş metinleri bastık.
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Walter Benjamin’in “Proleter Çocukları İçin Bir Ti
yatro Programı” adlı yayımlanmamış bir eserinin bir 
doktora öğrencisinin elinde olduğunu duyduk. Çocuk 
dükkânlarında çalışan bir topluluk bu doktora öğ
rencisinin çalışma odasına girdi, çalışma masasındaki 
eseri aldı, fotokopisini çektikten sonra orijinal metni 
tekrar yerine koydu. Bu metne çocuklar ile ilgili yap
mış olduğumuz bir çalışma için ihtiyaç duyduğumuzu 
söyledik, üstelik ileride değil hemen şimdi ihtiyacımız 
olduğunu bildirdik. Walter Benjamin’in bu metnini 
küçük bir broşür haline getirdik, metne fikirlerimizi 
serpiştirdik ve not alabilmek için bazı müsvette say
falar ekleyerek doktora öğrencisi ve yayınevi, yayın 
haklarını elde etmeden önce hemen baskıya verdik. 
Uzun bir masanın üzerinde metnin sayfalarını har
manladık. Hepsini katlayıp zımbaladık. Hazırlanan 
broşürleri kitapçılara götürdük ve tezgâhaltından 
korsan olarak satmaya başladık. Elde ettiğimiz para 
ile kiramızı karşıladık ve çocuk dükkânında her gün 
çalışan kişinin ücretini ödedik. Paranın yine de yeter
li gelmediği durumlarda ise geceleri büro temizliğine 
giderdik. Tozlanmamış masaları siliyorduk, tükenmez 
kalem dolu kalem kutularını, telefon ve adres defteri
ni doğru açılı bir şekilde yerleştiriyorduk, içinde bir
kaç kâğıt parçasının bulunduğu çöp kovalarını büyük 
bir plastik poşete boşaltıyorduk, büro sandalyeleri ve 
pencere kenarlarını temizliyorduk ve ışıklandırılmış 
kocaman odaları gecenin sessizliğinde elektrik süpür
gesiyle temizliyorduk.

1968 yılının yaz mevsiminin son günlerinden 
biriydi. Kış mevsimi gelmeden çocuk dükkânındaki
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çocuklarla bir gezi düzenledik. Philip S., park etmiş 
bir aracın yanında bir çimenliğin kenarında bulunan 
dar bir yolda duruyordu. Tüm gününü çocuklarla 
geçirmişti ve çocukların akşamüzeri evlerine gidebil
mek için ebeveynlerinin arabalarına binmelerini bek
liyordu. Çocuklardan en son küçük bir kız çocuğu 
Volkswagen model arabaya bindi. Daha sonra olup 
bitenler o kadar hızlı gelişti ki, eve gitme telaşından 
çocuklar arasında kimin kapıyı kapattığını hiç kimse 
hatırlayamadı. Şoför koltuğunda oturan kadın sürücü 
de tam hareket edeceği sırada çocuk kalabalığından 
neredeyse duyulmayacak arka koltuktan gelen bu çığ
lığı fark edip kapıyı açana kadar ne olup bittiğini anla
madı. Kapı kilidinden küçük ve yumuşak bir çocuk eli 
uzaklaştırıldı. Yoğun bir kan akışı yoktu, sadece damla 
damla akan incecik bir kan akışı beliriverdi ve çocu
ğun yüzük parmağı kopmuştu.

Arka tarafta bulunan çocuklar diğer araçlara koş
tular. Philip S., kız çocuğunu sıkıca kollarında tuttu ve 
onu doğru Berlin-Westend semtinde bulunan en yakın 
hastaneye götürdü. Hastane kapısına vardıklarında 
arabadan fırladı. Philip S., hızlı adımlarla acil servise 
giderken kadın sürücü, Philip S.’nin kollarında yata
rak titreyen kızın başını ne şekilde tuttuğunu gördü. 
Kadın sürücü park yeri arıyordu. Philip S. daha sonra 
acil servisten cerrahi bölümüne giderken uzun ve kar
maşık koridorlarda kayboldu. Kadın sürücü, kırk yıl 
sonra, ilk andan itibaren Philip S.’nin arabada kolla
rında çocuğu tutarken ve boş Westend sokaklarında 
delice araba kullanırken parmağın tekrar dikilebile- 
ceğini söylediğini hatırladı. Philip S., Çinlilerin bütün 
bir kolu dikebildiklerini belirterek Almanya’da da bir
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parmağı dikmenin mümkün olması gerektiğini söyle
di. Kopan küçücük parmağın peşine düşebilmek için 
çocuğu sadece doktorlara teslim etmek istemişti. Buz 
kesmiş bir öfkeyle arabaya geri geldiğinde ise halen 
kollarında ağlayan çocuğu tutuyordu. Hastanedeki 
doktorlar, Çinli cerrahların ameliyatının, komünist 
propagandadan başka bir şey olmadığını söylemişler
di. Doktorların belirttiğine göre, kopan parmak kıs
mındaki kan damarları çoktan öldüğünden kapı kili
dinde duran kopan parça düz bir kesik olmadığı için 
onu aramak gereksizdi. Bunun yerine temiz bir çözüm 
için parmağı kısaltmanın en doğru seçim olacağını ifa
de ettiler. “Temiz bir çözüm” ifadesini kullandıkların
da büyük bir arbede yaşandı. Doktorlar, “Serseri” ve 
“sorumsuz” gibi sözler kullanırken, Philip S. de he
kimlere, “Faşist tıp,” diye bağırıyordu.

Kopan yaralı parmak acil serviste temizlenip sa
rılmıştı, çocuğa da bir ağrı kesici verilmişti, ancak Phi
lip S. ile patlak veren anlaşmazlıktan dolayı telefonu 
kullanmasına da izin verilmedi. Philip S. bir ankesör- 
lü telefondan Neukölln Hastanesi’de çalışan yakın bir 
doktor arkadaşına ulaşmaya çalıştı. Doktor arkadaşı 
derhal kopan parmağı bulup yanına gelmelerini iste
di. Küçük kız çocuğu artık çığlık atmıyordu, zaman 
zaman bir sızlanma ya da yorgun bir hıçkırık sesi çıka
rıyordu. Kadın sürücü ise sessizce Philip S.’nin İsviçre 
Almancasıyla fısıldayarak konuştuğu kelimeleri dinli
yordu. Daha sonra çocuk uykuya daldı ve parmakla
rın koptuğu yere gittiler ve alacakaranlıkta yaprak, ot 
ve toprağın altında küçük kızın kopan minik parmak 
parçalarını aramaya başladılar.

Philip S., arabanın yakınında kanalizasyon kapa-
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ğının olduğunu hatırladı. Temizlik görevlileri kana
lizasyon kapağının bulunduğu sokakta temizlik ça
lışmalarına başlamışlardı ve yaprak yığınlarını cadde 
kenarında toplayarak yakında duran küçük bir kam
yona atmaya başlamışlardı. Kadın sürücü ve Philip 
S. kibrit çubuklarıyla kanalizasyon ızgarasının içine 
bakmaya çalıştılar. Çöpçüler ızgarayı kaldırmaların
da onlara yardımcı oldu. Philip S. eliyle kir ve çamur 
yığınları arasında dikkatlice aramaya başladı. Daha 
sonra tırnağıyla elma çekirdeği büyüklüğünde kopan 
parçaya denk geldi, onu alıp bir kâğıt mendile sardı.

Berlin’in kuzey batısından çevre yolu üzerinden 
güney doğunun kenar bölgesinde bulunan hastaneye 
hızlıca gittiler. Hastane girişinde parmak parçası için 
hazırlanan soğutma kutusu ile onları bekliyorlardı. 
Uyuyan çocuk, hemşirenin kollarında verildi. Çocu
ğun anne babası hastaneye geldiklerinde Philip S. ve 
arkadaşları eve gitmek üzere yola çıktılar.

Philip S., birkaç yıl sonra kızın parmağında so
nunda tamamen kaybolan yuvarlak ince bir halka gibi 
görünen iz dışında hemen hemen hiçbir iz kalmadığı
nı asla öğrenemeyecekti.
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10. BOLUM

Sonbaharda Film Akademisi’ndeki çatışmalar ye
niden alevlendi. Bir avukat, bir öğrencinin vurulduğu 
Springer Yayınevi gökdeleni gösterileri ile ilgili eleba
şı olmakla suçlanıyordu. Akademi’de gizli bir şekilde 
yaklaşan gösterinin önsezilerini içeren bir film üre
tiliyordu. Philip S.’nin bu filme katılıp katılmadığını 
hatırlayamadım, ancak bitpazarından taş için uygun 
birçok cebi bulunan askeri ceket aldığını biliyorum. 
Mahkemenin başladığı 4 Kasım sabahı, Tegeler Weg 
sokağında bulunan bölge mahkemesine gitti. Göste
riler öğrenci hareketinin başladığı günden beri polis
le yaşanan en şiddetli çatışmalara dönüştü. Kaldırım 
taşları bir kamyona yüklendi. Daha sonra kamyonun 
yol kenarına bir “ajan provokatör” tarafından bıra
kıldığı tespit edildi. İlk kez göstericilerden çok, polis 
yaralandı. İlk kez göstericiler kol kola girerek polis
lerin üzerine yürüdüler. İlk kez gözyaşartıcı gaz kul
lanıldı. Olup bitenlerden geriye sadece iki bin üç yüz 
yetmiş taştan birinin hiç kimseye isabet edip etmediği 
bir savaş kaldı. Polisler son kez çivili kaskları anım
satan eski moda Çako kullandılar. Bir sonraki polis
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müdahalesi için tamamen kalkan arkasında koruma 
özelliğine sahip korumalarla donatıldılar. Daha sonra 
göstericiler arasında kamu malına zarar ve insanlara 
karşı şiddet arasındaki ayrımla ilgili yeni bir tartışma 
başladı. Philip S., kamu malına mı yoksa insana mı 
karşı taş attığını kendisi de o kargaşada ayırt edemi
yordu.

Üç hafta sonra on sekiz öğrenciye akademi tara
fından uzaklaştırma cezası verildi. Altı aydır sürekli 
gündeme gelen ve bir türlü bertaraf edilemeyen düş
manlıklar, özellikle hakaret sözleri içeren bir broşür, 
bir öğrencinin uzaklaştırılması ve yukarıda belirtilen 
uzaklaştırılmanın geri alınması için girişimde bulunan 
bütün isimlerin yazılı olduğu kâğıdın müdürün elin
den alınıp yırtılması gibi eylemler bu toplu uzaklaştır
malara sebep oldu. Ancak müdür elinde kâğıt olma
dan da tüm isimleri hatırlıyordu. Müdür, öğrencileri 
odasına zorla girdikleri için haneye tecavüz suçundan, 
sürdürmek istemediği bir tartışmaya zorladıkları için 
cebir kullanma suçundan ve isimlerin yazılı olduğu 
kâğıdı zorla elinden aldıkları için şiddet kullanma su
çundan dolayı onlardan şikâyetçi oldu. Uzaklaştırma 
yazıları ertesi gün ellerine geçti. Akademide bulunan 
elli dört öğrenciden on sekizi için eğitim hayatı sona 
ermişti.

Öğrenciler böyle bir uzaklaştırmayı beklemeleri
ne rağmen şoke olmuşlardı. Tüm gazetelerde bu olay 
konu edildi, ancak yine de Berlin Hür Üniversitesi’nde 
bir basın toplantısı yapmak istediler. Hazırladıkları 
afişte, kamera objektifin yanında siyah namlusunu 
gösteriliyordu. Hür Berlin kanalı spikeri gösteri kay-
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dini bitirmek istediğinde Philip S.’nin de aralarında 
bulunduğu bir grup öğrenci kameramanı bir kena
ra itip pahalı cihazını “istimlâk” ettiler. Öğrenciler, 
uzaklaştırma ile ilgili haberi yaymak üzere Münih 
Sinema Yüksek Okulu’na da gittiler. Yine filmlerini 
de yanlarına aldılar. Philip S., Yalnız Gezgin filmini 
Münih’te de izlettirdiğinde izleyicilerin böyle bir siya
si duruşu, bu tarz bir eserle nasıl bağdaştırılabileceğini 
anlayamadılar. Filmini bu sefer burjuva sınıfının bakış 
açısının değişmesi için hazırlamıştı.

O günlerde uzaklaştırılan on sekiz öğrenci arasın
da yer alan ünlü bir film kuramcısı geriye dönüp bak
tığında bugün o günlerde olup bitenlere bir cevabının 
olduğunu söyledi. Film kuramcısı, bu filmin önderlik 
vasıflarının bulunduğunu, umutsuzluk duygusunun 
hâkim olduğu ve film mekânı olarak, böyle bir çekim 
mekânının olamayacağı hissi olduğunu söyledi. Bir 
aracın çok yavaş bir şekilde çakıl taşları üzerinde yol 
aldığı bir ayarlamanın, izleyici gözünde film gerçekli
ğini oluşturduğunu açıkça göstermektedir.

Philip S. bu gösteriyle birlikte son kez filmini gös
teriye sundu. Filmini iade edecek ve akademiyi terk 
edecekti. Bu film, Philip S.’nin ölümünden bir yıl son
ra düzenlenen akademinin onuncu yıldönümü göste
risinde, “Fiayatını Kaybeden İsviçreli” olarak sadece 
bir kez anıldı; akademinin daha sonraki yıldönümü 
gösterilerinde bir daha anılmadı. İtalya’ya Münih’ten 
tanıdığı bir arkadaşını ziyaret etmek için yola çıktığın
da filmini yanına aldı, ancak filmini bir daha gösterme 
fırsatı bulamayacaktı.

Sadece sınırı geçip geri döneceği kısa bir yolculuk
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olacaktı bu sefer. Bir arkadaşıyla birlikte yola çıktılar. 
Belli bir sebepten dolayı filmleri yasaklanan ve günü
müzde kimsenin anımsamadığı bir yönetmenin filmini 
Almanya’ya getirmek istiyorlardı. Filmin bir kopyası 
Milano’da bulunuyordu. İtalya’daki öğrenciler ha
len grevdeydi. Philip S. ve arkadaşı üniversitede yine 
Berlin’den gelen önemli elçiler olarak karşılanmak
taydılar. Philip S., Film Akademisi’den uzaklaştırılan 
öğrencilerin kısa kısa notlarından oluşan ve alelacele 
İtalyancası hazırlanan mesajını aktardı. Yine birçok 
yere davet aldılar, bu kez Monochrom resimleri tasar
layan bir ressam onları davet etti, yine bir gösteriye 
karıştılar, göstericiler Philip S.’nin eline, Milano ga
lerisi önünde uzun paltosunun cebinden düşüp yere 
çakılan bir molotof kokteyli sıkıştırdılar. Birkaç sani
ye sonra gösteriye katılan kalabalık yüksek patlayıcı 
etkisine sahip yığınına maruz kaldı.

Kısa bir süre sonra Philip S. ve beraberinde gelen 
arkadaşı bir kafede gözaltına alındılar. Ellerini hava
ya kaldırarak kafeden çıkıp onları polis karakoluna 
götürmek üzere gelen polis arabasına bindiler. Tutuk
landığına dair telgraf tebligatı geldiğinde aklıma gelen 
ilk düşünce, onu bir daha görememe korkusu oldu. 
Anılarım birden buz kesti ve Milano’daki olaylar silik
leşmeye başladı. Ancak, tanındık bir avukatla bir kafe
de buluşup onların birkaç gün sonra serbest kalmasını 
sağlamıştım. Daha sonra İtalya’dan sınır dışı edildiler. 
Philip S., sanat ve yaşam arasındaki bir sınır kapısın
dan yeni çıkmış gibiydi. Yaşadığı şey, bir filmden bir 
kesit gibiydi. Birisi, elinden düşen molotof kokteyline 
bir izmarit atsaydı ne olurdu? Philip S. bu sahneyi ka
fasındaki film şeridinden kesip attı.
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11. BOLUM

Bir film çekmek benim değil, Philip S.’nin fikriy
di. Bence film çekmek için teknik çaba oldukça fazla. 
Kısır döngüde hareket ediyordum. Yapmak istediğim 
şeyin derli toplu ve tek başına üstesinden gelebilece
ğim bir şey olmasını istedim. Philip S., Akademi’den 
uzaklaştırıldığı için kamera ve diğer teknik ekipman
ları kullanamıyordu. Philip S.’nin aklına ise, benim 
Film Akademi’sine başvurmam ve bu şekilde teknik 
ekipmanlara ulaşmam fikri gitgide yatıyordu. Philip 
S. film çekimlerine mutlaka devam etmek istiyordu, 
ancak nasıl yapacağını bilmiyordu.

Yetersiz ön bilgiye sahip olduğum için akademi
nin sınav darboğazından nasıl geçeceğim planları üze
rinde durmaya başladık. Yapamayacağım şeyleri gizle
mek için her şeyi istenilenden farklı yaptığımla dikkat 
çekmeliydim. Philip S. bana kalın bir dosya hazırla
dı. Dosyaya, ince kâğıt üzerinde giderek soluklaşan 
hatlarla, çocuğumdan bahsederek İtalya’da çektiğim 
fotoğrafları koydum. Resimler tam çözünmeden yu
muşak bir kalemle yapılan uçucu eskiz karakteri edin
meye başladılar. Schiller’in Don Carlos adlı eseri ile
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ilgili de bir çalışma ekledim. Bu çalışma aslında henüz 
tamamlanmamış bir çalışmaydı; daha çok öğrencilik 
yıllarımda sunduğum şekilde, kenarlarında düzeltme 
önerileri ve notlarının bulunduğu bir nevi, fikirlerin 
oluşumunun tasvir edildiği bir çalışmaydı. Philip S. ile 
birlikte İtalya’da çektiğimiz bir filmi de dosyaya ek
ledim. Edgar Allan Poe’nun “Usher Evinin Çöküşü” 
adlı eseri gibi adlandırdık. Filmde, kumdan yapılmış 
bir şatonun çift ışıklandırma ile denizden yavaş yavaş 
yok olmasını tasvir ettik.

Sınav yine bir hafta sürdü. Cary Grant’ın bir 
bardak süt ile döner merdivenden yukarı çıktığı 
Hitchcock’un Şüphe adlı filminden bir sahneyi Philip 
S.’nin yardımıyla görsel eksenlerle, kesme boyutlar
la, kesitlerle, kamera açılarıyla ve benzeri efektlerle 
böldüm. Çalışmalarımdan biri olan kısa filmimi de 
bir motosikletin arka selesinden çektim. Motosikle
tin ön koltuğunda Philip S. yüzünde bir lastik maske 
ile oturuyordu. Arkamdan eğik profilden kestiğim es
rarengiz maskeyi çektim ve tek bir kamera ayarıyla 
ormanın toprak yolunda ilerlerken görüntüme yol 
kenarında bulunan ağaçlar ve gökyüzü kesitleri girdi.

Kısa bir sahnelemenin dışında çok önemli ve kari
yerimizi etkileyen bir olayın sunulması da önemliydi. 
Bazı adaylar Godard’ın5 ilk tiyatro eseri veya ilk filmi 
hakkında yazarken ben Dachshund Köpeği hakkında 
bir yazı hazırladım. Bugün yazmış olsaydım çok farklı 
yazardım Dachshund hikâyemi. Muhtemelen benim 
büyüdüğüm ve soğuk kışlarıyla ünlü Rhön bölgesine6

5. Jean-Luc Godard Fransız ve isviçreli film yönetmeni ve sinema eleştirmeni. 
Fransız Yeni Dalga Akımının en etkili üyelerinden birisi.
6. Rhön bölgesi Orta Almanya'da yer alan ve Hessen, Bavyera ve Thüringen

59



götürürdü hikâyem beni. Tüm çocuk hikayelerimde 
olduğu gibi, eski bir şatonun verdiği güven duygusuyla 
ve kiremitli sobanın dibinde, annemin kucağında sona 
erecekti. Akademi sınavında ise bu hikâye daha çok 
sınıf içindeki konumumu ortaya koyacaktı. Hikâyem, 
çocukların küçük Dachshund Köpeğini kızdırdıkları 
okul avlusunun gri çakıl taşları üzerinde başlardı ve 
Dachshund Köpeği’nin öfkesinden kaçan çocukların 
oturduğu bir duvarın üstünde sona ererdi. Ben ne 
Dachshund’u kızdırmıştım ne de duvara tırmanmış
tım. Ancak Dachshund beni ısırmıştı.

Metnimde neden duvara tırmanamadığımı dü
şündüm. Tehlikeyi fark etmemiştim. Peki, neden fark 
etmemiştim? Dağlarda, yarı yıkık duvarlar arasında 
yaşayan idealist, toy bir çocuk olduğum için ve bir 
köpekten adalet beklediğim için gerçeği bilmiyordum.

eyaletlerinin birleştiği bölgede yükselen dağlık bölgedir.
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12. BÖLÜM

Yılın ilk kar yağışıyla Philip S.’nin annesi geldi. 
Bavulu yoktu; kolunda bir çantası, kürk şapkası ve ce
keti ile kapıdaydı. Gazetede, Film Akademisi öğrenci
lerinin yüzde otuzunun uzaklaştırıldığını okuduğunda 
uçağa binip gelmişti. Oğlunun nerede yaşadığını bili
yordu, başka da hiçbir şey bilmiyordu. Bir pazar sa
bahı gelip, oğlunun uzaklaştırılanlar arasında yer alıp 
almadığını öğrenmek istedi. Haber vermeden uçağa 
atlayıp gelmişti. Philip S.’nin annesi zili çaldığında 
ve oğlunu evli bir kadın ve bir çocuk ile gördüğün
de, oğullarına Film Akademisi için aylık gönderdikleri 
para ile Philip S. ve yanındakilerin birlikte geçindiği 
hemen anladı. Kendini son derece huzursuz hissede
rek, ortalıkta bulunan oyuncak, kitap ve eski mobilya 
kargaşası arasında salona geçti. Daha sonra henüz si
linmemiş tükenmez kalem izleriyle dolu altın koltu
ğa oturdu. Oturduğu yerden dallarında karlar kalan 
çıplak ağaçlara bakabiliyordu. Ara sıra sarı kırmızı 
tramvayın görüntüsü pencerenin önünden geçiyordu. 
Evin solmuş parıltısı onu aldatırken bakışları, dikiş
leri sökülmüş kaplamaya ve bulanık aynaya takıldı.
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Annesi, oğlunun girmiş olduğu yeni yaşam ortamını 
lüks olarak mı yoksa salaş olarak mı sınıflandırması 
konusunda kararsızdı. Görmüş olduğu şeylerin nere
den geldiğini bilmiyordu. Aklı karışmıştı. Annesinin 
kuşatılmış Berlin hakkında hiçbir fikri olmamakla 
birlikte, burada terk edilmiş yaşlı insanların geceyi ve 
gündüzü beklerken ölümlerinden sonra eskimiş eşya
larının çöpe atıldığını veya eskiciye satıldığını ve bir 
nevi zamanın durduğunu dahi bilmiyordu. Anne ve 
oğlun birbirlerine söyleyecek hiçbir şeyi yoktu. Oda
da hâkim olan sessizlikte çantasının kilidinin sert bir 
şekilde kapandığı duyuldu. Philip S. annesinin bulun
duğu yabancı ortamdaki güvensizliği hissetti, ancak 
ona yardım etmek için çaba göstermedi. Annesi, Phi
lip S.’nın çektiği filmi, kadın ve çocukla olan hayatı
nı ve uzaklaştırmanın sebebini sormadı. Onu ilgilen
diren tek şey bundan sonra iptal edilecek aylık para 
transferiydi. Bir yıldır birbirlerini görmemişlerdi. Bir 
saat kaldı. Daha sonra Zürih’e geri döndü.9 Mayıs 
1975 günü Almanya’ya yapacağı en zorlu gezisi önce
si bir kez daha görüştüler. Daha sonra benim oğlum, 
onun oğlunun öldüğü yaşa geldiğinde içimden ona 
acını paylaşıyorum diyesim geldi. Ancak yanma gidip 
söyleyemedim. Çünkü Philip S.’nin annesinin gözün
de oğlunun hayatını harabeye çeviren kadın olarak 
reddedilme korkusu çok büyüktü.

1969’un kışında Philip S. taksi şoförü olarak 
çalıştı. Haftalarca taksi sınavına hazırlandı. Philip 
S.’ye ezberlemesi gerektiği güzergâhları soruyordum. 
Wittenau’dan Britz’e ve Wannsee’den Kreuzberg’e en 
kestirme yolu, Berlin Duvarı’ndan dolayı aniden biten 
yolları ve tüm ana kavşakları soruyordum. Artık her
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yeri biliyordu. Philip S. geceleri direksiyon başınday
dı. Daha çok gecenin büyüsüne kapılıyordu. Geceyi 
tersine çevrilmiş dünya olarak algılıyordu. Yanına bir 
termos ve sandviç alırdı. Taksi çağrı noktalarındaki 
kuyrukları sevmiyordu. Yolculuk onu nereye götü
rürse oraya gider ve müşterilerini Bahnhof Zoo tren 
istasyonunda veya Flughafen Tempelhof havalima
nında beklemektense yol kenarından almayı da tercih 
ederdi. Bazen görme engelli bir müşterisini Stuttgar
ter Platz’ta bulunan geneleve götürüp ona bir kadın 
seçerdi; bazen ağlayarak nişanlısını arayan bir kadını 
bardan bara götürürdü; bazen karda uyuyakalan bir 
adamı uyandırıp Hansa semtine götürür veya ona 
serseri diyen birini arabadan atardı. Sekiz veya dokuz 
saat çalıştıktan sonra aracı merkeze teslim ederek eve 
gelirdi. Ne zaman müsait olursa çalışırdı. Bunu kendi 
belirleyebiliyordu. Kazandığı para geçimimize yeter
di. Takside çalışmadığı zaman işçi sınıfının ve işletme
lerinin bulunduğu semte giderdi ve ilerde tamamen 
gireceği dünyaya yavaş yavaş ısınırdı. Bu dönemde 
İsviçre’yi hatırlatan dil kullanımı hafif Berlin vurgusu 
tarafından bastırıldı. Bu dönemde de daha sık, şu veya 
bu yapılmalı diye konuşurduk. İkimiz de orda, bur- 
da, çocuk dükkânında veya toplantılarda bu şekilde 
konuşuyorduk. Bazen Vietnam Savaşı ile ilgili konuş
tuğumuzda, bazen Birleşmiş Milletler’de Kara Panter
lerin lideri öldürüldüğünde, bazen eski bir Nazi yar
gıcı hâlâ tekrar tekrar doğruları söylediğinde, bazen 
Yunanistan’da grev yapan işçilere ateş açıldığında, ba
zen işletmelerde üretilen parça adedi arttırıldığında, 
bazense çocuk dükkânlarına devlet teşviki verilmedi
ğini öğrendiğimizde bu ifade tarzını kullanırdık. Bunu
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sürekli kullanmaya başladık ve nihayetinde: konuşma 
veya eylem sorusu sorulduğunda ise, eyleme geçiyor
duk. Yunan elçiliğinin camlarını kırdık; bilmem hangi 
haksız kararı verecek hâkimin arabasını ateşe verdik; 
Philip S., tanımadığı birinin beyaz Amerikan arabasına 
kırmızı spreyle “işçi iktidarı” yazdı; ben arabada bek
lerken Philip S. senato binasının kenarında polisten 
sorumlu içişleri senatörünün gırtlağına sarıldı ve son 
anda silahını çeken ancak ayağı kaydığı için ateş ede
meyen senatörün yanındaki polisten kaçabildik. Sade
ce evime, çocuğuma gitmek istediğim zaman yaşadı
ğımız ânm tehlikesini fark etmezdim. Geriye dönüp 
olup bitenlere baktığımda yine filmden bir sahneyle 
karşılaşıyordum. Hiçbir zaman bir silah namlusunun 
içine bakmamıştım. Gördüğüm şeyin gerçek olduğu
na inanmak istemiyordum.

Geceleri yaptığımız bu kısa ve tehlikeli saldırı
lardan sonra tekrar sağlam bir şekilde eve döneceği
me dair güvenceyi nereden edindiğimi bilmiyordum. 
Uyuyan çocuğumu görmek en büyük mutlu ânım olur
du. Belki korkunun üstesinden gelmek ve eve dönme 
ümidi bıçak sırtındaki eylemlerim için destekti. Phi
lip S. ise asla geri dönmeyi düşünmezdi, aksine hep 
daha da ileriye gitmeye çalışırdı. Bir zamanlar sanatsal 
iddiasının ona meydan okuyuşu gibi artık yeraltında 
kanıtlamaya çalıştığı siyasi inandırıcılığı da ona hodri 
meydan diyordu.
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13. BÖLÜM

Önümüzdeki kış mevsiminde kız arkadaşım 
C., daha sonra bana aktaracağı gibi, sessiz ve seda
sız bir şekilde ikinci kez intiharını planlarken, henüz 
daha başlangıç aşamasında olan doktora çalışmamı 
ilelebet rafa kaldırdım ve tren raylarına yakın dai
remde atölyemi döşedim. Philip S. dolabın askı ray
ları için kancalar hazırlattı. Evin duvarlarında Porta 
Portese’den ve Laterano’da St. Giovanni pazarından 
aldığım otuzlu ve kırklı yılların moda eşyaları veya 
Berlin’deki ikinci el dükkânlarından topladığım ko
leksiyonum asılıydı. Çocuk dükkânından arkadaşlar 
ve Film Akademisi’nde okuyan kimi kadınlar ziyareti
me gelirdi. Bazılarının üzerlerine seçtikleri kıyafetleri 
dikerdim. Kimi zaman ise onlara yepyeni bir elbise 
hazırlardım.

C., son günü olduğunu düşündüğü gün atölyeme 
gelip yeşil kadifeden bir pantolon dikmemi istedi. Ay
nanın karşısında incecik vücuduna yapışan pantolonu 
denedi. Dikiş sırasında her zaman yaptığımız sohbet
leri yaptık. Pensler hakkında, bacak ölçüsü, kemer ve
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zımba hakkında, kadın ve erkek ilişkileri hakkında, 
aklımızda tasarladığımız radikal bir kadın dergisi hak
kında, farklı toplumlardaki. yaşam tarzları hakkında 
ve dünyada olup biten tüm kötü olaylar ve bunları ne 
şekilde değiştirebileceğimiz hakkında konuştuk.

C., dünyayı değiştirme fikirlerinin benimkilerinin 
çok daha ötesine gittiğini benden saklıyordu. Attığı 
adımlar benimkilerden her zaman biraz daha uzundu. 
Onu az önce yanımdaymış gibi hi'ssetsem de yeni bir 
şey için yola çıkmıştı bile. C., bir aşk hikâyesi uğru
na Ürdün’deki Filistin Kurtuluş Cephesi’nin kampına 
kadar gitmişti. Birkaç hafta sonra döndüğünde aşk 
macerası da bitmişti, ancak kamptaki yaşam, şiddetin 
ve umutsuzluğun görüntüsü aklından hiç silinmedi. 
Uzaklardan Filistinli savaşçılar için temsilen getirdiği 
bir öfke ile dönmüştü.

Dikimi bittiğinde pantolonu giyip bana sarıldık
tan sonra evine gitti. Aynı gece otuz adet uyku hapı 
yuttu. O gün onun sonsuza dek elveda demek için gel
diğini hiçbir şey işaret etmemişti. O anki buluşmaya 
hüznümün etkisiyle baktığımda o anki sarılmasının 
belki normalden daha samimi olduğunu söylerdim. 
Her şeyi arkasında bırakıp gidecekti: Küçük kızını ve 
tehlikeli bir rüyanın enkazını bırakıp gitmek istiyordu. 
Kız arkadaşımın farklı, trajik bir varlığının olduğunu 
tahmin etmeye başladım ve muhtemelen sonuçlarıyla 
asla baş edemeyeceği ve onu asla haklı çıkaramayaca
ğı bir saldırı teşebbüsüne katıldığını düşünüyordum. 
Hayatı kaygan bir zeminde üzerindeydi. Ürdün’den 
döndükten sonra hiç peşini bırakmayan anlaşılmazlı
ğını, mücadeleci ruhu ve kazanma arzusunu, C.’nin 
içinde tükenen ve durdurulamaz bir trajedinin belir-
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tisi olarak gördüm. Trajedi, arzu ve suç ile hayal ve 
gerçeklik arasında ezilmiş ve ayaklan altındaki zemini 
kaybeden bir insanı konu alıyordu. C., bir kez daha 
kurtuldu ve ilkbaharda annemin bahçeli evinde ken
dini toparladı.

Yaz boyunca Philip S. ile birlikte edindiğimiz eşya
lardan sıkıldık. Hayatımız öyle bir hız kazandı ki cam 
lambalarda, çekmeceli Biedermeier usulü sandıklarda 
ve cilalı masalarda biriken tozu temizlemek için vak
timiz kalmamıştı. Sık sık toplantılara katılıyorduk; bir 
yatak, bir masa, iyi bir çizim lambası, birkaç sandalye, 
bir elbise askılığı ve belki de bir büyük bir ayna bizim 
için yeterliydi. Sadece küçük bir ailenin sığdığı bir ara
ba bizim için artık uygun değildi; Philip S. bu yüzden 
küçük kırmızı Citroen’’i ateşe verdi ve sigortadan al
dığı para ile daha büyük bir minibüs satın aldı. Mini
büse vitrini, değerli yemek takımlarını, oval masa ile 
sandalyeleri, Biedermeier usulü kanepeyi, altın rengi 
aynayı ve berjeri yükledik. Annem Frankfurt’un güne
yinde sanat tarihçisi olan ikinci kocasıyla yaşıyordu. 
Eşyaları oraya götürdük. Vitrini oturma odasına ta
şıdık ve solgun güllerle boyanmış yemek takımlarını 
vitrine yerleştirdik; çok sık kullanılan eskitme sofayı 
dışarı aldık; Biedermeier usulü kanepeyi Chagall’ın 
tarzını anımsatan bir tablonun altına koyduk, önüne 
de masa ve berjeri çektik.

Philip S. için Hessen Eyaleti’nin Ried Bölgesi’ne 
yaptığı son geziydi. Orayı kendi evim olarak görme
sem ve kendimi her gidişimde misafir olarak hissetsem 
de Philip S. için orası hep benim evim olarak kalacak
tı. Ancak kendi anne babasının ev ortamını bu şekilde
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arzuladığı için orayı anne babamın evi olarak görü
yordu: açık görüşlü, rahat ve bahçenin kapısından gi
ren herkese ilgi gösteren ebeveyn. Sohbetler, günün 
önemli saatlerini alıyor ve annemin kocası zaman za
man bir sergi katalogu ya da rastgele seçtiği bir kitabı 
almak için kalktığında kahvaltı masasında başlıyordu. 
Annemin kocası, kahve molalarında başlayıp akşam 
yemeğine kadar yapılacak sohbetlere katılmak için 
öğle yemeğinden önce ve sonra yapılan sohbetlerden 
çekilip dinlenirdi. Biz evi mobilyalarla doldururken 
annemin kocası odasına çekilir, sanat tarihi ve gizli 
içerikli karikatür kitapçıklarında yer alan yorumlarla 
ilgilenirdi. Daha sonra çalışma odasına gider, resim 
ile ilgili notlarını alır ve bahçeye bakan büyük bir ma
sanın üzerine bunları yayardı. Philip S.’nin yanında 
getirdiği sarma sigaradan derin bir nefes aldıkların
da, gizemin ve kitapta adı geçen Flabby Jack adlı çizgi 
film karakterinin bilgeliğini anlamadığı tarot kartla
rının dünyasına dalarlardı. Annem kocasıyla birlik
te esrar dumanında kaybolurken, Philip S. iki tarot 
kartının henüz bilinmeyen geleceği ile ilgili gizli me
sajlar içerdiğini tahmin edemezdi. Bilgenin kartında 
“yeteneklerine yoğunlaş” yazılıydı; ahmağın kartında 
ise “dünyayı olmadığı gibi görmek için ikna olma” ya
zılıydı. Nihayet resimler açıklandığında, Philip S. de 
dünyaya olduğu gibi katlanamadığı için yeraltındaki 
bir hayata kendini adamak üzereydi.

Philip S., ebeveynimin evi olarak kabul ettiği 
evde geçen sohbetlerden birini sözcüklerin olmadığı 
bir filme konu etti. Filmde, annem ve babam olmasını 
arzu ettiğim kocası ile birlikte bahçeye bakan oturma 
odasındaki masasın etrafında oturuyorduk. Arkaların-
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da altın çerçeveler içinde iki küçük natürmort. Teras 
kapısı açıktı. Belki Philip S.’nin bu çekimine sebep 
olan konuşmanın devamını sürdürüyorlardı, belki de 
oturdukları masadan gördükleri bahçede kırmızı el 
arabasıyla çimlerde oynayan küçük oğlum hakkında 
konuşuyorlardı. Philip S.’nin daha sonra sahte belge
lerle Darmstadt’tan önce o meşhur çıkıştan çıkmaya 
çalıştığını ve eski çitlerin bulunduğu kumlu yoldan 
gittiğini bir zamanlar dostum olan birinden öğren
dim. Ama Philip S. oraya hiç gitmedi.

Philip S.’nin ölümünden uzun bir süre sonra bu 
evin bahçesinde iki fotoğraf keşfettim. Birinde hayatı
ma girdiği zamanki gibi görünüyordu. Saçları uzundu 
ve boynuna ipek bir eşarp dolamıştı. Gözlerini indir
mesine rağmen yüzü resmin çerçevesini tamamen dol
duruyordu. Diğer resimde ise sanki birisi onu silmek 
istercesine üzerinden ince, beyaz bir çizgi geçiyordu.
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14. BÖLÜM

Schönebergli ev sahibinin önünde içki şişesiyle 
çöp kutulan manzaralı dar ve karanlık bir ofisinin ze
min katma taşındık. Philip S. de onunla içiyordu. Ev 
sahibinin eli, kira sözleşmesinin alt kısmına imza atar
ken titriyordu. Daha sonra karamel rengi paltosunu 
giyip avluda sallana sabana turlardı. Zaman zaman bir 
kaldırım taşına takılır, düşmeden son anda kurtulur 
ve Opel Kaptan modeli arabasıyla Berlin Lankvvitz’de 
yaptırdığı ıssız bir eve tüyerdi. Sabahlan ayık kafa ile 
ofise geldiğinde bir kira sözleşmesi değil de şeytanla 
bir anlaşma yaptığına inanırdı. Gün içinde içtiği kü
çük içki kadehleri masanın üzerinde keyfini arttırırdı. 
Bazen yenileme çalışmalarının gidişatını takip etmek 
için gelip bakar ve hiçbir zaman bu konuda desteğini 
esirgemezdi.

İç avluda bulunan ve içeriden bir merdivenle bağ
lı eski bir fabrikanın birinci ve ikinci katını kiraladık. 
Üst katta küçük ikiz kızlarıyla ve benzer bir biçimde 
Film Akademisi’nden uzaklaştırılan kocasıyla birlikte 
oturan bir ressam yaşıyordu. Alt katta da kahkahasıy
la Anthony Quinn’i anımsatan bir demirci, çırağıyla
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birlikte bir atölye işletiyordu. Bizimle aynı anda bir 
taksi şoförü ve hayat arkadaşı taşındı. Taksi şofö
rü ve ailesiyle, 1969 yazının sonuna doğru İtalya’da 
Civitavecchia’dan Sardinya’ya feribotla geçerken bir 
kez daha karşılaştık. Taksi şoförü, belediye başkanı 
komünist olan bir köyde gece vakti bar çıkışında ara
basıyla bariyere çarptı. Ertesi sabah Renault 4 modeli 
arabası, içe göçmüş iki kapısıyla ve “Kahrolsun....” 
ve “Haydi ileri...” gibi devrim sloganlarıyla yazılmış 
duvarın önünde duruyordu. Philip S. ile taksi şofö
rü arasındaki dostluk ise, aracın kapısındaki göçüğü 
doğrultmak için içten bir ağaç gövdesiyle birlikte vur
masıyla başladı. Baştan beri taksi şoförünün arkadaşı 
M. ile ilişki kurmaya çalışıyordum. M., benden biraz 
uzun boyluydu; çevirmen olarak çalışıyordu ve müt
hiş titizliği ile ilgimi çekiyordu.

Her iki katta neredeyse hiçbir duvar yoktu. Bi
rinci katta büyük bir mutfağı paylaşıyorduk. Koca
man odanın bitiminde iki küçük oda vardı, bunlardan 
birini çocuk odası yaptık. Hızlı bir şekilde yol aldık. 
Duşu hemen kurduk, koridoru boşalttık. Philip S., 
atölyede çalışan iki demirci Otto ve Ernst ile isteğe 
göre birbirine geçirilen iskele sistemi kurdu. Philip S., 
borular üzerine ahşap paneller vidaladı, ben ise onları 
köpük malzeme ile besleyip üzerlerine tente geçirdim. 
Bunlar üzerinde uyuduk, oturduk, sohbet ettik. Çizim 
stantlarının yanı sıra evin en önemli demirbaşlarından 
sayılırlardı bu malzemeler. Nikon kameram ise çek- 
meceli eski bir metal dolabın içindeydi. Mutfakta to- 
net sandalye ile bir masa bulunuyordu. Masaya on iki 
kişi aynı anda oturabiliyordu. Bunun dışında kitaplar,
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bulaşıklar ve kıyafetler için raflar, masalar ve iki eski 
deri kanepe vardı.

Üst katta duvarla birbirinden ayrılan küçük bir 
odası bulunan büyük bir salon vardı. Evin üst katın
daki koridor biçimsiz ve eğriydi. Zemin için dümdüz 
ve kameranın rahat bir şekilde ileri ve geri hareket et
mesini sağlayan ikinci bir katman yerleştirilmek üzere 
halatlarla kocaman plakları pencereden içeriye taşı
dık. Zemini gümüş rengi sprey ile boyadık.

Philip S. bana bir karanlık oda hazırladı ve odak
lamayı otomatik ayarlayabilen ikinci el, Leitz marka 
bir agrandisör aldı. Her iki katın fotoğraflarını çektim 
ve görüntüleri karanlık odamda büyütüp kâğıt üzeri
ne baskılarını hazırladım. Philip S. büyük odada zemi
ni gümüş rengine boyarken ışık pencerelerden fotoğ
raflara yansıyordu. Işık, küçük kızıyla bize taşman ve 
odanın ortasındaki kolona yeşil kadife pantolonuyla 
yaslanan kız arkadaşım C.’ye vuruyordu. M., ise bir 
eserin çevirisi üzerinde çalışıyordu. M. çeviriden kısa
ca kafasını kaldırıp sigarasını kuvvetli bir şekilde içine 
çekiyordu. Oğlum minder üzerinde zıplayıp duruyor
du. Taksi şoförü mutfakta yemek hazırlıyordu. Hepi
miz bizi yemeğe çağırmasını bekliyorduk. Arka tarafta 
Molotof Kokteylinin Üretimi adlı filmin senaristi H. 
masanın etrafında dönmeye başlamıştı. H.’ııin siyah 
uzun saçları yüzünü kaplıyordu. Arkasındaki raflarda 
klasörlere dizilmiş gazete kupürleri bulunuyordu. Bizi 
ziyaret etmek için geldi; gelmişken de kaldı.

Bir fotoğrafta ben de görünüyordum. Deri ka
nepenin üzerinde bacaklarını dibime çekmiş bir şe
kilde oturuyordum. Arkamdaki duvarda anarşist bir 
mahkûm için özgürlük talebinin yazıldığı bir poster
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asılıydı. Siyah pantolon ve siyah kazak üzerinde ke
merim görünüyordu, buzağı kemerim. Belki H. bu 
fotoğrafı çekmişti. H., fotoğrafın kenarına silinmek 
üzere olan birkaç not yazmıştı. Ocak 1970’te “Sevgili 
Ulrike,” diye başlayıp “... evde çaresizce oturuyorum, 
ne yapacağımı bilmiyorum? Ancak devrim yoluna de
vam ediyor,” diye devam etmişti.
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15. BOLUM

Ocak ayının ilk günlerinde güneş ışığı pencereden 
yatağıma vuruyordu. Geçen gece bulantı, kusma ve 
şiddetli baş ağrısı ile uyandım. Her şey yavaşlamıştı. 
Yorgundum ve çevremde hareket eden her şeyi takip 
etmeye çalışıyordum. Evde altı yetişkin ve iki çocuk 
vardı. Evdeki parayı, işi ve sorumluluğu paylaştık. Her 
gün başka biri çocuklarla kalkar, onlara kahvaltı ha
zırlar, onları çocuk dükkânına götürür, öğleden sonra 
alır, alışveriş yapar, yemek yapar, yatağa yatırır, kitap 
okur ve evde nöbet tutar. Akşamları hep birlikte ye
mek yerdik. Yaptığımız masraflar bir deftere yazılırdı. 
Herkesin farklı bir geliri vardı. Evin toplam geliri burs 
paralarından, taksi şoförünün gelirinden, çeviri ve dil 
dersi ücretinden ibaretti. Hepsi bir kesede toplanırdı. 
Herkes keseden aynı miktarda para alırdı. Yaşamımız 
ucuz ve geçim derdinden uzaktı. İhtiyaç duyduğumuz 
ve ihtiyacımız olabilecek her şeyimiz vardı.

Bazen çocuğum evin içinde hızla koşarken ve ben 
yatakta hepatit hastalığımın geçmesini beklerken ken
dimi iyi ve güvende hissediyordum. İstasyona yakın 
olan evimiz hafızamdan o kadar silindi ki, çekirdek
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aile olarak sürdürdüğümüz hayatımızı artık hiç hatır
layamıyordum. Yatağımdan şöyle bir baktığımda o ev
den getirdiğimiz, sevdiğim birkaç eşyayı görüyordum. 
O evden altın rengi bir kanepe, üst gövdesi üç dansçı 
tarafından taşman porselen lamba, Art Nouveau tar
zında bir koltuk, kitaplarım, kıyafetlerim, dikiş maki
nem ve büyük bir ayna getirdim.

Philip S. hayatı boyunca ne bir mobilya, ne bir 
koltuk, ne bir tabak, ne de bir fincan almıştı. Daktilo
sunu masanın üzerine bıraktı; siyah paltosunu, takım 
elbisesini, gömleklerini, pilot montunu, haki panto
lonunu ve Tegeler Weg sokağında yapacağı gösteriler 
için satın aldığı askeri ceketi askıya astı. Bir varlığı 
inşa etmek istercesine planlar yaptı, organizasyonlar 
düzenledi, kesti, biçti, kurdu, döşedi ve boyadı. Fa
kat sadece içinde yaşayabileceği mekânlar yaptı. Dü
zenleme yapmayı düşünmüyordu. Hemen yanımda, 
kendi yaptığı yatakta yatıyordu. Sanki bütünleşmişiz 
gibi bana yanaşırdı. Sırtımı döndüğümde o da döner
di. Geceleri kalktığımda kolu aynı konumda kalır ve 
döndüğümde yerime yatardım. Hemen dibimde ya
tar, başka hiçbir yerde yatmazdı.

Bir yıldan fazla bir süre sonra mahkeme, akade
miden uzaklaştırılan öğrencilerin tekrar okula döne
bileceklerine karar verdi. Ancak okul yönetimi kış
kırtıcıların tekrar okula dönmelerini reddediyordu. 
Tazminat olarak öğrenciler film için verdikleri miktarı 
öneriyorlardı. Bazıları bu parayı geçimleri için harcar
ken, bazıları Hindistan’a veya herhangi bir yere yap
tıkları seyahat için kullandılar.

Philip S. o parayla bir görüntü sistemi satın aldı.
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Hannover’de düzenlenen bir fuarda ilk yarı-profesyo- 
nel manyetik kayıt cihazları teşhir edildi. Büyülenmiş 
bir şekilde küçük bir kamera önünde durduk ve ken
dimizi ekranda gördük. Film, geniş bir ses bandı gibi 
görünüyordu ve üzerine istediğiniz uzunlukta bant 
kaydedebilme özelliğine sahipti. Bu yeni elektronik 
teknolojisi sayesinde zaman kaybı yaşamadan filmler 
üretilebilir ve ekrana aktarılırdı. Ford Transit minibüs
le Batı Almanya’daki küçük bir şehirde yeni yapılan
dırılmış ve renkli televizyonlarda akşam dizilerinin 
yayımlandığı merkezin bölgesinden geçerken görün
tü sistemleri üreten Japon şirketin genel temsilcisi ve 
mucidiyle tanıştık. Tasarladığımız şeyi aktardık. Tele
vizyondaki yayını kaydetmek istiyorduk ve televizyon 
ile video cihazı arasında bir bağlantı kablosuna ihtiyaç 
duymaktaydık. Yayınları yorumlamak istiyorduk ve 
Philip S.’nin daha sonra temin ettiği Revox ses bandı 
bağlantısına ihtiyacımız vardı. Aslında filmleri video 
cihazına kopyalamak için video cihazı ile projektör 
arasında bir bağlantıya daha ihtiyacımız vardı. Ancak 
film teknolojisi henüz emekleme dönemindeydi ve 
iki sistemin çalışma hızı birbirinden farklıydı. Philip 
S. ile mucit, projektörün dönüş hızını video cihazına 
uydurabilmek için elleriyle motoru yavaşlatmak iste
diler. Ancak tüm çabalara rağmen ekranın ortasında 
bir çizgi beliriverdi ve başaramadılar. Geceyi kablolar, 
bağlantı parçaları ve lehim malzemeleri arasında ge
çirdik. Ertesi gün ekipmanla dolu otobüsle döndük. 
Eşyaları üst kata taşıdık. Philip S. onları tek tek birbir
lerine bağlayıp stüdyosunu kurdu.

Dziga Vertov’un ilk filmleri, Philip S.’nin aklına 
kamu karşıtı bir stüdyo kurması gerektiğini getirdi.
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Dziga Vertov Rus Devrimi’nin ilk yıllarında kendi 
oluşturduğu montaj tekniğiyle kırsal nüfusun kışkırt
masını gösteren haftalık bir belgesel hazırlamıştı. Bir 
köye elektriğin nasıl götürüldüğünü ve tüm evlerde 
ampulün nasıl yandığını göstermişti. Çektiği filmle 
köy köy dolaşmış ve oraların gelişimine katkıda bu
lunmuştu.

Philip S., kendisinin bile bilmediği bir dünya ya
rattı. Bu dünya, taksi şoförlüğü yaptığı dönemdeki 
gibi sadece geceleri yapılan bir geziden ibaret değildi 
artık. Yabancı nüfusun çoğunlukta olduğu bir mahal
lede yaşıyorduk. Mahalledeki evlerin içi nemli, kalo
riferler Berlin kışına yetersiz, doğramalar eğrilmiş ve 
zor kapanıyordu. Komşularımız kira sözleşmelerin
de ne yazdığım anlamıyorlardı ve belli haklara sahip 
olduklarım da bilmiyorlardı. Bir avukatın gelmesini 
sağladık, apartman sakinleriyle toplantı yapıp ödedi
ğimiz kiraların fazla olup olmadığını öğrenmek iste
dik, çünkü evlerin hali bu parayı hak etmiyordu. Top
lantı yeni video-kamera ile kayıt altına alındı ve başka 
bir mahallede de gösterilecekti. Philip S. de Berlin’in 
konu alındığı ancak farklı bir bakış açısıyla değerlen
dirilen, karşıt görüşlerin aktarıldığı ana haber bülte
nini hazırlamayı planlıyordu. Camekânda bir ekran 
hayal ediyor ve önünde durup vitrini izleyen bir yığın 
insan görebiliyordu. Philip S. Berlin’de yarı profesyo
nel video ekipmanıyla çalışan ilk kişiydi. Akademiden 
taşınabilir elektronik kameranın olanaklarını duyan 
öğrenciler Philip S.’yi ziyaret ediyorlardı. Philip S. so
nunda akademiye öğretmen olarak döndü. “Sinema 
Bölümü”ne bağlı bir anabilim dalı kurdu. Öğrenciler
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ekipmanları ödünç alıp çalışmalar yapardı. Akademi 
kiralama ücretini ödüyordu; biz de bu para ile geçi
niyorduk.

Evimizin üst katı artık sürekli insanlarla dolup 
taşıyordu. Uzun bir masada Amerika Birleşik Devlet
leri ve Vietnam Savaşı’na karşı yazdıkları saldırgan 
makalelerden dolayı yasaklanan ve bu yüzden sürekli 
yayıncısı değişen bir gazete hazırladılar. Gazete dü
zenlendi, tasarlandı, basıldı, yapıştırıldı, etiketlendi 
ve abonelere gönderildi. Haftalar süren yorgunluktan 
sonra tekrar sağlığıma kavuştum. İlkbahar gelmişti.
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16. BÖLÜM

Amerikalılar Kamboçya’yı işgal etti. 4 Mart 1970 
Pazartesi günü, Ohio Federal Eyaleti’nin Kent şehrin
de dört öğrenci bir protesto gösterisi sırasında ulusal 
muhafızlar tarafından öldürüldü. Haber akşam saatle
rinde her tarafa yayıldı. Bir şeyler yapmak isteyenler, 
ben dahil, çok hızlı bir şekilde toplandı. Ceplerimizde 
kaldırım taşları vardı. ABD binası önünde makineli 
tüfek ile iki polis nöbet tutuyordu. Binanın önünde 
araç konvoyu oluşurken, ön tarafta nöbet tutan polis
ler savunmasız arka taraftan gelen, kırılan cam sesleri 
duydular. Polisler silahlarına daha sıkı sarılıp binanın 
arka tarafına koşarken ertesi gün gazetelerde yazıldı
ğına göre altı veya sekiz aracın kapıları açıldı. Kamuf
laj elbiseli ve ellerinde taş ile molotofkokteyli bulunan 
kişiler araçlardan indi. Ben de taş attım, ancak benim 
taşım çitlere takıldı. Molotof Kokteylinin Üretimi adlı 
filmin senaristi H.’nin ceketi, elindeki şişeyi biraz faz
la gerinerek atmaya kalkarken alev aldı ve neredeyse 
saçları da yanacaktı. H. çığlık attı. H.’nin şişesi elin
den kaydı ve ABD binası önündeki ıslak çimlere ses
sizce düştü. Polisler tekrar binanın önüne gelince araç
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konvoyu gitmişti. Ertesi gün gazetelerde çıkan habere 
göre sadece küçük gri bir Citroën köşeyi yavaş yavaş 
döndüğü için polisler araç plakasının iki hanesini oku
yabilmişler. Soruşturma devam ederken Citroën boş 
Berlin sokaklarında sorunsuz bir şekilde geziyordu.

Neden aniden inmek zorunda kaldığımı hatırla
yamadım. Sadece bir an önce eve gitmek istediğimi 
oğluma ve beni dört gözle bekleyen Philip S.’ye ka
vuşmak istediğimi hatırladım. Diğerleri yurttan kaç
mış bir öğrenciyi gece kalacağı eve götürmek için yola 
devam ettiler. Kalan kısa mesafeyi onlarla gittim. An
cak artık bir dakika bile dayanamazdım. Birden sıkıntı 
bastı, arabadan çıkmam gerekiyordu. Kendimi bir ka
feste gibi hissettim. Bizim eve giden yolda ilerlerken 
kafamdan geçip giden şeyleri tekrar hatırlayamadım. 
Gazetelerin “suikast” olarak adlandırdıkları şey attı
ğım her adım altında küçülüp yok oldu. Gerçekleşen 
ve tasvir edildikten sonra göz önünde canlandırılan 
şeyler birbirinden farklı şeylerdi. Geriye koca bir boş
luk kalıyordu. Yıllar sonra tüm olup bitenleri tanımla
maya kalktığımızda yanlış kavramlar ve yanlış cümle
ler ortaya çıkıyordu. Olup bitenler ya ahlaki veya çok 
basit kalıyordu. Gece karanlıkta yürürken üşüdüm ve 
bir an önce kapının arkasındaki sıcaklığa geçmek is
tedim. Bir an önce tüm zorlukların kapanan kapının 
gerisinde kalmasını istedim.

İkinci avluya geçerken yolda birden durdum. 
Mutfağın penceresinden yanan ışıkta bir o yana bir 
bu yana gidip gelen Philip S.’yi gördüm. Bugün evin 
işleriyle ilgilendi ve oğlumu yatağa götürdü, ona kitap 
okudu ve mutfağı toparladı. Bulaşıkları masadan la-
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vabonun içine koydu. Zaman zaman pencereden ka
ranlığa bakıyordu. Bekliyordu. Şimdi ise ayak sesleri 
duydu, ancak hiçbir şey göremiyordu. Huzursuzdu. 
Tekrar yerine oturdu ve el radyosuna doğru eğildi. Bir 
eliyle radyo antenini ileri geri oynattı. Sağ kulağıy
la konsantre bir şekilde radyoya doğru eğilmesinden 
polis radyo frekansını aradığını anladım. Merdiven 
basamaklarını çıktığımda benim bilmediğim şeyi öğ
renmişti. Philip S., soruşturmayı başından itibaren 
takip etmişti. Küçük gri Citroën daha sonra bir polis 
devriyesi tarafından durdurulmuştu. Philip S., benim 
o arabadan durdurulmadan iki veya üç dakika önce 
indiğimi bilmiyordu.

Arkadaşlarımız o gece artık eve gelmediler. Onla
rı tekrar görmemiz bir yıl sürecekti.

Sabahın ilk ışıklarında Philip S. üzerine bir şey 
alıp, polis baltalarla kapının menteşelerini kırmadan 
demir kapıyı açtı. Çocuk odasına gidip halen uyku
da olan oğlumun yanma yattım. Gözlerimi kapattım; 
dolapları ve rafları nasıl karıştırdıklarını görmek iste
medim. Henüz yanlarına makineli tüfekleri almadan 
baskın yapıyorlardı. Ellerinde kasten kundaklama ile 
ilgili arama emri vardı ve kanıt aramaya gelmişlerdi. 
Ancak ellerindeki arama emrinin “El Konulan Eşya
ların Güvenlik Altına Alınması” hanesine yazacakları 
hiçbir şey bulamadılar. Gazetede ise ertesi gün uyuş
turucu ve benzin bidonlarının bulunduğu haberi çıktı.

Ev sahibi Bild Gazetesi’nde yer alan, tutuklanan 
kişilerin fotoğraflarını gördükten sonra kira sözleşme
sinin feshini posta kutusuna attı. Philip S. ev sahibi 
ile ofisinde birkaç bardak içki içtikten sonra kira söz-
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leşmesinin feshini geri çekti. Ertesi gün ilk mahkeme 
celbinin gelmesini umuyorduk, iki hafta sonra İkincisi 
geldi, üçüncü ise bir ay sonra elimize geçti. Daha son
ra gelen mahkeme celplerinin aralıkları giderek arttı. 
Cezaevindeki arkadaşlarımızı ziyaret edebilmek için 
dilekçeler yazdık, arkadaşlarımıza cezaevinde kendi
lerine bir şeyler alabilmeleri için para verdik, onlara 
kıyafetler, kitaplar ve daktilo temin ettik. Evde kim
se kalmadığı için boş odalarda dolanıyorduk. Sanki 
kısa bir süre için bir yere gitmişler gibi, halen orta
lıkta onların bırakmış oldukları eşyaları görüyordum. 
Masanın birinde henüz tamamlanmamış bir Fransızca 
metin, diğer masada taksi şoförünün hesap kitap işle
ri vardı. Artık sadece üç yetişkin kaldık. H., üst kat
ta stüdyonun hemen yanında bulunan odada küçük 
bir oda hazırladı kendine. Kız arkadaşım C. ise daha 
önce kızıyla yola çıkmıştı, çünkü huzursuz ruhu yer
leştikleri yeri çabuk tükettiği için yeniliklere yelken 
açtı. Artık Ürdün’deki Filistin kamplarına gitmiyordu. 
Aylarca Hindistan’da kalıyordu ve her gelişinde bana 
oradan bir gümüş kolye getiriyordu. Beş yıl sonra ha
yatının dengesi siyasi aşırılık ile bilinçsizliği arttıran 
ilaçlar arasında bozuldu. O dönemde Berlin’de yaşa
mama rağmen onu kısa bir süre önce ziyaret etmiştim 
ve bu sefer de uçurumun ne kadar yakınında oldu
ğunu gizlemek için birbirinden farklı yüz ifadelerine 
büründüğünü hissetmedim. H.’nin ölümünden birkaç 
ay sonra ve Philip S.’nin ölümünden birkaç ay önce, 
1975 kışında, kızını büyükannesine bıraktı. Daha son
ra, duyduğuma göre, en güzel elbisesini giydi ve karda 
ölmek üzere Grunevvald ormanına gitti.
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14 Mayıs günü polisler yine geldi. Geldiklerinde 
öğlendi geldiler ve oğlumun çocuk dükkânında olma
sına sevindim. İki yıl önce Vietnam Savaşı hakkında 
düzenlenen bir protestoda Frankfurt’ta bir mağazayı 
ateşe veren kaçak bir mahkumu arıyorlarmış. Kaçak, 
onunla bir kitap üzerinde çalışmak istediğini söyleyen 
gazeteci arkadaşı sayesinde silah zoruyla bir kütüpha
neden çıkarıldı. Polisler ellerinde silahlarla geldiler. 
H., telefona uzanıp avukatını aramak isterken polis
lerden biri H.’nin kafasına silahı dayadı.

Benimle aynı önada sahip ve kaçakla kütüpha
nenin penceresinden kaçan ünlü gazeteciyi aradıkla
rı için 17 Mayıs’ta yine parmakları tetikte geldiler. 
Arama emrinde “yasaları ihlal eden kaçaklar” olarak 
kaydedilmişti. Raflarda bulunan gazete arşivlerinin 
klasörlerini aldılar. Kâğıtlar bu esnada kanat çırpan 
kuşlar gibi polislerin elleri arasından uçup yere düş
tüler. El koyacakları bir şey yine bulamadılar. Oğlum 
küçük bir yaylı tüfeği eline aldı ve odanın ortasında 
hiç hareket etmeden duran polisin dev ayaklarına 
plastik oklarını fırlattı. Philip S. demirci arkadaşları 
Otto ve Ernst’te, polisler eve dalmadan önce giyin
meye vaktimiz olması için geceleri kapının arkasına 
koyduğumuz bir demir sürgü yaptırdı.

Münih’teki bir adliye binasında infilak etmeyen 
iki adet molotofkokteyli bulunması üzerine 10 Tem
muz sabahı polisler yine geldi. Bu sefer üzerlerinde el 
yazısıyla “o insanları çıkarın” ve “daha fazla bilgi öğ
renmek istiyoruz” yazılı iki mektup zarfına el koydu
lar. Karakolun üst katında halen duvarda asılı duran 
tutuklu bir anarşistin özgürlüğünü talep ediyorlardı.

14 Ağustos gününün öğle saatlerine doğru yine
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bu sefer H. için geldiler. H. bir gün öncesinde araba
sını ödünç vermişti. Daha o gece bu arabadan polis 
arabasının altına boru tipi bir bomba atılmıştı. H., o 
gece uyarıldı. H., ertesi gün televizyonda kendi res
mini görünce polise teslim oldu. Aynı fotoğraf Bild 
Gazetesi’nde de basıldı. Ev sahibi bunları fark edin
ce yine kira sözleşmesini feshetti. Philip S. yine saat
lerce onun karanlık evinde oturmak zorunda kaldı, 
dostluğa içip kira sözleşme feshini geri çekene kadar 
pencerenin önünden, götürülen çöp kutularına bakıp 
durdu. Daha sonra yine toparlandık.
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17. BÖLÜM

Philip S. ve ben artık yalnızdık. Evin içinde bazı 
eşyaların yerlerini değiştiriyorduk. Daha sonra avu
kata gidip boru tipi bombanın polis arabasına atıldığı 
sırada H. ile evin üst katında gazetenin yeni baskısı 
üzerinde çalıştığımızı kanıtlamaya çalıştık, ancak bu 
mazeretin bile bizi hapse atmak için yeterli bir iddia 
olmadığını bilmiyorduk. Gazeteye Vietnam, Ameri
kan emperyalizmi, Kara Panterler hakkında makale
ler hazırladık ve “pig” kelimesinin sık sık kullanıldığı 
dikkat çekici karikatürler koyduk.

Oğlumun bu olup bitenleri izlemek zorunda kal
madığına sevindim. En iyi arkadaşıyla ve onun ailesiy
le uzun bir çadır kampı tatiline gitti. Tatili için uyku 
tulumu, minder; geziler için sırt çantası, gezi ayakka
bıları, çakı ve el feneri aldı. Uzun süre çocukluğundan 
beri onu sıcak tutan ve uyurken işaret ve yüzük par
mağı arasında tutup tatlı tatlı göz kapaklarına sürdü
ğü örgülü yatak örtüsünü alıp almaması konusunda 
kararsız kaldı. Yatak örtüsünü almamaya karar verdi 
ve onun yerine Arpège kokulu en sevdiğim tişörtünü
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aldı. Arkadaşıyla arabanın arka koltuğuna oturduğun
da halen yatak örtüsünü elinde tutuyordu, ancak son 
anda tüm cesaretini topladı, aracın penceresini indirdi 
ve bana uzattı. Daha sonra araba hareket etti. Philip S. 
ile birlikte, araba bir sonraki kavşakta güneye dönüp 
gözden kaybolana kadar, köşede bekledik ve arkasın
dan el salladık.

20 Ağustos sabahı evden çıktık. Öğlen eve gel
diğimizde komşulardan, en az otuz polisin evin arka 
kısmına girdiğini öğrendik. Evin arka kısmındaki iki 
katı harap durumda bulduk. Video cihazları ödünç 
verildiğinden parmak izi alabilmek için tüm stüdyoya 
yağlı siyah toz yayılmıştı. O anda acaba arkadaşlara 
gidip, onlara sığınıp ortalığın sakinleşmesini ve her şe
yin açıklığa kavuşmasını mı beklesek diye düşündük. 
Ancak ikimiz de çevremizde bazı şeylerin cereyan et
tiğini hissetmemize rağmen felç olmuş gibiydik, hare
ket edemedik.

Hatırladığım kadarıyla o gece fabrika katında 
bulunan güzel odamızda geçirdiğimiz son geceydi. 
Yatağın ortasında daha sonra hiçbir zaman bir araya 
gelemeyeceğimiz anlar gibi birbirimize sımsıkı sarı
larak yatıyorduk. Ertesi sabah saat beşte kapı sesini 
duyunca birbirimizden yavaş yavaş ayrıldık. Bir polis 
memuresi gözetiminde giyindim: pantolon, gömlek 
ve ceket. Tümünü siyah kadifenin üzerine giydim. Yaz 
mevsiminin ortasındaydık, ancak yine de kışlık botları 
giydim. Cilt kremi, diş fırçası, parfüm ve iç çamaşırı 
aldım. Hangi kitapları alacağımı bilemedim, o yüzden 
hiçbirini çantama koymadım. Hiçbir şeyi algılayama- 
dım, hatta Philip S.’nin bir şeyler alıp almadığına bile 
bakamadım.
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Avludan geçerken apartman sakinleri halen 
uyuyordu. Philip S., bizi üç blok ötedeki Gothaer 
Strasse’de bulunan cezaevine götürecek polis minibü
sünde karşımdaki koltukta oturuyordu. Bir kot ceket 
giymişti ve ellerimi avuçlarının içine aldı. Bileklerin
de kelepçeler vardı. “Korkmana hiç gerek yok,” dedi, 
“bize sadece gözdağı vermek istiyorlar.” Bugün bile o 
zamanlarda “gözdağı vermek” deyişini aslında biraz 
abartılı bulduğumu düşünüyorum. Sanki gizlediğimiz 
bir şey, bir sır varmış gibi. O anda bu tarz deyişlerin 
Philip S. için çok büyük öneme sahip olduğunu hatır
ladım. Söylediği diğer şeyler ise beni sakinleştirdi ve 
bana cesaret ve güven verdi. Daha sonra bodrum ka
tında birbirimizden çok uzak hücrelere yerleştirildik.
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18. BOLUM

Hücrede otururken birden ABD binası için düşü
nülen ancak çitlere takılan taş aklıma geldi. ‘Yoksa se
nato binasının camlan yüzünden mi’ diye düşündüm. 
Veya beyaz Amerikan aracının üzerinde kırmızı boya 
ile yazdığım “işçi iktidarı” yazısı için mi? Ya da kız 
arkadaşım C.’ye ödünç verdiğim ve daha sonra bil
meyerek kendim de giydiğim, C.’nin içinde tehlikeli 
ve gizli işler çevirdiği yeşil palto yüzünden mi? Ya da 
taslağı üst katta masanın üzerinde bulunan ve tekrar 
yasaklanacak olan, Amerikan Başkanı’nı suçlu ve katil 
olarak tanımlayan ve Berlin’e konuşlanmış Amerikan 
askerlerine itaatsizliğe teşvik eden yeraltı gazetesi yü
zünden mi?

Philip S. ve ben Tempelhofer Damm’da bulunan 
karakola tek tek götürüldük. Parmaklarımızın her biri 
kahverengi kitleye batırılıp her yönüyle kayıt altına 
alındı. Polis, parmaklarımızı yazmayı yeni öğrenen 
biri gibi ayrı ayrı hareket ettiriyordu. Beni ele verecek 
parmak izlerini ayrı bir kâğıda aldı. Koridor buram 
buram kahve kokuyordu.

Hâkim, tutuklama talebi okunduğu sırada nefes
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alışımı fark edince önündeki masaya yaslandı. Tutuk
lama talebi ne mala zarar verme ile ilgiliydi, ne kun
daklama, ne deri mont ile ilgili olay, ne Berlin’deki 
müttefik askerlere yaptığım itaatsizlik çağrısı, ne de 
hakaret suçlamasıyla. Okunan metnin bizimle hiçbir 
ilgisi yoktu. 14 Ağustos gecesi H.’nin kısa bir süre 
önce satın aldığı arabadan polis karakolu önüne atılan 
ve devriye arabası altına düşen boru tipi bomba yüzün- 
dendi. Şans eseri hiç kimse fırlayan şarapnel parçala
rından yaralanmadı. Philip S. ve ben kamu görevlisini 
öldürme girişiminden ve patlayıcı madde kullanma 
suçundan yargılandık. Bu suçlamalara iki bombalı 
saldırı suçlaması daha eklendi, biri şu an tutuklama 
emrinin okunduğu binaya, bir diğeri Amerikan marka 
bir araca. Polislerin belirttiğine göre bombalar bizim 
evin altındaki atölyede imal edilmişti.

Polisler beni alıp yine kentin içinden cezaevine 
götürdüler. Cezaevi aracı sadece görmek için küçük 
bir boşluğu bulunan çelik kabin gibiydi. Hâlâ sabahtı. 
Yavaş yavaş uyanan sokak hayatından çok uzaktay
dım. Cezaevi aracı KantstraiSe’den kardeşimin otur
duğu Windscheidstral?e’ye geçti ve kadın cezaevinin 
bulunduğu asırlık bir evin önünde durdu. Üç ay önce 
buradaki kütüphaneye bir kutu kitap getirmiştim. Ce
zaevi müdiresi beni karşılamıştı. Kitaplar için parası 
olmadığını söylemişti ve teşekkür etmişti. Cezaevi 
aracı beni, cezaevinin hücre kanatları ve koyu kırmızı 
tuğladan yüksek duvarlarla çevrili taş döşeli iç avlusu
na bıraktı. Avluların her biri demir kapılarla kapalı ve 
sarmaşıklarla kaplanmış PestalozzistraiSe yolunun du
varlarına kadar uzanmaktaydı. İlk avluda beni cezae-
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vi aracından indirdiler ve kayıt odasında işlemlerim 
yapıldı. Kayıt odasının hemen yanında emanet oda
sı bulunuyordu. Her yerde, yıkanabilir solgun yeşil 
duvarlar vardı. Emanet odasında her şeyimi masanın 
üzerine koydum. Kadın bir gardiyan Helena Rubins
tein cilt kremini bir iğne ile karıştırdı. Kremin içinde 
kendimi öldürebilecek bir sivri cisim veya başka bir 
nesne bulamadığı için bana tekrar geri verdi. Parfü
mü de iade etti. Beni bodrum katına götürdüler. Duş 
aldım ve bit önleyici bir ilaçla saçlarımı yıkadım. He
men yanımda bir genç kız duş alıyordu. Kadın gar
diyan bana bakıyordu. Sokak kadınlarının bulunduğu 
bir hapishaneydi burası. Cezaevi müdiresi beni bura
da gördüğünde dehşete düştü.

Girdiğim hücre soğuk ve dardı. Kollarımı açtı
ğımda her iki duvara dokunabiliyordum. Kapıda hüc
re kuralları asılıydı. Bir ışık deliği gibi ulaşılması zor 
bir yere ve bir çıkıntı gibi ön cepheye yapılan camdan 
dışarı bakmak yasaktı. Pencereden dışarı konuşmak 
ve el sallamak yasaktı. Gündüzleri yatakta yatmak 
veya oturmak yasaktı. Hiçbir kitabım yoktu. Kendi 
kitaplarımı ödünç alabilirdim, ancak hepsi çoktan sı
nıflandırılmıştı ve kütüphane sadece çarşamba günle
ri açıktı. Günlerden cumaydı. Gün olduğundan çok 
uzundu, boştu ve aklımdan geçenler işkence gibiydi. 
Revir için bezler katlıyordum. Üçgen bir gazlı bezi 
birkaç kez katladım. Katlanmış kumaş parçalarını bir 
kutuya koydum. Dolmasına az kaldı. Sürekli aynı el 
hareketlerini yapmak beni sakinleştiriyordu. Bu hare
ketin tekdüzeliği ile küçük, narin ve hasta çocuğum ile 
annemi hatırladıkça sakinleşebiliyordum.

Gece olunca mavi ve beyaz kareli battaniyenin
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altına girdim, çok soğuktu. Bir sonraki duruşma bir 
hafta sonra yapılacaktı. Hâlâ vaktim vardı. Oğlum üç 
hafta sonra geri gelecekti. Oğlumun arkadaşıyla ça
dırda nasıl kaldığını hayal ettim ve uyumaya çalıştım.

Ertesi gün öğlen avludan benim ismimi çağıran 
bir kadının sesini duydum. Odadaki masayı küçük 
pencerenin altına ittim, üstüne bir sandalye koydum 
ve bahçenin dibinde volta atan zayıf ve sarı saçlarıyla 
narin yapılı bir kadını gördüm. Benim burada olduğu
mu ne kadar hızlı öğrendiğini anlayamadım. Bana el 
sallıyordu, bir şekilde bana bir sigara ulaştırmaya ça
lışıyordu ve sigarayı sarmaşıklı duvarda sakladı. Daha 
sonra alnına vurarak sigarayı bıraktığımı hatırladı. Bu 
kadının neden hapiste yattığını hatırlayamadım. Kız 
arkadaşım C. gibi Ürdün’de bulunan Filistin kampına 
gitmişti ve tıbbi yardımda destek olmuştu. Döndük
ten sonra Güney Amerika modeline göre oluşan gizli 
gruplara dahil oldu ve her zaman tutuklamaya uygun 
şüpheli davranışlar sergiledi. O da kız arkadaşım C. 
gibi benden eylemler için ödünç giysiler almıştı. Söz- 
konusu vesileyle uygun bir şey aldı ve ortadan kay
boldu, geri döndü, iade etti ve tekrar kayboldu. Onu 
son kez gördüğümde yakında Philip S.’nin söyleyeceği 
sözleri söylemişti: Başkaları için daha iyi bir dünya 
yaratılamadığından kendi çocuklarımızdan ayrılmaya 
hazır olmamız gerektiğini söyledi. Sözünü tuttu. Ço
cuğunu kendi ebeveynine bıraktı ve cezaevi ile Yakın
doğu arasında gidip gelen yolunu izledi ve yıllar sonra 
İsrail hava saldırısında Lübnan’daki bir Filistin mül
teci kampında hayatını kaybetti. Ertesi gün artık av
luda görünemedi. Bana seslendiği için başka bir yere
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götürüldü. Ona el sallayıp cevap verdiğim için beni de 
Moabit semtinde bulunan tutukevine naklettiler.

Moabit’teki hücre bir kulede bulunuyordu. Kule 
ise eski cezaevi binasına bitişik inşa edilmişti. Karşı 
hücrede M. Leise’nin hücresi bulunuyordu ve dakti
lo unun vuruş sesleri eşit aralıklarla duvarlarda yankı
lanıyordu. Sonra tekrar derin bir sessizlik oluşuyordu. 
Sessizlikte ne yaptığını hayal etmeye çalışıyordum. 
Belki örgü örüyordun Geçen hafta ona yün temin et
miştim. Ona seslenmedim. Pencerelerimiz yan yana 
değildi. Onun penceresi yola bakıyordu. Benim pen
cerem avluya ve bir kilise kulesine bakıyordu. Kilitli 
odada sessizliğe büründüm. Kendi sesimi duymak bile 
beni korkutuyordu. Sadece bir kez M. ile karşılaştım: 
O avludan gelirken ben avluya çıkarken. Birbirimize 
sarılmadan birbirimizden koparıldık. Buradaki hüc
re Kantstraiüe’deki hücreden daha büyüktü, ancak 
yaz olmasına rağmen yine de çok soğuktu. Buradaki 
pencereye daha fazla ışık giriyordu. Parmak uçlarıma 
yükseldiğimde dışarıya bakabiliyordum. Bazen ku
leden avluda duran M.’yi görüyordum. O da benim 
gibi yarım saat boyunca sürekli bir daire şeklinde vol
ta atardı. Biz koridorlardan götürülürken, erkekler 
hücrelerinde kilitlenirlerdi ve bizimle hiçbir şekilde 
temasa geçmemeleri sağlanırdı. Bu cezaevinin sayısız 
kapılarından birinin arkasında Philip S. bulunuyordu. 
Ancak onu bir kez bile görmedim. Ara sıra bir avu
kat vasıtasıyla bir selamı ulaşırdı bana, başka hiçbir 
şey. Açlık grevine başladığını, avluda diğer mahkum
ları galeyana getirdiğini ve kelepçelerle tekli hücreye 
kapatıldığım duydum. Burada, bu duvarlar arasında,

92



benden farklı bir hayat yaşıyordu, bir erkek hayatı. 
Üstlendiği rolü deniyordu. İçinde yaşadığı çelişkiler 
ortaya çıkıyordu. Ne kadar öteye gidebileceğini keş
fetmeye çalışıyordu. Ben başka bir yerdeydim. Ben de 
içe dönük yaşamaya başladım, ne pahasına olursa ol
sun hayatta kalmak istiyordum. Düşüncelerim sadece 
küçük oğluma kadar ulaşırdı. Daha öteye gitmezdi. 
Tek düşüncem, oğlum tatilden dönmeden tekrar öz
gür olmaktı. Onun için hayaller, kaçış hayalleri ku
rardım. Ancak tüm kaçış hayallerim bilmediğim 6v- 
lerde sahte belgelerle saklambaç oyunu oynamaktân, 
keşfedilme korkusuyla yaşamaktan öteye gitmezdi ve 
çocuğuma anlatacağım yalanlarla dolu kasvetli hayat
ta son bulurdu.
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19. BÖLÜM

Hâkim serbest bırakma kararı vermedi. Gün
lerden 26 Ağustos’tu. Mesafeler artık giderek büyü
yordu. Bir sonraki duruşmaya iki hafta vardı artık. 
Mektuplar yazdım ve iki hafta sonra beni yine serbest 
bırakmazlarsa çocuğumun nerede ve kimde kalacağı
na dair planlar yapıyordum. Çok fazla ve çok uzun 
mektuplar yazdım. Mektupların her kelimesini kont
rol eden cezaevi yönetimi daha kısa ve net ifadeler 
konusunda beni uyardı. Uzun süre burada kalacağımı 
düşündüm, saatlerimi düzenledim, gün içerinde olup 
bitenleri kaydettim, dışarıya baktığımda gördüğüm 
şeyleri not ettim, pencereden bakıp kilisenin ıslak 
çatısını gördüğümde Verlaine’nin mısralarını düşün
memeliydim. Ancak Verlaine’nin mısraları kafamdan 
çıkmıyordu. Cezaevinde heba olan gençliği hakkında 
duyduğu pişmanlık ve ağıt dolu mısraları bir türlü 
aklımdan çıkmıyordu. Belki İspanyolca öğrenip jim
nastik yapsam daha iyi olurdu. Her şey planladığım 
gibiydi. Boşa zaman öldürmüyordum. Zamanı iyi de
ğerlendiriyordum. Beklemiyordum. Umutsuzluğa ka
pılmıyordum. İçimde bazen ihanet düşüncesi yükse-



lirdi. 14 Ağustos gecesi arabayı kimin ödünç aldığını 
biliyordum. Anahtar ön kapıya yakın, ulaşılması kolay 
bir yerde asılıydı. Ancak hain ve her şeyden kaçan biri 
olarak bundan sonraki hayatımı nasıl sürdürecek
tim?

Kız arkadaşlarım dolabımdan kıyafetler seçip 
kapıda bana teslim ettiler. Gardiyan, getirilen poşet
ten şeffaf bir şifon bluz, uzun kadife etek, içinde gizli 
bir notun bulunduğu ancak kendisinin görmediği bir 
gömlek ve beyaz bir tilki şalı çıkardı. İçinde notun 
bulunduğu gömlek dışında hiçbir şeyi giyemedim. Sa
dece tilki şalını iç içe sarıp yastık olarak kullandım.

Avukatın bana ilettiğine göre 4 Eylül’de çelik ka
pımızın üstünde Philip S.’nin sürgüyü yaptırdığı yer
de, bir kısım başka bir kısımla değiştirilmişti. Yapılan 
kaynak noktaları parmak izi gibi çıkmıştı. Çelik ka
pıdan kesilen kısımdan alınan parmak izlerinin bom
balar üzerinde tespit edilen parmak izleriyle örtüşüp 
örtüşmediği araştırıldı. Evin altında bulunan atölyede 
Otto ve Ernst polis gözetiminde on iki boru tipi bom
ba hazırladılar. Bombalar bir patlama alanında patla
tıldı. Patlama şiddetleri polis arabasının altına atılan 
bombaların patlama şiddetiyle karşılaştırıldı.

5 Eylül’de günün belli saatlerinde hoparlörleri 
açılan ve tekrar kapatılan radyoda verilen haberlerde 
Salvador Allende’nin Şili Cumhurbaşkanlığı’na seçil
diği haberlerini duydum. Günlerden cumartesiydi. 
Pazar günü cezaevi radyosundan Fehmarn adasında 
düzenlenen bir rock konserinden canlı yayın yapıla
caktı. Oğlumun kamptan geri döndüğünü ve radyo
dan yayını dinlediğim sırada babasıyla Fehmarn’da
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konser alanında oturup Jimi Hendrix’i dinlediğini 
tahmin edemiyordum. Öğlen avluda hava güneşli ve 
sıcaktı. Avlu saatimi bir duvara yaslanarak geçirdim.

8 Eylül’de hâkim üçüncü kez serbest kalamayaca
ğım kararını verdi. Kaçma riskinin bulunduğunu ifade 
etti. Kaçışımı engelleyebilecek bir nedenim yokmuş, 
herhangi bir bağlılığım yokmuş, kocamdan da boşan
mışım zaten. Çocuğum sayılmıyormuş. Kardeşimin 
ödediği kefalet de kabul edilmedi. Diğer duruşma 
dört hafta sonra yapılacaktı. Cezaevi kütüphanesin
den Kafka’nın Şato eserini ödünç aldım. Geceleri yar
gıcın beni asla serbest bırakmayacağı düşüncesi beni 
terk etmiyordu bir türlü.

13 Eylül’de hücremden çıkardılar. Gardiyanlar
la uzun bir koridoru yürüdük. Her birkaç metrede 
önümde ve arkamda ses çıkartarak kapanan tel örgü
lü kapılar. İki ayna arasında kalmış gibi sonsuza dek 
açılan kapılar. En arkadan bir uğultu duydum. Daha 
sonra oğlumun parmaklıklar arkasında patenlerle 
bana doğru geldiğini gördüm. Kafasında kırmızı bir 
kask, kaskın altından koyu uzun saçı dışarıya çıkmış. 
Patenlerle gardiyanın ve kolunun altında Musil’in Ni
teliksiz Adam romanını tutan babasının etrafında dö
nüyordu, daireler çiziyordu, tek ayak üzerinde önce 
geri, sonra ileri gidiyordu, kafasını çevirip bana baktı 
ve bizi birbirimizden ayıran demir parmaklıklara hızla 
geldi, kollarını kapıdan bana doğru uzattı. Dokunma
ma izin vermeden ziyaretçiler hücresine götürüldüm. 
Daha sonra o da patenlerle küçük odaya geçip kolları
ma attı kendini. Bir kez ona sımsıkı sarılabildim, son
ra onu tekrar bırakmak zorundaydım. Beni bıraktık
tan sonra oturduğumuz masanın etrafında tur atmaya
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başladı. Çok yakınımdan tur atıyordu, bana dokunu
yordu ve her turda gizlice masanın altından ellerimizi 
birbirimize uzatırdık. On beş dakika sonra süre doldu 
ve zil çaldı. Kapıda tekrar bana dönüp baktı. Gardi
yan, oğluma neden bir kask taktığını sordu. Oğlum 
da önünde açılan ve arkasında kapanan her kapının 
arkasından bana el sallarken “Asla bilemezsiniz!” diye 
yüksek sesle cevap verdi. Kaskın kırmızı rengi gitgide 
küçüldü, uzaklaştıkça demir parmaklıklar da üst üste 
geçirildi ve babasıyla gözden kayboldu. Babası onu 
bizim fabrika katındaki eve götürdü, çünkü beni ve 
Philip S.’yi sadece orada karşılamak istediğini, başka 
da bir yerde karşılamak istemediğini söyledi.

Niteliksiz Adam romanı ziyaretçi odasındaki 
masanın üzerinde kaldı. Uzanıp kitabı almaya kalktı
ğımda kadın gardiyan benden daha hızlı davranarak 
onu aldı. Yeni ve orijinal jelatinde olmadığı için bana 
vermediler. Her bir harfe vurarak “Belki içinde gizli 
bir mesaj olabilir,” dedi. İlk defa çıldırdım. İlk defa 
çığlık attım ve gardiyanın gelip bana bir kitap verene 
kadar hücrenin kapısına vurdum. Ama ben herhangi 
bir kitap istemiyordum. Burada geçireceğim belirsiz 
zaman içinde okuyacağım bin altı yüz sayfalık Nitelik
siz Adam romanını istiyordum.

Henüz bu gecenin son gece olacağını bilmiyor
dum. M. ile duvar duvara geçirdiğimiz son geceydi. 
Eğer şu genç esrar bağımlısı kadın olmasaydı sanırım 
daha uzun bir müddet cezaevinde beklemek zorun
da kalacaktım, çünkü uzmanların boru tipi bombanın 
üzerindeki izlerin ve bizim evin kapı kilidinin üze-
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rindeki kaynak noktalarının birbirlerine uyduklarını 
anlamaları epey uzun sürüyordu. Söylentiye göre her 
zaman tüm olup bitenlerin ortasında yer alan, gezgin 
olarak sürekli aktif olan ve özellikle gece saldırıları 
düzenleyen Esrar İsyancıları7 hatunlarından biri or
taya çıkmıştı. Benden daha genç bir koruyucu mele
ğim olmuştu. Kendisi esrar bağımlılığından kurtulmak 
isteyen ağır bir hasta olarak, ona vaatlerde bulunan 
ve onu sorguya çeken Cumhuriyet Savcısı’nın baskı
larına dayanamadı. Bildiği her şeyi anlattı; gördüğü, 
duyduğu ve katıldığı her şeyi. Tutuklanan kadının 
kararsız ve savunmasız ruh hali içinde gerçekleri ay
dınlatmaya yönelik mi vakit geçirdiğinden ya da dikiş 
yapmak için makineme oturduğu saatleri düşünerek 
mi hareket ettiğinden emin değildim. Vereceği beyan
lar başkalarını cezaevine sokardı veya onları adaletin 
elinden kaçarak yeraltı dünyasına girmelerine yönlen
direcek nitelikteydi. Ancak beyanları benim özgürlü
ğüme kavuşmamı sağladı.

Gardiyan öğleye doğru geldi. Eşyalarımı topla
mamı istediler. Her şey çok hızlı olup bitti. Dışarı
da hava güneşli ve sıcaktı. Arkadaşlar bir saattir Alt- 
Moabit 12a önünde bulunan merdiven çıkışında beni 
bekliyorlardı. Oğlum patenlerle sokakta bir yukarı bir 
aşağı gidip geliyor ve bir kola istiyordu. Elimde bir 
poşetle kapıdan çıktım. Poşetin içinde beyaz tilki şa
lım, kıyafetlerim ve emanet odasından aldığım Nite
liksiz Adam romanı vardı. Romanın içindeki ayraç ha
len aynı yerdeydi: en başlarda, 1913 yılının güzel bir

7. Esrar isyancıları (Alm. Haschrebellen). Özellikle Batı-Berlln'de Kızıl 
Ordu Fraksiyonu olarak bilinen radikal sol görüşlü örgütün eylemlerini 
gerçekleştiren grup üyeleridir.
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ağustos gününün meteorolojik şartlan anlatılıyordu. 
Oğlum patenleriyle girişte bulunan alçak basamaklara 
atladı. Önce büfeye gittik. Daha sonra yüksek demir 
kapının önünde yan yana güneşte oturup bekledik. 
İkinci olarak H. geldi; hızlıca ve bizi fark edince yü
zünü örten uzun saçlarını bir kenara attı. Daha sonra 
parlayan gözlerle ve kolunun altında bir karton kutu 
ile Philip S. geldi, büyük bir zafer elde etmiş gibiydi. 
Açlık grevine rağmen sanki daha iri yarı olmuştu, saç
larını kesmiş ve ince bıyık yerine ağzını örten bir sakal 
bırakmıştı. Merdivende bekleyen diğerleri gibi ona 
doğru koşmadım, en alt basamakta onu bekledim.
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20. BÖLÜM

Philip S. ile birlikte terk edilmiş odalardan ge
çiyorduk. Günlüklerim alınmıştı. Belki halen polisin 
emanet odasındaydılar. Onları polisler okuduktan 
sonra geri almak istemedim. Karanlık odam boştu. Bü
yütecimi polisler değil, dostluk kisvesi altında diğerle
ri almıştı. Üç ay sonra bir yeraltı örgütünün kalpazan 
atölyesinde yapılan aramada bulundu. Çok uzun bir 
süredir evden uzaklaşmış gibi hissediyordum.

Oğlum tatile gittiği için kendini suçluyordu. Eğer 
tatile çıkmayıp burada kalmış olsaydı, Philip S. ile beni 
tutuklamayacaklardı. Arkadaşıyla bizi kaçırma planla
rı yapmışmış, bir helikopterle, aşağıya bir ip atarak 
duvara açtıkları bir delikten bizi kaçıracakmış. Uzun 
bir süre için başka bir yerde uyumayacağını söyledi. 
Tatilde hep evini özlediğini, beş hafta boyunca sürekli 
uyku tulumunu alıp arabada uyuduğunu ve diğerle
rinin yanında çadırda uyumadığını söyledi. Gözlerini 
kapatmadan önce de Philip S.’nin Jimi Hendrix gibi 
giyinmesini istedi; siyah deri pantolon, boynunda bol 
zincirler.
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Ancak Philip S. deri pantolon giymeyecekti, ak
sine benim ona diktiğim siyah kadife pantolonu giye
cek ve son nefesine kadar ona eşlik edecek bir kemer 
takacaktı. Tesadüf eseri kırk yıl sonra elime geçen fil
min bir kısmında gördüm. Film bulanıktı ve kamera 
rastgele ileri geri gidiyordu. Filmde gösterilen şeyler 
tesadüftü, ancak tekrarı olmayan şeylerdi, çünkü film 
Philip S. ile ilgili son görüntülerden oluşuyordu. 17 
Eylül 1970’te kaydedilmiş görüntüler, cezaevinden 
çıktıktan üç gün sonrayı gösteriyordu. Görüntülerde 
seyircilerin de katılması istenilen bir gençlik isyanına 
ait filmden kesitler vardı. Philip S. sahneye çıktı ve 
az önce yaşadığı şeyleri bir kez daha oynadı. Philip 
S., tutuklanmasına, tüm sicil bilgilerinin alınmasına ve 
karakola götürülmesine izin verdi. Artık bunun nasıl 
bir şey olduğunu biliyordu.

Önceden sahip olduğumuz hayata dönemedik. 
Ancak bunu eve döndüğümüzde fark etmedik. Çok 
daha sonra, meğer o zamanlar yaşadıklarımızın gele
ceğe dair ipuçlarını barındırdığını görebildim. Ger
çekleşen bir olay geriye dönüp baktığımda dönüm 
noktası olarak anlaşılabilir; hayatım cezaevinden önce 
ve cezaevinden sonra olmak üzere ikiye bölünebilirdi. 
Ancak öncesine ait resimler mevcut zamana ait resim
lerle şimdilik örtüşmekteydi; ancak zaman geçtikçe 
eşleşmeler birbirlerine uymayacaktı.

FI. bile anlamsız bir iyilik sergiliyordu. Haftalar
ca suçsuz yere cezaevinde gözaltında kalması hayatına 
yeni bir yön vermişti. Bir müddet daha bizimle kaldı, 
ancak üst kattaki odasında günlerce inzivaya çekildi. 
Daha sonra kayboldu, ancak veda etmek için bir kez
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daha geri geldi. Kısa süre sonra bitecek güvensiz bir 
yakınlıkla sarılıyordu bize. Nereye gideceğini söyle
medi. Zaten söylemesi de gerekmiyordu, nereye gide
ceğini tahmin ediyorduk. Ancak ebediyen gideceğini 
düşünemiyorduk. Yasadışı tavırlarıyla devletin tüm 
mercilerine karşı şiddete varan bir karşıtlık oluşturan 
ve önümüzdeki yıllarda acımasızca kovalanan gruba 
katıldı. Onunla birlikte genç kızlar da gruba katıldı. 
Genç kızlar, evden kaçıp bize sığındı. Her ikisinden 
de iki, üç şey geriye kaldı: genç kızlardan okul defteri, 
H.’den minicik bir kamera ve sarma sigara için köşe
leri koparılmış mendiller. Belli bir müddet babasından 
her seferinde daha da endişe verici ifadeler içeren te
lefonlar geldi. Onu sakinleştirmeye çalışıyordum: “H. 
belki İtalya ya da Fransa’ya gitmiştir ve kesinlikle ya
kında geri gelecektir.” Ancak bu sözler kendi kulağıma 
bile pek inandırıcı gelmiyordu. H., iki yıl sonra ağır 
iddialarla tutuklandı. İnsanları öldürmeye yönelik 
hiç bomba yerleştirip yerleştirmediğini bilmiyordum. 
Söylentiye göre H. bombalanacak yerleri belirleyen 
kişiymiş. Bu şekilde kendisi doğrudan olayların içinde 
yer almıyordu, olayların sonuçlarına ve kurbanlarına 
karşı mesafeyi koruyordu; insanlar ona çok yaklaştı
ğını fark edince bir nevi içten bir mesafe koyuyordu. 
Tanınmayacak bir halde canlı yayında onu götürdü
ler. Kollarını öyle büktüler ki uzun süre yankılanan 
bir çığlık attı. Babası tutuklandığında “Oğlum şiddet 
eylemlerini bilmez,.” diye ifade verdi ve her nedense 
anlaşılmaz bir şekilde bu söylediklerinin doğru oldu
ğuna inanıyordum.

H., dört yıl sonra bir açlık grevi sırasında Eifel 
Bölgesi’nde bulunan eski bir tuğla hapishanede yaptı
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ğı son sessiz acil çağrı sonrasında öldüğünde onu hiç 
kimse duymadı. Zorunlu beslemenin ıstırabını yazı
ya döktü. Yan ve üst tarafta bulunan hücrelerde hiç 
kimse yoktu. Tamamen yalnızdı. Öldüğü gün, yani 9 
Kasım 1974 tarihinde ne bir gardiyan ne de bir dok
tor geldi. Yeni otuz üç yaşma basmıştı. Konuşması es
nasında sık sık havada zarif hareketlerle düşünce ve 
kelimeleri vurgulayan elleri tabutta üst üste konuldu 
ve tırnakları olması gerekenden daha uzundu. Kefeni 
tabutta bir bedeni değil, artık sadece deri ve kemikleri 
örtüyordu.

Oğlum 9 Kasım akşamı bu haberi duyduğundan 
beri kalbini güçsüzleştiren baskıdan bir çıkış yolu bul
maya çalışıyordu. Yatağa girdikten sonra beni tekrar 
yatağına çağırdı. Uzun bir zaman önce H. ona bir 
resim yapmıştı; bir evin, bir bahçenin, bir Kızılderili 
çadırının bulunduğu bir resim. Resmin üzerinde “H. 
için özgürlük” yazılı olduğu için cezaevi yönetimi ta
rafından geri gönderildi. Oğlum bana bir şey daha 
söylemek istiyordu. Uykuya dalmadan kısa bir süre 
önce dikkatini toparladı ve aklımda tutmam gereken 
bir bilgiymiş gibi bana aktardı. “Bir gökdelenin tepe
sinde bulunan bir odanın içinde kocaman deliklerin 
olduğunu hayal et,” diye başladı sözlerine. “Delik
lerden boşluğa düşebilirsin,” diye devam etti. Odaya 
zifiri bir karanlık hâkimdi, gözünün önündeki eli bile 
göremiyordu, her adım hayati tehlike oluşturuyordu, 
ancak odada ışıkları yakmak için bir anahtarı bulunu
yordu. Oğlum, H.’nin yerdeki ışıklara dikkat etme
diğini söyledi. Işığı yakmak için gözü kapalı hareket 
etti. Bunun üzerine deliklerden boşluğa düştü. “Eğer 
duvarlardan tutunarak yürüseydi belki şu an hayatta 
olurdu,” dedi oğlum.
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21. BÖLÜM

Ev sahibimiz üçüncü kez kira sözleşmesini fes
hetti. Philip S.’nin onunla içmesi ve sonbaharda 
Lankvvitz’deki evinin bahçesinde elmaları toplama 
vaadi üzerine kira sözleşmesi feshini tekrar geri aldı. 
Apartman sakinleri şimdi de sık sık iş ve işçi bulma 
kurumuna, sosyal yardım kurumuna veya “şu yukarı
dakilere”, bizim ev sahibinin evine bile bomba atmak
tan bahsediyorlardı. Bild Gazetesi’nin haberine göre 
hâkimlerin bahçelerine yeni bombalı saldırıların ya
pıldığı haberi yer almaktaydı, hemen yanında bombalı 
saldırıları düzenleyen Philip S. ile benim cezaevinden 
serbest bırakıldığımız haberi bulunuyordu. Savcılık 
serbest kalmamıza karşı temyiz başvurusunda bulun
du. Geceleri huzursuzluk arttığında ve şafakta alışıl
mış tutuklama saatleri yaklaştığında uyandık. Philip S. 
oğlumu bir battaniyeye sarıp arabaya taşıdı ve gecenin 
geri kalan kısmını arkadaşlarda geçirdik.

O günlerde bir toparlanır, bir yerleşirdik. Hayat 
planlarının kalıntıları ve dostluk kaybı arasında yeni 
bir başlangıç arıyorduk. Kız arkadaşım M. tutuklan
madan önceye dek çeviri yaptığı masadan bir fotoğ
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rafı alınca içimde bir kesinlik duygusu oluştu. Fotoğ
rafı, birkaç kitap, bir manikür seti, notluk ve kırmızı 
bir çift terlik ile birlikte bir kutuya koydum. M.’nin 
hapiste olduğu yaklaşık beş aydır fotoğraf hep aynı 
yerde duruyordu. Hiç kimse masaya yayılmak için fo
toğrafı bir rafa kaldırmamıştı. Fotoğrafta öğrenciyken 
peşinden Mısır’a gittiği kocasının şiddetinden kaçan 
ve on yıl önce Kahire’de bırakmak zorunda olduğu 
siyah saçlı küçük oğlunun resmi yer almaktaydı. Taksi 
şoförünün masasını topladım. Son mesaisinin tozla
nan hesap dökümleri ofis malzemeleri arasındaydı. 
Taksi şoförünün kişisel eşyalarını bir kutuya koyup 
kenara kaldırdım. Bir yıl sonra serbest bırakıldıkların
da sadece taksi şoförü geri geldi. M., duruşmalar sıra
sında kendinden yirmi yaş küçük ve olaylar sırasında 
Citroen de oturan on altı yaşındaki üçüncü sanığa âşık 
oldu. Cezaevinde kaldığı süre içerisinde on yedi ya
şma bastı ve sanık koltuğunda M.’ye gitgide yanaştı.

Yeraltı gazetemiz yokluğumuzda yeni bir yayıncı 
ve bina edinmişti. Gazete arşivlerinin bulunduğu raf
lar üst kattan toplanıp götürülmüştü. Üst kata başka
ları taşınacaktı. Philip S. video cihazlarını alt kata taşı
dı ve boşalan yere kurdu. Video cihazını satın alırken 
planladığı gibi güncel olaylarla ilgili iki kısa, kışkırtıcı 
film çekmek istiyordu. Siyasi tutuklularla ilgili film bir 
gecede hazırlandı. O zamana dek diğer ülkelerin mah
kumları siyasi tutuklu olarak kabul ediliyordu; örne
ğin Amerika Birleşik Devletleri’nde Kara Panterler ya 
da Güney Amerika’da Tupamaros. Philip S. bu kısa 
filmde yeraltı örgütlerinde polisleri gece gündüz nefes 
nefese bırakan arkadaş ve yoldaşlarına devler ve top
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luma bir nevi tepki gösteren suçlu rollerini veriyordu. 
Rock grubu “Balçık, Taş, Kırık Cam” Philip S. için bir 
tutsak şarkısı yazdı. Philip S. eylül sonunda televizyon 
haberlerini kayıt işlemine ekledi. Habere göre, kadın 
ve erkeklerden oluşan bir grup birkaç dakika içinde 
üç banka soygunu gerçekleştirmişti. Failleri daha iyi 
bulabilmek için banka baskınları tüm ayrıntılarıyla 
canlandırılarak gösterildi. Kaçış yolları ve kaçış araba
ları, onları takip eden devriye araçlarının lastiklerinin 
patlaması için yerlere çiviler, olay yerinde bırakılmış 
maskeler, kıyafetler ve hatta silahlar da tüm ayrıntı
larıyla gösterildi. Philip S. yeni video sistemi ile ya
yma başladı. Daha sonra deneme yanılma yöntemine 
başvurdu; sonunda haberi bir metne entegre etmeyi 
başardı. Tanınan konuşmacı filmin sonunda üç banka 
soygununu devrimci güçler için para edinmenin ba
şarılı eylemleri olarak görmekteydi. Her iki film de 
Kara Panterlerle ilgili bir seminerden sonra üniversite 
fuayesinde bulunan ekranda gösterildi. Ertesi gün ga
zeteler bunu bir “terör filmi” olarak kayda geçirmişti.

Polisler, ekim ayının ilk günlerinde yine bir şafak 
operasyonu düzenlediler. Henüz o filmin bizim video 
cihazımızla yapıldığını bilmiyorlardı. Ellerinde maki
neli tüfekler vardı; oğlum da bir silah istiyordu. Ka
sım ayında da gelip Münih’te bir adliye binasına atılan 
ancak patlamayan iki bombayı kullanan kundakçıları 
aradılar. Arama sıklıkları ve kayıtları gitgide artıyor
du. Philip S. adli işler için iki klasör aldı, biri kendisi, 
bir tanesi de benim için. Philip S.’nin klasöründe Film 
Akademisi ile vuku bulan anlaşmazlık ve bizi özgür 
bırakan hâkimin kararı bulunuyordu. Polislerin arama 
kayıtlarını ise benim klasörüme koydu, sanki polisler
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tarafından düzenli olarak altüst edilen ev hiç onun evi 
olmamıştı.

Olaylar fark etmeden değişiyordu. Her birimiz 
parmaklıklar ardındaki süreyi farklı atlattık. Philip S. 
hapse atılmasını kabul etmedi. Ben ise kendime doğ
ru bir yolculuğa çıktım. Philip S.’nin sesi yükselmeye 
başladı. Ben ise sessizleştim. Cezaevinde ayaklanma
nın provasını gerçekleştirdi, diğer mahkumlan gar
diyanların talimatlarına itaat etmemeleri konusunda 
yönlendirdi. Ben ise kadın gardiyanlarla sohbet edi
yordum. Gardiyanlar Philip S.’ye judo teknikleriyle 
saldırdılar. Bana ise hiçbir kadın gardiyan dokunma
dı. Philip S., bunun üzerine kendisi ve düşman ola
rak gördükleri arasında keskin bir çizgi çizdi. Ben ise 
birçok şeye karşı düşmanlık hissetsem de düşmanca 
davranamıyordum. Kendi kendine bir daha asla hapse 
girmeyeceğine söz verdi. Ben ise arkasında durama
yacağım bir şey için bir daha asla hapse girmeyece
ğime dair yemin ettim. Philip S., cezaevinden ancak 
farklı biri olduğu taktirde kaçabileceğine inanıyordu. 
Ben ise kendimde kaldığım sürece dayanabileceğime 
inanıyordum. Philip S. kaçmak için cezaevinden çıktı. 
Ben ise hayatıma geri döndüm. Philip S. cezaevinde 
bulunduğu sürece beni hep yanında hissetti. Ben ise 
onun yanında değildim, çocuğumun yanındaydım. Bu 
uyumsuzluk yüzünden birlikte yaşamamız mümkün 
değildi. Tüm bunlar yavaş yavaş ve kendiliğinden ger
çekleşti.

Philip S. artık sık sık yollardaydı ve video cihazını 
genellikle ödünç veriyordu. Bu şekilde bir sonraki po
lis baskınında cihazın delil olarak alınması önlenmiş
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oluyordu ve aynı zamanda geçimimiz için para sağla
nıyordu. Film Akademisindeki cihazlarla videografi 
dersleri için halen tanıtım dersleri veriyordu. Sanat 
Akademisinde görsel iletişim alanında seminerler dü
zenleniyordu. Artık onu film çekmekten çok sinema 
ve televizyonda ne iletildiği analizi ilgilendirmektey
di. Bu araçların kullanımıyla ortaya çıkan gücün ve 
fikirlerin şekillenmesi asıl ilgisini çekmekteydi. Ber
lin Teknik Üniversitesi Modern Dil Enstitüsü tara
fından yayımlanan yazıları okuyordu. Kendine çizim 
kuramıyla ilgili bir cihaz, yani resim dilini anlamsal 
içeriklerine dönüştüren ve resimlerin etkileyici yön
lerini gösteren bir nevi araç satın aldı. İncelemelerini 
sosyopolitik açıdan gerçekleştirdi. Artık Yalnız Gez
gin filminde yaptığı gibi film dilinin geleneklerinin 
estetik kırılmalarıyla oynamıyordu; daha çok günlük 
bilgiler için kullanılan resimlerin arkasında yatanları 
öğrenmek istiyordu. Yalnız Gezgin filmini izleyen ve 
Philip S.’nin tutuklanmasıyla ilgili haberi okuyan bir 
yapımcı Bir Teröristin Anıları adlı Rus sosyal devrimci 
Boris Savikov hakkında bir televizyon filmini çekme
sini teklif edince senaryoyu okudu ve uzun bir süre 
bu düşünceyi aklından geçirdi. Ancak yine de filmi 
çekmeyecekti, çünkü parmaklıklar ardındaki süre onu 
bambaşka yerlere sürüklemişti. Bu fırsatı televizyona 
geçiş için, onun deyimiyle, sıçrama tahtası olarak fark 
edemedi. Hayatını değiştiren bir dönüm noktası ola
bilirdi. Beş yıl sonra o otoparkta son umutsuz koşusu
nu gerçekleştirirken, Savikov’un da bir yerde bahsetti
ği gibi, bir uçurumdan düşüp hayatını sonlandıracağı 
nihai kurtuluşa doğru ilerlediği anlaşılıyordu.
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22. BÖLÜM

Dıştan bakıldığında fabrika katındaki günlük 
yaşam sağlam ve güvenilir bir şekilde kaldığı yer
den devam ediyordu. Yanımıza taşman çifti çocuk 
dükkânından tanıyorduk. Samimi birer yoldaş olarak 
kabul edilebilirlerdi. Oğlum ve kızları birlikte uzun 
süredir oynamaktaydı. Halen kira ve ev masraflarını 
paylaşıyor ve sırayla ev işlerini hallediyorduk. Karşı 
binadaki aynı katta küçük bir daire satın alan bir çift 
de bize katıldı. Mutfağımızdan evlerini görebiliyor
duk. Çocuklar ellerinde eski bir bez maymunla çatı 
katından onların evine geçebiliyordu. Tarzan ve Jane 
oynayıp pencerelerden tırmanarak çifti yemeğe da
vet ediyorlardı. Erkekler Çince eğitim aldıkları için 
sık sık çubukla yemek yiyorlardı. Ardından çocuklara 
akşamları Liang-Shan-Moor hırsızlarının hikâyelerini 
okuyorlar, kahramanın adını ise orijinal vurgusuyla 
söylüyorlardı. Bu yüzden bazen çocuk odasından ga
rip sesler geliyordu. Kalabalık arasında Philip S.’nin 
düşünceleriyle başka yerlerde olduğunu, kaçmaya 
çalıştığını, yakında sadece fiziksel olarak toplumsal 
hayata katılacağını ve planlarıyla çoktan başka, hat
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ta kendisine bile yabancı diyarlarda bulunacağını hiç 
kimse anlayamadı.

Bazı geceler taksi şoförlüğüne devam ediyor
du. Karanlığı, taksi şoförü olarak kamufle olmuş bir 
halde dolaşmak ve gizli buluşmalar için kullanıyor
du. Sürekli yollardaydı; hak ve haksızlık arasındaki 
gidip geliyordu. Bazıları için artık geri dönüş yoktu. 
Kafasında netliği sağlamak için arkasında bıraktığı 
tüm köprüleri yıkmak ve böylece düşündüğü şey ile 
günlük hayatta karşısına çıkan şey arasındaki zıtlığı 
tamamen bertaraf etmek istiyordu. H.’nin de katıldığı 
grupla irtibata geçti. Tüm ülke genelinde aranan bir 
çift ile tanıştı. Onların benimsediği politika ise Philip 
S.’ninki ile aynı değildi. Philip S., devleti ya da Ame
rikan emperyalizmini doğrudan hedef alan görkemli 
eylemleri pek hoş karşılamıyordu. Ancak çift onun il
gisini çekiyordu; birbirlerine ölümüne uyum sağlama 
inatları onu etkilemişti. Onları görüp eve geldiğinde 
geceleri bana daha sıkı sarılıyordu.

1971 kışının sonlarına doğru bir film izlemek için 
İsviçre’ye gitmek istediğini belirtti. Sadece ben, onun 
İtalya’ya gidip kendilerine Kızıl Tugaylar adını veren 
ve özgür bir hayat ile yeraltında gizlenmiş bir hayat 
arasında gidip gelen bir grup ile buluşacağını biliyor
dum. Elinde Milano’da bulunan bir adres vardı. Ora
da lider ve onu etkileyen diğer insanlarla buluşacaktı. 
Bu grup boş bir evi işgal ediyordu. Bazıları tartışıyor
du, gösteriler yapıyordu, protestolarda bulunuyordu; 
bazıları da yasadışı eylem zamanının geldiğini düşü
nüyorlardı. Söylediklerine göre, karıştıkları eylemler
den veya sorumlu tutuldukları saldırılardan sonra şu
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an sürdürdükleri arkadaşlıklara, ailenin, büyükbaba 
ile büyükannenin, ebeveyn ile çocukların bulunduğu 
hayata dönmelerinin mümkün olmadığı durumlarda 
hayatlarını sürdürebilecekleri başka bir hayat için alt
yapı hazırlıyorlardı. Günün birinde karşılarına çıka
cak bir an, ailenin ve dostlarının onlara koruma sağ
layamayacağı bir durum ve eve dönüş yolunun günün 
birinde tuzağa dönüşeceği zaman için planlar hazırlı
yorlardı.

Milano’daki çiftte ve arkadaşlarında kimi şeyler 
farklıydı. Berlin’de mücadele veren gruplar için dev
lete ve siyasetçilerine, Amerikan emperyalizmine ve 
CIA’ye yönelik saldırılar ön plandayken, İtalya’daki 
gizli eylemlerde sanayi işçilerinin desteği önem kazan
maktaydı. Kuzey İtalya’da bulunan fabrikalar küçük 
çapta sabotajlar düzenlerdi, yani başkalarının işlerine 
bir nevi çomak sokmak gibi bir şey; işte Philip S.’nin 
de düşüncesi bu yöndeydi. Grubun pratik becerileri
ne hayrandı ve bu kendisi için de uygundu. Geceleri 
yollara çıkıp Fiat"ta çalışan arkadaşlarının hazırladığı 
ve neredeyse tüm araçların kapılarını açabilen akıllı 
anahtarla araçları açıp dikkat çekmeden ve hızlıca 
bunları çalıyorlardı. Cinquecento model aracı çalmı
yorlar, dört kapılı ve kaçış aracı olarak daha uygun 
büyük aracı tercih ediyorlardı. Daha sonra fabrikayı 
iyi bilen, aynı düşünceleri paylaşan biriyle bir plan 
hazırladılar. Ya montaj hattına zarar veriyorlar ya da 
müdürün odasına girip akor birim için düşünülen sa
yıların artışı ile ilgili belgeleri yok ediyorlardı. Yaban
cı plakalı aracın verdiği gizlenme duygusuyla çalıntı 
arabayı tüm gece kullanırlardı. Aracın sahibi hırsızlı
ğı fark edip polise haber verene kadar, onlar işlerini
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çoktan bitirip arabayı yol kenarında bir yere bırakmış 
olurlardı.

İşgalcilerin Milano’daki evi polis tarafından ba
sıldığında evde bulunan herkes tutuklandı. O çift ise 
bir süreliğine cezaevinde kaldıktan sonra ortalıktan 
kayboldu. Philip S., onlarla isimleri İtalyan gazetele
rinin manşetlerinde çıktığında karşılaştı. Ancak yeral- 
tındaki siyasi mücadeleler hakkındaki görüşleri çiftin 
bombalar, adam kaçırmalar ve cinayetler aracılığıyla 
hükümet ile çatışmaya girmesiyle farklılık gösterdi. 
Çift takip edildi, kuşatıldı ve yok edildi. Kadın aynı 
yıl içerisinde, Philip S. gibi silahlı bir çatışmada öl
dürüldü. Erkek ise yirmi yıl cezaevinde kaldı. Philip 
S. İtalya’dan dönüp benimle paylaştığı hayata tekrar 
başladığında, gitgide iki farklı hayat yaşamaya başla
dık.

Bütün yollar artık potansiyel kaçış yolları oldu. 
Minibüsü satıp dört kapılı bir Peugeot marka otomo
bil satın aldı. Aşkımız gizli bir birlikteliğe dönüştü. 
Artık her şey öncesine göre daha fazla öneme sahipti. 
Birlikte çekildiğimiz fotoğraflara Philip S. şekil ve
rirdi. Ancak artık o fotoğraflarda olan biz değildik. 
Philip S.’nin bıyıksız, sakalsız olduğu ve pencere camı 
taktığı bir gözlüğü vardı. Ben de siyah, kıvırcık bir 
peruk takıyordum. Philip S., Film Akademisi’nin ka
ranlık odasına çekilirdi ve fotoğraflarımızı aşağı yu
karı yaşımıza, boyumuza, göz rengimize benzeyen 
yabancı kimliklere birleştirirdi.8 Kimlikleri kimin ona 
verdiğini bilmiyorum. Benim bilmediğim ilişkileri

8. Alman nüfus cüzdanlarında kimlik sahibinin boy ölçüsü ve göz rengi 
belirtilmektedir.
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vardı. Dikkatli bir şekilde vesikalık etrafındaki per
çinleri söktü ve öğrenci kartları için kullanılan küçük 
bir makine ile aynı yerden zımbaladı. Zürih’te almış 
olduğu grafik derslerini anımsayarak yabancı kimlikte 
bulunan mührün fotoğrafını çekti, yeni kimlikte res
min köşesine yansıttı ve yeni pasaport fotoğrafında 
mührün dairesini tamamlayarak bitirdi. Saatlerce bu 
işle uğraştı. Geceleri sessizce yanıma gelirdi. Bir za
manlar artık gelmeyeceğini hayal bile etmek istemi
yordum. Philip S. ise onunla her yere gitmeyeceğimi 
hayal bile etmek istemiyordu. Ancak ikimiz de bu ko
nuları konuşmaktan kaçınırdık. İmalarda bulunmakla 
yetinirdik ve geceleri yan yana yattığımızda gecenin 
karanlığı konuşmadığımız şeyleri tamamen ortadan 
kaldırırdı.

Geceleri müdahalelerin girdabına yenik düşen 
birçok militan grup vardı. Protestolar ve gösteriler 
onlara yetmiyordu artık. Birçok kez yaptıkları pro
testo eylemleri onların mahkemede ve basında birer 
suçlu ya da terörist olarak sıfatlandırılmalarma ve po
lisin gelişigüzel müdahalesine fırsat veriyordu. SS’de9 
halen görev yapan siyasetçilerin seçimleri kazanarak, 
eski Nazilerin hâkim olduğu ve kararlar verdiği sis
temi şiddet uygulayarak çökertmeye çalışıyorlardı. 
Philip S. bu gruplarla temas kurmak istiyordu, onla
rın eylemleri ile amaçları ve lojistik kavramı altında 
anladıkları şey hakkında bilgi almak istiyordu. Polisin 
bile bilmediği güvenli ve gizli evler oluşturmak, pasa
portları daha iyi kopyalamanın yeni metotlarını öğ
renmek ve İtalya’dan getirdiği akıllı anahtarın bile işe

9. SS (Schutzstaffel; Türkçe: Koruma Timi) Nazi Almanyası'nda askeri bir 
birlikti.
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yaramadığı modern direksiyonların kilitlerini kırmak 
için en son yöntemleri edinmek için onlarla irtibata 
geçmek istiyordu.

Sanki algıladığım her şey başka bir adam olmaya 
karar veren bir adamın filmiymiş gibi geliyordu bana. 
Benim için düşünülen elçi rolünü yeni bir giysi gibi 
deniyordum ve Münih’e gittim. Trende şık, siyah lake 
mantolu ve siyah saçlı bir kadına dönüştüm. Peron
da umutsuzca bekliyordum. Bir banka oturup irtibata 
geçeceğim ve her yerde aranan kişiyi bekledim. Pe
ron boşaldı ve sadece loden ceket ve dizbağı pantolon 
giymiş bir adam yavaş adımlarla yukarı ve aşağı gidip 
geliyordu. Sonunda geri dönmek için tren saatlerine 
bakmaya gittiğimde Bavyeralı adam birden yanımda 
dikiliverdi ve sessizce adımı söyledi.

Polis tarafından aranan kişiler ile buluşmak, hiç
bir güvenliği olmayan bir dünyaya bir geçiş olarak 
kabul edilebilir, çünkü yaşanan her durum iki farklı 
şekilde yorumlanabilirdi. Neredeyse tamamen boş da
iremde habersiz bir şekilde yatağımda oturuyordum, 
yatağımın altında da silah vardı. Bavyeralı, loden ce
ketini bir kenara bıraktı ve gömleğinin yakasından 
uzun, siyah bir at kuyruğu çıkardı. Orada karşılaştık
larımdan bazılarım polisler peşine düşmeden de ta
nıyordum. Diğer arkadaşların ise kısa bir zamandan 
beri arandığı, afişlerde görülmekteydi. Siyah Afgan 
keneviri, sarılmış kâğıttan çıkarılıp ufaltılarak elden 
ele dolaştırılan sarma sigaraya konulurken, üzerinde 
düşünmemiz ve konuşmamız gereken bir eylem pla
nı ortaya koydum. Philip S.’nin önerdiği eylem planı
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çok fazla ilgi görmedi. Toplantıya katılanlar şirketlere 
yasadışı eylemlerle girebilmenin mümkün olmadığını 
düşünüyorlardı. Bunun üzerine daha çok hâkim, savcı 
ve düşmanlarının bahçelerine attıkları patlayıcı mad
deleri kullanmayı tercih ettiklerini ifade ettiler. En 
azından bu yöntem bildikleri ve samimi oldukları bir 
teknikti. Kimlikleri deneyimli sahtekârlar tarafından 
temin edilecekti. Direksiyon kilidini esnek bir matkap 
ile kırdılar. Yatağımın altında bulunan, yakında polis 
tarafından ele geçirilecek ve burada bulunanlardan 
herkesin sonu anlamına gelen silahları, bankalardan 
temin ettikleri parayla satın aldılar.

Yine de onun için başka bir geziye çıktım. Kar
la kaplı ve güneşin yansımasından parlayan yollarda 
İtalya’ya gidiyordum; dirseğimi camını indirdiğim Pe
ugeot 404 marka aracımdan dışarı sarkıtarak teypte 
Bob Dylan dinliyordum: “... send a message to Mary, 
but don’t teli her, were I am.” Milano’da eylemciler 
tarafından işgal edilen ev polisler tarafından halen bo
şaltılmadı. Akşam yemeğine yetiştim, küçük bir odada 
uyudum, ertesi gün Fiat marka bir araçla evde bulu
nanların bilmemesi gereken bilgilerin verildiği başka 
bir yere götürüldüm. Şehrin arka mahallerinin bulun
duğu apartmanlara doğru ilerlerken şoför önüne bak
maktan çok dikiz aynasına bakıp bana Fiat işçilerinin 
hazırladığı akıllı anahtarı teslim etti.

Stüdyo tipi bir evin mutfağında, iki yıl sonra adam 
kaçırma ve cinayetten aranacak bir adam karşımda 
oturuyordu. Adamın İngilizcesi benim İtalyancam ka
dar kötüydü. Adam, beraberimde getirdiğim ve Philip 
S.’nin hazırladığı eylem planının İtalyanca çevirisini
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okudu. Eylem planında yine fabrikalardaki mücadele 
ele alınıyordu ve büyük Avrupa kentlerinde sanayi iş
çilerinin mücadelesinin militan gruplar tarafından ne 
şekilde desteklenebileceği anlatılmaktaydı. Philip S. 
kuzey-güney yönünde ve Almanya’dan İtalya’ya uza
nan bir eylem.planı düşünüyordu. Okuma sırasında 
adam doğruldu. Çok sessiz, ancak ritmik bir tıkırtı 
giriş kapısında duyuldu. Ayağa kalktı ve kapıyı açtı. 
Koridordan sesler ve mutfaktan bazı kelimeler duyul
du. Bir nakliyattan söz edilmekteydi; sınır kapısından, 
Carabinieri ve tutuklamadan bahsedildi. Dokuzuncu 
kattan kasvetli apartman yapılanmasına baktım. Çok 
fazla zamanın kalmadığını biliyordum. Muhtemelen 
çoktan başlamış olan polis sorgularında bazı adlar ve 
adresler ifşa edilmiş olabilirdi bile. Sanırım son daki
kada evi terk ettiğim için yakalanmadan kurtuldum.

Sahte kimlikler ve gizli toplantılar, bizi bir arada 
tutan büyük akşam sofrasından henüz ayırmıyordu. 
Birlikte olduğumuz sürece çocuğumun ve arkadaşları
mın bulunduğu ortama da ait sayılırdı. Ancak herkes 
bir şeyler anlatıp o anlatmayınca etrafında derin bir 
sessizlik oluşuyordu. 1971 ilkbaharında bir kez daha 
İsviçre’ye gittik. Philip S. o kadar çok yasadışı işe bu
laşmıştı ki ona silah temin edecek bağlantılara bile 
ulaşmıştı. Bu gezi, birlikte yaptığımız son gezi olacak
tı. Yaptığı eylemlerdeki risk ne kadar artarsa beni de o 
kadar yakınında istiyordu. Onunla biraz daha yol al
dığımda bu yeraltı dünyasının, yani şu kasvetli varlığı 
sürdürmenin, sadece bir düşünce olduğunu ve bunun 
asla gerçek olamayacağını düşünüyordum. Bu yüzden 
ortak yaşamımızın son bölümünde nöbet tutmaya
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devam ettim. Aramızdaki aşk halen bir birliktelik ge
rektirdiği için, Philip S. yabancı araçların direksiyon 
kilidini kırarken nöbet tutuyordum.

Benimle evleneceğini söylemek için son kez ai
lesi ile görüştü. Birkaç dakikalığına ilk ve son kez 
ResedastraSe’deki eve ayak bastım. Daha sonra bir 
restoranın gayet keyifsiz ortamında yemek yedik. Sa
hip olduğu her şeyden feragat etmek üzere yanlış bir 
düzen kurmaya kalkıp, pek de vakti kalmadığı resmi 
bir bağ oluşturmak istedi. Daha sonra bir bankaya ve 
bir avukata gitti. Bana onun banka hesabına erişebi
leceğim bir vekaletname bıraktı. Böylece, tabii eğer 
onun ve benim için gerek olacaksa, bir şeyi, bir mirası 
güvence altına almak istiyordu. Bankanın ve her şeyi
ni bıraktığı avukatın ismini hatırlıyordum, ama gizli 
numaraları unuttum ve şifreli rakamların bulunduğu 
kâğıdı kaybettim. Muhtemelen banka soygunlarından 
elde ettiği paraları bu hesaplarda tutuyordu; belki de 
orada biriktirdiği ve hayatını, seyahatlerini ve ihtiyaç 
duyduğu her şeyi karşıladığı paraları burada tutuyor
du. Bu parayı çekmeye fırsatı olmazsa, muhtemelen 
gitmeyi istemediği yere gidecek ve o para isimsiz bir 
hesap altında sonsuza dek kalacaktı.

Geri döndüğümüzde Basel tren istasyonunun 
gümrük memuru benim aranan biri olduğumu sanı
yordu. Sanırım saç kesimim yetkiliyi yanlış yönlendir
mişti. Kompartımandan çıkarıldım ve telefonla yap
tığı uzun görüşmeler sonunda hata yaptığını anladı. 
Tabii bu arada tren de kaçmıştı. Philip S., kıyafetleri 
arasında İsviçre’den aldığı silahların bulunduğu bir 
bavulla yolculuğuna yalnız devam etti.
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23. BOLUM

Yaptığı güne kadar onun yapacağına inanmadım. 
Sahip olduğu azıcık şeyden bile nasıl vazgeçtiğini gör
düm, kendi gözlerimle buna tanık oldum. Onun ey
lemleri ve kararları üzerinde hiçbir etkim kalmamıştı. 
Artık kendinden başka kimseyi düşünmüyordu. Yaşa
dığı her şeyin bir amacı olduğunu düşündüğü için ye- 
raltındaki hayatı ile ilgili bir senaryo hazırlıyordu. Bir 
zamanlar varlığını sanatçı olarak tasarladığı gibi şimdi 
yeraltmdaki varlığını tasarlıyordu. Sanatçı olarak ya
rattığı mükemmel varlığını en ince ayrıntısına kadar 
yeraltı dünyası içinde düşünmeliydi. Siyah paltosunu 
uzun süredir giymiyordu. Ekose gömleklerini ve ta
kım elbisesini giymiyordu. Eşyaları fabrika katında 
köşeye atılmış paçavralar gibiydi. At derisi ayakkabı
larını da giymiyordu. Artık herkes gibi görünmek isti
yordu; C&A mağazasından hazır giyim bir ceket aldı; 
eski ve yıkamadan yıpranmış kaşmir kazağın yerine 
göğüs hizasında sportif çizgisi bulunan, Woolworth 
mağazasından aldığı siyah, polyester, balıkçı yaka ka
zağı tercih ediyordu.

Kendisinin bulunduğu fotoğrafları yok etmeye
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başladı. Benim çektiğim fotoğraflardı bunlar. Hepsini 
bir gecede yok etti. Birlikte geçirdiğimiz hayatın bir 
nevi kanıtı olan fotoğrafları klasörlerden çıkardı. Her 
birini tek tek yakıyordu. Negatiflerini ufacık parça
cıklara ayırdı. Eski hayata dair hiçbir kalıntı bırakmak 
istemiyordu. Bazen gözden kaçırdığı birkaç fotoğraf 
elime geçiyordu. Bir zamanlar dikkatleri üzerine çek
mek için verdiği çabayı şimdi gizlenmek için veriyor
du. Hatırlanmak istenen biri oldu. Yolda durmadan 
yanından geçen tanıdıklara rastladığında kendini ko
rumaya alırdı.

Sadece geçmişini yok etmek istemiyordu. Gizlen
mesinden dolayı küçük ve belirgin jestleri de kaybolu
yordu. Sessiz kalma ile ulaşacağına inandığı amaçları 
uğruna kendini ve böylece tüm bireysel özelliklerini 
feda etmeyi göze almıştı. Bu doğrultuda bir daha asla 
hapse girmeme kararı da bunlardan biriydi. Bu kararı
nı da değiştirmek istemiyordu. Hiçbir şey ve hiç kimse 
onun artık ne yapması gerektiğini belirleyemezdi. Tek 
sanatsal arzusunu kendi hayatını aşan muhteşem bir 
iş ile başarmıştı. Onun dışında hiçbir şey yoktu. Yirmi 
üç yaşındaydı. Her şeyi elde ettiğini söylüyordu: bir 
eşi ve bir çocuğu vardı. Gidebilirmiş bu dünyadan.

Hiçbir zorunluluğu olmadan yapıyordu her şeyi. 
Henüz ortadan kaybolmasını gerektirecek bir şeyi 
yoktu; ne bitmiş, ne peşinde koşması gereken bir aşkı, 
ne de bir tutuklama emri. Sadece varsayımlar vardı. 
Ancak bunlar sadece şüphelerden ibaretti ve bir tutuk
lama için yeterli değillerdi. Koşullar onu zorlamadan 
gitmek istiyordu. Uzun bir süre bu konuyu düşündü. 
Daha fazla tereddüt ederse belki asla yapamayacaktı. 
Ne istediğini ancak yaptıktan sonra anlayabilecekti.
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Rastgele bir gün seçti. Başka bir gün de olabilirdi. 
Avludan geçerken peşinden baktım. Sonbahar geldi
ğinde tekrar toplamamız gereken elmaları hatırlatan 
ev sahibi ile karşılaştı ve ona nasıl söz verdiğini gör
düm.

Onu engellemek istemedim. Vazgeçmesine hiçbir 
biçimde karşı koyamıyordum; varlığın karmaşıklığı ve 
yanlış bir dünyada doğru bir hayatın olduğu inancı dı
şında hiçbir şeyi denge'tahtasına yerleştiremiyordum. 
Kendi gerçeğimle yaptığım sessiz mücadele beni yor
muştu. Doktor bana demir damlası yazdı. Bulundu
ğum mekânlar sallanmaya başladı, dalgalar şeklinde 
hareket etti, sesler uzaktan gelmeye başladı. Yattım ve 
saatler sonra uyandım. Geçen gece, belleğimden silin
di. Philip S. ile olan ortak hayatımız çoktan geçmişti. 
Belki de bana öyle geliyordu; belki onun için bir de
neme veya deneyden ibaretti her şey. Hayatında olup 
biten her şey gibi belki bu da, tüm yoğunluğuyla ya
şadığı belli bir zaman dilimine bağlı olarak gelişen ve 
sonu göründüğü için daha sonra arkasında bırakmak 
istediği bir şeydi.

Dışarıda hava sıcak ve güzeldi. Ihlamurlar çiçek 
açmıştı.
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24. BOLUM

Evi bir seyahate çıkacakmış gibi terk etti. Sadece, 
dört yıl önce Berlin’e gelirken yanına aldığı bavulu 
aldı. Onun dışında her şeyi bıraktı. Video cihazlarını, 
ders verdiği Film Akademisi’ne daha önce götürmüş
tü. Daha sonra bu cihazları satacak ve gelirini gizli 
işleri ve yeni yaşam tarzının ihtiyaçları için harcaya
caktı.

Diğerleri de sabahın ilk ışıklarıyla gitmişti; kimi
si Doğu Asya Enstitüsü’ne, kimisi hastaneye, kimi
si başka yerlere. Oğlum çocuk dükkânındaydı. Onu 
öğleden sonra almaya gittiğimde bir bahane uydura
caktım. Onu, küçük kız arkadaşıyla eve getirdiğimde 
evin bomboş olmamasına seviniyordum. Diğerleri de 
eve dönmüş olacaktı. Akşam yemeğine oturduğumuz
da hiç kimse bana bir şey sormayacaktı. Philip S. ile 
aramda büyüyen mesafeyi, daha doğrusu onun sessiz 
ve yavaş yavaş herkesten uzaklaşmasını fark ettiler. 
Herkes onun eşyalarını nasıl düzenlediğini, ne kadar 
çok yemekten uzaklaştığını ve evdeki varlığını gide
rek daha hızlı ve etkisiz bir şekilde arkasında bıraktı
ğını görüyordu. Başına buyruk biri olarak mutluydu 
ve gizliden gizliye amaçlarını gerçekleştirerek gitgide
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diğerlerine yabancılaşıyordu. Tek kelime etmeden ev 
ortamının birlikteliğinden uzaklaşmıştı ve günün bi
rinde H.’nin ettiği gibi bir vedadan çok, diğerlerinin 
yorumlarına göre bir kaçış ile ayrıldı. Ona karşı gel
medim. Herkes uyuduğunda, geceleri beni ona çeken 
şeyi halen inkâr ediyordum. Kadın ile erkek arasın
da gerçekleşen bir ayrılık olmuş gibi davrandım. Hiç 
kimse ile hayatımızın anlamının sözkonusu olduğunu 
konuşmadım.

Birisi ona arka avluda küçük bir daire bırakmış
tı. Adı kapıda yazılı değildi. Eve yerleşmek için hiçbir 
şey almadı. Dairede bir masa, bir sandalye ve daracık 
bir yatak vardı. Masada oturup, çıplak ampulün sert 
ışığı Carlos Marighella’nın şehir gerillalarının elki- 
tabına vurduğunda ortaya tamamen özdeşleştiği bir 
tablo çıkıyor, bu da kitabı okumadığından daha çok 
içselleştirdiğinden kaynaklanıyordu. Olmak istediği 
kişi olmuştu; başka biri, daha doğrusu düşündüğü in
san olmuştu. Kendini düşlediği resim, gerçek hayattan 
daha anlamlıydı. Gerçek bir varlığın çelişkili yaşamın
dan manastır hücresinde münzevi bir hayata geçişe 
cesaret edebilmişti. Oda, mutfak ve dış mekân tuvaleti 
arasında, uzak bir geleceği reddedişini ödüllendirme 
bilinciyle hareket ediyordu.

Philip S., ilk zamanlarda dört yıl boyunca ço
cuğum için hissettiği sevgiye tutunmaya çalışıyordu. 
Ancak bir çocuğa olan sevgisi kendi kafasında tasar
ladığı herkesin sevgisinin yerini tutmuyordu. Böylece 
oğlum ile Philip S. arasında büyük bir boşluk oluş
muştu, çünkü samimi bir geçmiş ile hayal edilen bir 
gelecek arasında şimdiki zaman için yer kalmıyordu. 
Oğlumla hayvanat bahçesinde, sinemada veya futbol
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sahasında güçlükle düzenledikleri buluşmalarında bir 
çocuk için daha iyi bir dünya yaratma arzusu yerine 
tüm çocuklar için daha iyi bir dünya arzusu ortaya 
çıkıyordu. Altı yaşında bir çocuğun ilgisi gelecekte 
yasadışı bir eylem düzenleyecek birinin çıkarlarıyla 
çeliştiğinde asıl o zaman sorunlar ayyuka çıkıyordu. 
Oğlum, Philip S.’nin uzun süredir gizlediği şeyi fark 
ettiğini kendisine hissettirdi. Güvendiği ve sevdiği kişi 
onu kaybetmeyi göze almıştı, çünkü göründüğü gibi 
ortak yapabilecekleri bir şey olmadığı için değil, ak
sine dile getirilmeyen başka bir şeyden ötürü araları 
açılıyordu. Ona bunu söyledi ve hatta yüksek sesle 
söyledi, otobüste, herkes duysun diye. Philip S. ona 
vurdu; daha önce hiç yapmadığı bir şeydi bu ve o an 
bir şeyi de yok etmişti. Bundan sonra sadece bir kez 
daha karşılaştılar ve o yok ettiği şeyin yerine hiçbir 
şey koyamayacaktı.

Oğlum yaz tatilinden sonra ilk kez okul çantasını 
taşıdığında Philip S. dışarıya son kez baba rolünü oy
nadı. Ancak Philip S. bir fazlalık olarak görünüyordu. 
Çocuk ona uzak duruyordu, mesafeliydi. O günlerde 
çektiğim bir fotoğrafta yüzü görünmüyordu. Kamera, 
okula bir an önce gitmek isteyen çocuklara odaklan
mıştı. Dimdik durarak küçük bir grup fotoğrafı çek
tiler. Oğlumun sırtındaki çanta Philip S.’nin beline 
kadar geliyordu. Bugün o fotoğrafa baktığımda fotoğ
rafın kenarında dikkat çekmeyen, hazır ceketle duran 
adamın o olduğunu anlayabiliyorum.

Bir sonraki ev aramasında kadın polis çocuğun 
odasına girip Philip S.’yi sorduğunda oğlum sustu. 
Sohbet tonuyla bir kere daha sordu. Ancak oğlum 
yorganın altına girip ayak tarafından çıkarak kaçtı.
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25. BOLUM

Bana bir anahtar verdi. Karanlığın basmasını bek
liyordum. Ancak halen yaz mevsimiydi ve gündüzler 
çok uzundu. Koyu renk kıyafetlerimi giyip herkes 
uyuduğunda ortalıktan kayboldum. Doğru yoldan 
gitmedim, önce ters yönde ilerleyip metroya bindim; 
başka bir çıkıştan peronu terk ettim; bir otoparka 
girdim; tekrar oradan çıktım; bir evin giriş kapısına 
doğru yönelmiş gibi davranıyordum; biraz durdum; 
tekrar devam ettim; vitrinlerin önünden geçerken 
dikkat çekmeden başımı her yöne çeviriyordum. 
Sonunda Philip S.’nin yeni taşındığı eve aslında beş 
dakikada gelebilecekken yarım saatte vardım. Bazen 
buluşma saatimizde evde olmazdı. Onu o kasvetli 
evde beklerken, beni onunla özdeşleştiren hiçbir şey 
bulamıyordum. Odanın bir köşesinde sandalye, masa 
ve masanın üzerinde ampul vardı. Mutfakta bir ten
cere, bir tava, iki fincan, iki tabak, iki bıçak, iki çatal; 
her şeyden iki tane, biri benim için düşünülmüştü. 
Tuvalet merdivenlerin altındaydı, anahtar kapıda ası
lıydı. Daracık yatağa uzandım ve eşyaların yalnızlı
ğından kaçmak için uykuya dalmaya çalıştım. Ancak
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her seferinde bilinmeyen seslerden uyanıyordum. 
Philip S.’nin sürdürdüğü çift kişilikli hayat artık belli 
bir düzene girmişti. Gündüzleri gerçek adıyla Sanat 
Yüksekokulu’nda verdiği derslere giderdi. Daha son
ra yeraltı dünyasıyla toplantılar düzenlerdi. Sonunda 
eve geldiğinde üzerindeki kostümleri çıkaran adamı 
kucaklıyordum. Ancak şimdi her şeyde bir canlılık 
vardı; sevgimde bile. Arzu ettiğimiz anda erişilebilir 
olmalıydı. Aramızda artık mesafe kalmamıştı. Her 
şey kesin bir biçimde belirlenmişti: zaman, duygular 
ve kelimeler. Tüm bunlar acımasız ve belli bir ama
ca yönelik gerçekleşiyordu. Bu kavramlardan geriye 
kalan hoşgörü, sabır ve tereddüt kayboluyordu. Ar
tık sohbet etmiyordu, olasılıklardan yola çıkıyordu. 
Cevap vermek istemediğim cümleler dile geliyordu; 
beni duvara sıkıştıran ve yüksek hedefler vaat eden, 
kurbanlarıyla ilgili, ancak kişiyi baskı altına alan ve 
kaçmak istediğim mecburiyetlere zorlayan cümleler. 
Ancak yine de görevleri kabul ediyordum: Onun için 
ertesi geceler şifreli sözcüklerle ve sahte isimlerle top
lantılar düzenlemem gerekiyordu. Daha sonra çocu
ğum uyanmadan doğrudan eve koşuyordum.

Kış olmuştu ve erken kalkmak zorundaydım. Bir 
Şubat ayı gecesinde, buzlu bir yaya geçidinden ge
çerken yolda ilerleyen bir taksi kayarak bana çarptı. 
Taksi şoförü beni eve götürmek için ısrar ediyordu. 
Evin kapısında onun gitmesini bekledim, gittikten 
sonra tekrar yola çıktım. Kaldırımlar bile buz tut
muştu, baş aşağı dikkatli bir şekilde yürüyordum ve 
birden beni yakalayıp kendisine çekerek sımsıkı sarı
lan bir adamla çarpıştım. Kendimi bıraktım. Kolunu
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omzuma attı, ben de hiç çekinmedim. Geceyi loş bir 
stüdyoda birlikte geçirdik. Yatağın yanında, daireler 
çizerek kenarına kadar raptiye yapıştırdığı porselen 
bir fincan vardı. Duvarlarda geniş fırça darbeleriyle 
boyanmış büyük ebatlı resimler asılıydı. Bir daha hiç 
karşılaşmadık.

Philip S. tüm gece beni bekledi. Geldiğimde tir tir 
titriyordum; onu ısıttım ve yanında kalmamı istedi. 
Ancak artık kakmıyordum, çünkü aramızdaki aşk sü
rekli tehditlerden ötürü suç ortaklığına dönüşmüştü. 
Enerjimi umutsuz bir şey için harcıyordum. Sabahın 
ilk ışıklarında eve koştum. Biraz mutfakta oturdum. 
Ev toparlanmış, bulaşıklar yıkanmış, her şey sessiz ve 
yarma hazırdı. Sonra çocuk odası kapısını sessizce aç
tım, uyuyan çocuğumun yüzüne bir kez daha kurtul
muş hissi ile baktım.

1972 yılında Philip S.’nin yasal ile yasadışı varlığı 
arasındaki uçurum büyümüştü. Philip S.’nin bu çifte 
hayatı her an çökebilecek bir denge oyununa dönüş
müştü. Bu yıl içerisinde de ihanete uğrayacaktı. Silah 
ticareti ve araba hırsızlığı sözkonusuydu. İsviçre ga
zetelerinde Philip S.’nin soyadına örgüt kelimesi ek
leniyordu. Elbette artık sadece belirli durumlarda çift 
olduğumuzu bildikleri için de benim soyadım onun 
soyadının hemen yanma iliştiriliyordu.

Bu haber Alman basınında da yayımlandı. Bu sa
atten itibaren adamın biri evimizin önünde arabada 
oturup evimizi dikizliyordu. Bazen araba tam evin 
karşısında duruyordu, bazen de biraz ötede. Arabanın 
dibinden geçiyordum ve varlığımı hissettiriyordum. 
Ancak benim işlevim yem olmaktan öteye gitmiyordu
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ve Philip S.’ye giden yollar benim için gitgide tehlikeli 
olmaya başlıyordu. Halen Sanat Okulu’nda çalışıyor
du. Günün birinde toplantıya katılmak üzere okula 
gittiğinde toplantı salonunun her üç giriş kapısında 
üniversite öğrencisine benzemeyen iki adam görünce 
son anda kaçmayı başarabilmişti. O küçük daireye de 
dönmek istemiyordu. Ben de evimde Philip S.’ye ait 
her şeyi yok ettim, hatta kapı çerçevesine para bandı 
ile yapıştırdığı en ufak fotoğraf karesini bile ortadan 
kaldırdım. Roma’da bir terasta çekilen bu fotoğrafta 
yüzüm görünmüyor, sadece vücudum belli oluyordu. 
Daha sonra farklı bir şekilde Charlottenburg semti
ne ait bir telefon numarasından bana ulaşınca onunla 
umutsuzluğun neredeyse dayanılmaz bir hüzün bırak
tığı son sevişme gecemizi yaşadık. Bir banka yetkilisi 
veya araç satıcısı kılığında yine benim için olması ge
reken kişi oluyordu.

İki banka soygunundan sonra bir kez daha ihane
te uğradı. Daha sonra öğrendiğime göre, banka soy
guncularından biri arabaya ulaşamadı ve sorgusunda 
tüm isimleri itiraf etti. Başka bir soyguncu tutuklanıp 
ifade verince Philip S. de tutuklama talebiyle arandı. 
Henüz arananlar listesinde yer almıyordu, ancak yine 
de dönüşümünü tamamlamak istiyor ve artık sahte 
kâğıtlarla dolaşıyordu. Bu ihanet uzun zamandır ken
dini hazırladığı şeye sebep olmuştu. Şahsına ait son 
ipucu da yok edilmeliydi. Yeminini bozmadan geri 
dönemezdi artık.

Bir şeye ihtiyaç duyduğunda dışarıda buluşuyor
duk. Buluşmadan kısa bir süre önce telefon kulübe
sinden arar, yeni ismini söyler ve şifreli bir şekilde 
adresi verirdi. Bir keresinde hasta bir şekilde, küçük
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bir parktaki bankın üzerinde yatıyordu. Onun için 
eczaneye gidip bir ilaç aldım. Daha sonra onu cad
denin sonunda oğlumun adını taşıyan ve bir odası 
sürekli Berlin Duvarı’nın kasvetli gölgesinde kalan 
zemin kattaki eve taşıdım. Yine ilk cappuccinoyu 
içtiğimiz Uhlandstraße’de bulunan İtalyan dondur
macının önünde buluştuk. Henüz ceketinin altında 
silah taşımıyordu, ancak gözü hep kapıdaydı; her 
an ayağa kalkıp Düsseldorfer Straße çıkışına doğru 
gitmeye hazırdı. Hem eski hem de yeni adını söyle
mekten kaçındım. Ancak şimdi onun zaten bildiği şey 
hakkında konuşabilirdim: vazgeçmekten, ayrılıktan, 
bittiğinden, onu terk edeceğimden, nihai olarak on
dan uzaklaşacağımdan, bizzat ondan ve hedeflerinden 
bahsedebilirdim artık. Daha sonra bir doktorun adre
sini ona uzattım. Adresini verdiğim doktor Köln’de 
bir hastanede çalışıyordu ve Philip S.’nin gelecekteki 
yaşamında tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğunda ona yar
dımcı olacağını biliyordum.

Vedalar ölüm gibi anlaşılmazdır. Philip S. ile bir 
otobüs durağında ayrıldık. Birbirimize kısa bir süre 
ve dikkat çekmeyecek bir şekilde sarıldık. Daha sonra 
otobüs geldi. Ben bindikten sonra otobüs hareket etti. 
Ona camdan baktım. O ise arkamdan bakmadı. Bank
ta oturmuş yüzünü elleriyle kapatıyordu.
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26. BÖLÜM

Berlin’i terk edecektim. Onu görmememe rağ
men endişelerim peşimi bırakmıyordu. Sabahın ilk 
saatlerinde uyanırdım. Çelik kapıya gelip giden azal
mıştı, ancak kulağım halen kapıdaydı. Çok uzun ya da 
çok sert kapı çalındığında kalbim daha hızlı atıyordu. 
Alelacele yapılacak bir şeyin olup olmadığını öğrenip 
“Kim var orada?” diye sorardım. Bu teyakkuz halle
rini hiç terk edebilecek miyim bilmiyorum, ancak her 
seferinde kapıyı açmadan kendimi güven altına almak 
istemiyordum.

Frankfurt’ta, çocuğumun babasının yaşadığı yere 
taşınmak istiyordum. Oğlumun, babasının yanında ve 
dedesi ile babaannesi yakınında büyümesini istiyor
dum. Eşyalarımı tek tek atmaya başladım. Kardeşim 
iki eski dolabı aldı. Philip S.’nin keten takım elbisesi
ni artık Yalnız Gezgin filminin bir hayranı olan Film 
Akademisi öğrencisi giyiyordu. Uzun siyah palto bir 
ressam arkadaşına tam geliyordu. Yakasında, yakında 
arananlar listelerinde yer alacak bir ismin bulunduğu 
gömlekleri de ressam aldı. Beyaz ipek eşarbı yırtıla
na kadar ben kullandım. Her şeyi Frankfurt’a trenle
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götürülecek koliye koydum. Daha sonra Philip S. ile 
yaşamak istediğim yerle ve oradaki insanlarla veda
laştım.

İki yıl sonra oğlum hayatını sürdürmek üzere ai
lesiyle birlikte bu eve taşınacaktı. İki avludan geçip 
kafamı tekrar kaldırdığımda pencerelerde ışığın olup 
olmadığına bakardım. Evin duvarında “Bir Şeyler 
Olacak” başlığı ile bir film afişi asılıydı. Afiş, bina tadil 
edildiğinde duvardan alındı. Merdivenlerden üst kata 
çıktığımda kapının içine kaynak edilen, boyanma
sına rağmen görünen ve yıllardır buraya taşınıp bu
radan taşınan insanlar tarafından anlamı bilinmeyen 
dikdörtgenin önünden geçtim. Buraya taşınanlardan 
biri de kırk dördüncü ABD başkanının kardeşiydi. Bu 
evde yaşamış pek çok kişi gibi o da film yapım tekni
ğini Berlin Akademisi’nde öğrendi.

Oğlum Citroën marka panelvan aracın arka ta
rafında yaptığım yatağa yattı. Aracın tepesine büyük 
masamızın etrafında bulunan tonet sandalyeler bağ
lanmıştı. Buzlucamlı zemin kapının arkasında bulunan 
yeni hayata doğru gecenin içinde yavaş yavaş kaybol
duk. Camdan bakıldığında camın arkasında bulunan 
kişinin büyük bir daire olan silueti görünürdü. Burada 
yine başkaları ile birlikte yaşıyordum. Londra’dan ge
len bir adama âşık oldum. Bir işçi mahallesinde, işsiz 
İtalyan gençlerle “Teatro Siciliano” adlı tiyatroyu ku
racaktı. Oğlum sabahları yeni okuluna gitmek üzere 
Escher Landstraße yolunda ilerlediğinde, gözden kay
bolana kadar arkasına dönüp baktığında pencereden 
onu izlerdim. Ona günlük olarak verdiğim deftere tek 
bir cümle yazılıydı: “Benim için dünya bugün başla-
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dı.” 1973’in sonbahar günlerinden biriydi ve sekizinci 
doğum gününden kısa bir süre önceydi. Bu deftere 
yazdığı, tek cümle olarak kalacaktı. Ben ise üniver
sitede yeni bir bölüme başladım ve her gün derslere 
gidiyordum.

Philip S.’den uzun süre haber alamadım. Gaze
telerde de onunla ilgili hiçbir haber yoktu. Nerede 
olduğunu bilmiyordum; Berlin’de mi yoksa başka 
bir yerde mi, hiçbir bilgim yoktu. 1974 yılma kadar 
polisler gizliden gizliye peşindeydi. Yaz mevsiminin 
sonlarına doğru bir gün, Philip S.’nin fotoğrafını yeni 
evimin yakınında bulunan reklam panosunda aranan 
kişiler arasında gördüm. Her gün o afişin önünden 
geçiyordum ve sahte isim, sahte doğum günü, sahte 
veli isimleri ve benimsemeyeceği eski anılarla ve başka 
biri olabilmek için edindiği yeni anılarla nasıl yaşadı
ğını düşünüyordum. Afişin önünde durup ona bak
tım, o da bana bakıyordu. Gülümsüyordu. Bazen ben 
de gülümsüyordum. Her nedense onun hep hayatta 
kalacağına inanıyordum. Titizliği bana bu güveni veri
yordu. Ona baktığımda bir daha cezaevine girmemesi 
konusunda verdiği sözün, onun başka bir varlık ol
masına sebep olduğunu görüyordum. Rüyalarımda da 
görebildiğim kadarıyla hayatta kalmayı başaracaktı. 
Pek dikkat çekmeden herkes gibi yolda yürüyen, dış 
görünüşü ve varlığıyla hiçbir şekilde dikkat çekmeyen 
ve benim dışımda kimsenin tanımadığı biri olarak be
nimle bir kafede buluşacaktı.

Onun son yıllarda yaptıkları hakkında bilmedi
ğim şeyleri gazetelerden öğreniyordum. Gazetelerde 
piayboy, terörist, milyarder bir ailenin çocuğu, banka
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soyguncusu, bomba uzmanı, anarşist, adam kaçıran 
kişi, araç hırsızı, polis katili olarak tanımlanıyordu. 
Adı hakkında farklı görüşler bulunuyordu. Hem ken
di adı hem de daha sonra aldığı adlar biliniyordu. 
Bunun dışında sahte kimliklerinde yazılı olan Oscar 
ya da Klaus gibi takma adları da vardı. Bir de Leo 
ismi. Tıpkı Robert Walser’in Yardımcı adlı romanın
daki köpeğin adı gibi. Philip S.’nin bu romanda pek 
çok yüzü vardı. Philip S.’yi sol görüşlü grupların bö
lünmesi ve liderlik konulan hakkında makaleler ya
zan, uluslararası ilişkileri olan, modaya uygun giyinen 
bir gangster olarak hayal etmek zorundaydım; ya da 
devrim için mücadele eden romantik biri, Parisli ko
naklar arasında bulunan Nicolas de Stael’in sanat ki
tabını yürüten, toplumsal düzenin sonunu bildiren ve 
Avenue Foch’da balkondan yüksek sesle Malraux’ın 
Umut adlı romanından alıntılar okuyan veya banka 
memurlarını dikkatli bir şekilde izlerken onlara şeker 
dağıtan banka soyguncusu olarak.

Bir de insanın yıllar sonra da olsa elini ağzım ka
payarak anlattığı en yakın arkadaşının anıları vardır; 
tıpkı garibanların oturduğu semtten değil de zengin 
muhitten en ince ayrıntısına dek çalınması planlanmış 
oto hırsızlarının hikâyesi gibi. Gün ışığında ise çalı
nan otomobilin hurda yığını olduğu tespit ediliyordu 
ve tek işe yarar şey alet kutusu ve bir battaniye idi. 
Ya da çok derine sakladığı ve onun ölümünden sonra 
arkadaşlarının kazmaktan vazgeçtiği, ancak yine de 
kazdıkları gizli bir silah deposundan bahsedilmektey
di, çünkü sadece mükemmel bir isviçreli, silahları bu 
kadar derine gömebilirdi, Philip S. gibi bir isviçreli.

1975’in Şubat ayında birdenbire ortaya çıktı. Şif
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reli bir haberle, duman ve insanlarla dolu, köşedeki 
birahanede oturduğunu bildirdi. Sahte ismiyle ve pen
cere camı gözlükleriyle orada oturuyordu. Mekâna 
girip oturduğu masaya yaklaştığımda ayağa kalkıp ce
ketinin altında silah olup olmadığını fark etmemem 
için beni çok tuhaf bir şekilde kucakladı. Dikkat çe
ken herhangi bir şey, hiçbir duygu göstermeden, bir 
zamanlar tutkuyla sürdürdüğümüz aşkı hatırlatacak 
hiçbir şey olmamalıydı. Hiçbir şekilde ismiyle hitap 
etmemem gereken bir kişi ile karşılaşmıştım. Asıl ismi 
olmadan, başkasına ait olan yeni ismi de olmadan; 
onun yaşında, onun boyunda ve Philip S. için kendini 
feda eden, onun kimliği ile sınır dışına çıkan, vergi 
kartıyla ortadan kaybolan, ikametini başka bir yere 
taşıyan ve daha sonra gazetelerde yazılan her şey.

Ancak sokaklarda birlikte yürüdüğümüzde, birbi
rimize ne yaptığımız konusunda bir şeyler anlatabil
dik. Ancak sözcüklerle ifade ettiğimiz şeyler, sadece 
şu an yaşadıklarımızla ilgiliydi. Philip S., bir okulda 
ders verdiğimi öğrendi. Ben ise onun Köîn’de işçile
rin çoğunlukta olduğu bir bölgede, küçük bir daire
de yaşadığını ve bir fabrikada çalıştığını öğrendim. 
Çocukların bana öğrettikleri şeylerden bahsetmeye 
başladım; örneğin iç disiplinimi kendimin başlatmak 
zorunda olduğumu anlattım. O ise fabrikada ve işçi 
mahallesinde her gün sürdürülen direnişten bahse
diyor, bunların sadece yeraltından yapılacak hedefe 
yönelik müdahalelerle gerçekleştirilebileceğini anla
tıyordu. Sohbetlerimizde ben, bilincimizin genellikle 
denetlenebilir tesadüfler tarafından değişmediğini sa
vunurken, Philip S. doğru zamanda doğru eylemi or
taya çıkaran, doğru çözümlemeyi savunuyordu. Bir
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birimize yaklaştık, ancak bir temas asla olmadı. Yan 
yana yürüdüğümüz için bazen yanlışlıkla birbirimize 
•dokunuyorduk. Fark etmeden Frankfurt Nordend 
sokaklarında hep aynı turu atıyorduk; karşıdan gelen 
insanların yüzlerini de dikkatli bir şekilde inceliyor
duk. Havada sürekli var olan bir tehlikenin kokusu 
beni daima korkutmuştu. Söylemek istediğim şeyi 
söylemeyi bir türlü başaramadım veya sorabilecek ko
numdayken sormak istediğim şeyi bir türlü sorama
dım. “Neden” sorusunu bir türlü dile getiremedim; 
bir duvar gibi ikimizin arasında bulunan tüm bu kah
ramanca eylemlerden dolayı, ikimizi ilgilendiren bir 
“neden” sorusunu bir türlü soramadım. B«r zamanlar 
vermiş olduğu kararların sonucundan ve düşündüğü 
şeyi yaşamak uğruna benim “neden” sorum kursa
ğımda kaldı. Yüz yüze görüştüğümüz günde de bir ce
vap bulamadım. Tüm açıklama girişimleri Philip S.’yi 
hapseden ve savunmasız bırakan bir ağ gibi karşımda 
duruyordu.

Frankfurt Northrend sokaklarında yaptığımız 
yolculukta sadece onun, benim ve küçük bir çocuğun 
bulunduğu mekâna, yani kendi dünyamıza, giden tüm 
yolların kapandığını anladım. Bir zamanlar bizim ha
yatımız dediğimiz anılara dalamıyorduk artık. Artık 
başka biri olduğu için, geçmişte onun için tren rayla
rının yanında asla öyle bir evin olmadığını düşünen ve 
o günlerde asla bizi terk etmeyi düşünmeyen biri için 
anılar dünyası artık yasaklı bölgeydi. Yalnız Gezgin 
diye bir film asla olmamıştı; filmin sonunda çocuğu
mun kameranın önünden geçip sadece bizim bildiği
miz bir ismi seslendiği sahne asla olmamıştı. Roma’da 
yaşadıklarımızı hatırlamamalıydı, onun tüm sevdiği
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kıyafetleri sırf onun için giydiğimi ve onun beni ince 
film şeritlerinde görmek istediği gibi kaydettiği ilk de
niz gezimizi hatırlamamalıydı. Schöneberg’de iki katlı 
evimizdeki hayatımıza geri dönemeyiz ve otobüs du
raklarındaki vedalaşmalarımızı hatırlayanlayız; bir an 
bile onları hatırlayanlayız, çünkü bir zamanlar olup 
biten her şey artık tehlike arz ediyordu, tehlikeden 
başka hiçbir şey.

Northrend sokaklarında amaçsızca dolaşırken bu 
sıkıntılarımız dışında başka hiçbir yakınlığımız yoktu. 
Bir kez daha oğlumu görmek istiyordu ve geçmişte 
de yaptığı gibi parmak uçlarında çocuk odasına geçti. 
Uyuyan oğlumun yüz ifadesinde saklı olan ölümcül 
vazgeçişten yanma neyi aldığını bilmiyordum.
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27. BÖLÜM

Şubat sonunda bir siyasetçi kaçırıldı. Kaçıranlar 
siyasetçiye karşılık olarak önceki yıllarda tutuklanan 
eski yoldaşlarının serbest bırakılmasını istediler. Polis, 
Philip S.’yi kaçıranlar listesine ekledi.

Nisan sonunda Berlin’i terk ettiğimden beri ilk 
kez polisler kapıma dayandı. Yeni yıkanmış perdeleri 
asıyordum ve ısrarla zile basmalarından onlar oldu
ğunu anlamıştım. Merdivenden yavaş yavaş indim ve 
ön kapıda duran üç kişi olduğunu gördüm. Üçü bula
nık camın arkasından yaklaştığımı gördüler. Yan yana 
duruyorlardı, herkesin rolü belliydi, belki de kapıyı 
açmadan önceki son saniyede kendi aralarında ko
nuşup anlaştılar; tehdit, vaat ve teklifler ile dolu bir 
oyun. Philip S.’nin şu an nerede olduğunu öğrenmek 
istediler. Halen İsviçre Almancası konuşup konuş
madığını, daha çok bira mı yoksa şarap mı içtiğini ve 
hangi sigara markasını tercih ettiğini sordular. Onlara 
Philip S.’nin alkol içmediğini, daha doğrusu hiç içme
diğini söylemedim. Sustum; hiç bir şey söylemedim, 
hatta sorulardan sonra oluşan sessizliği bastırmak için 
bile hiç ses çıkarmadım. Bilmediğimi de söylemedim.
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Onun buraya geldiğini bildiklerini iddia ettiler. Onu 
saklıyorsam bunun da cezası olduğunu hatırlattılar. 
Daha sonra tutuklandığında ateş edip etmeyeceğini 
sordular. Sessiz kalmayı tercih ettim ve cam kapıyı 
kapattım.

Polis ziyareti ile Philip S.’nin sonu arasında kalan 
süre içinde köyde küçük bir ev aradım ve çocukken 
büyüdüğüm Rhön Bölgesi’ne yakın terk edilmiş bir 
yer buldum. Hayalimde onunla burada ayrıntılı ola
rak konuşabilecek, ona bu çorak ve ıssız topraklarda 
o soruyu soracaktım: “Neden?” Ancak nihayetinde 
bir bankada evin sözleşmesini imzalarken, memurun 
arkasında bulunan arananlar listesinde Philip S.’nin 
fotoğrafının üzerinde bir çarpı işareti konmuştu.

9 Mayıs Cuma günü evde yalnızdım. Kız arkada
şım üniversiteye gitti. Diğerleri tatile çıktı; birisi mo
tosikletle Sardunya’ya, sevdiğim adam da İngiltere’ye 
ailesini ziyaret etmeye gitti. Her ikisi de o gece olup 
bitenleri gazeteden öğrenince geri geleceklerdi. Biri 
günlerce motosikletle yolculuk yapacaktı, diğeri de 
bir sonraki feribotla gelecekti. Sabahtan beri huzur
suzca odadan odaya gidip geliyordum. Daha sonra oğ
lum okuldan döndükten sonra Escher LandstraBe’nin 
geniş kaldırımında yeni kaykayı ile deneme sürüşüne 
çıktığında pencereden ona baktım. Oğlum, o yokuşlu 
sokaklarda kaykayını pervasızca kullanıyordu. Düştü, 
kalktı, zor da olsa kaldırımda ayakta durmayı başardı, 
evimizin hizasında ters döndü, kaldığı yerden yokuş 
aşağıya bir sonraki kavşağa kadar ilerledi, dikkatli bir 
şekilde eğildi, narin bedenini karşı yöne doğru şık bir 
şekilde döndürdü. Pencerenin önünde artan bir hu
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zursuzluk içinde, asfaltın üzerinde çocuksu masumi
yetiyle dünyaya nasıl kararlı bir şekilde meydan oku
maya çalıştığını izledim.

Öğleden sonra kız arkadaşım, dün gece Köln’de 
gerçekleşen silahlı saldırı haberiyle eve koşarak geldi
ğinde, ânında kimin öldüğünü anladım. Bu iç sıkıntısı
nı tüm gün hissetmiştim ve pencereden dışarıya bakıp 
oğlumu izleyerek bu haberi ondan mümkün olduğu 
kadar uzak tutmaya çalıştım. Akşam beş haberlerin
de Philip S.’nin yüzü tüm ekranı kapladığında, oğlum 
halen yokuşta bir yukarı bir aşağı gidip gelmeye çalı
şıyordu.

Akşamın ilk saatlerinde oğlumu annemin Hessen 
Eyaleti’nde bulunan Ried Bölgesi’ne götürdüm. Oğ
luma henüz bir şey söylemedim, biraz zamana ihtiya
cım vardı. Sanırım er ya da geç polisler gelecekti ve 
onun bu olayı bu şekilde öğrenmesini istemiyordum. 
Ancak onu büyükannesine götürdüğümde sıradan bir 
şeyin değil, daha farklı bir şeyin, dönüşü olmayan bir 
şeyin gerçekleştiğini anlamıştı. Çam ağaçlarının bolca 
olduğu ormanda ilerlerken, arabanın tepesinde dola
şıp evin önüne vardığımızda onu kollarıma alırken, 
ona sarılırken sanki onu yatılı okula götürüyormuşum 
ve uzun süre birbirimizi görmeyecekmişiz gibi hisse
diyordu.

Pazar günü onu almaya gittiğimde ise çimlerde 
bir topun peşinde koşturuyordu. Daha sonra yön de
ğiştirip bana doğru koştu. Birkaç kelime ile her şeyi 
ona anlattım. Tek kelime etmeden döndü, topa doğru 
koştu ve sert bir şutla çimlere doğru vurdu. Bu sefer 
H.’nin ölümünde olduğu gibi yüreğindeki baskıdan
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onu kurtaracak bir resim yoktu. Almış olduğu haberi, 
on yaşındaki bir çocuğun hayatında biriktirdiği şey
lerin dibine gizledi. Kameraman olmak için Berlin 
Film Akademisi’ne başvurduğunda bir kez daha tüm 
bunları yeniden yaşadı. Eğitimin başladığı zaman aka
deminin ilk yıllarının hatırlanmasının vakti geldi. İlk 
öğrencilerin deneysel filmleri sınav sırasında yeni baş
vuranların önüne konuldu. 1992 yılında Yalnız Gez
gin filminin sınav malzemesi olmasını kader istemiş
ti. Oğlum sınavda kısa cümlelerle resimlerde ortaya 
konan ölümün çizgisini takip etti. Sonunda kendini 
keşfettiğinde, görüntüden dışarı taşan o küçük çocuğu 
gördüğünde her şeyi yeni bir yaşamın işareti olarak 
algılamıştı. Sınav kâğıdına, Yalnız Gezgin filmini çok 
sevdiğini ancak bunun tanımadığı bir adamın filmi ol
duğunu yazdı. Metni Philip S.’nin mirası olan ve “S” 
harfinin bulunmadığı, lim yeşili, taşınabilir daktilo
sunda yazdı.

Cuma akşamı Ried’den döndüğümüzde eve git
medim. Geceyi bir arkadaşımda geçirdim. Sabah bak
kaldan gazeteyi aldım. Hava yağışlı ve serindi. Bak- 
kalınmeraklı soruları eşliğinde mevcut tüm gazeteleri 
satın aldım.

Gazete haberine göre, 8’i 9 Mayıs’a bağlayan 
gece Köln’ün Gremberg semtinde hiçbir şekilde uyu- 
yamayan bir adam evinin penceresinden dışarıya 
bakıyordu. Adam, yan tarafta bulunan parkta araba 
hırsızlarının bulunduğunu düşünüp polisi aradı. Polis
ler, ışıkları yanan bir araç park yerinden tam hareket 
ettiği esnada geldiler. Dört polis arabasıyla, otopark
ta içinde üç kişinin bulunduğu arabanın yolunu kes
tiler. Şüphelilerin kimlikleri kontrol edildi. Philip S.
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ve arka koltukta oturan şahsın sahte kimlikleri polis 
bilgisayarında herhangi bir şüphe uyandırmadı. An
cak şoförün sahte olmayan kimlik bilgileri bilgisayara 
girildiğinde “anarşist” yazısı ekranda çıktı ve her şey 
aniden değişti. Polisler silahlarına sarıldılar ve her üç 
kişinin arabadan inmelerini istediler.

Bundan sonra olup bitenler birkaç dakika içinde 
park eden iki araç, tel çit ve tahta direkler arasında 
geçirilmiş dikenli tellerle çevrili küçücük bir yeşil 
alanda gerçekleşiyordu. Philip S. aracın yan kapısın
dan indi, arabaya yaslanmış bir şekilde birkaç saniye 
kaldı. Bir koluyla arabanın tepesine yaslanıyor, diğer 
koluyla kapısına dayanıyordu. Elleri henüz boştaydı. 
Daha sonra koşmaya başladı. Her şey o saniyelerde 
kafasından geçmiş olabilirdi; karanlıkta polis tarafın
dan çevrili bir otoparktan kurtulma çaresizliği, tekrar 
cezaevine girme korkusu veya her an ölebilme endi
şesi. Belki de sadece tek bir düşüncesi vardı: bulun
duğu yerden kaçmak, başka hiçbir şey. Sanırım belki 
de ölümü hiç düşünmüyordu, aksine hayatında hiç 
yapmadığı ancak son anarşist eyleminde tüm mantıklı 
şeylere karşı geldiği ve hiçbir zaman elde edilmemiş 
bir özgürlüğün peşindeydi.

Philip S. döndü, arabanın etrafında dolanmaya 
başlayıp koştuktan sonra silahı ceketinin altından 
çıkardı. Mahkeme raporlarına göre, polis memuru 
G.’nin silahından çıkan ilk kurşunlar Philip S.’yi az 
önce indiği arabanın hizasında vurdu. Daha sonra 
koşmaya başladığında kurşunlar önce uyluk kemiği
ne, daha sonra sırtına isabet etti. Koşar adımlarla dö
nüp ateş etmeye başladı ve polis memuru G.’yi vurdu. 
Kayıtlara “anarşist” olarak geçen sürücü araçtan iner
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ken polis memuru G.’nin ve talihsiz bir şekilde Phi
lip S.’nin silahından çıkan kurşunlarla vuruldu. Araç 
sürücüsü kapının orada yere yığıldı. Philip S. çitlere 
kadar koşabildi. Bir kafese girmiş gibiydi, sağa döndü. 
Polis memuru G. artık yere düşmüştü ve ağır yaralı 
bir şekilde araç kapısının önünde yatan araç sürücü
süne tekrar ateş etti. Philip S. sağa doğru park etmiş 
diğer araçların arkasına koşuyordu ve polis memuru 
P. tarafından sırtından vuruldu. Halen kaçmaya çalı
şan Philip S. de ateş ediyordu, sonunda polis memuru 
P.’yi kalbinden vurdu. Yirmi yaşındaki polis memuru 
P. anında öldü. Philip S. küçücük yeşil çalılıklara ulaş
mıştı, ancak karanlıkta dikenli telleri göremedi. Philip 
S. yere kapaklandı, çalılıkların üzerine düştü ve orada 
kaldı. Polis memuru H. silahını ona doğrulturken bir 
bacağıyla dikenli tellere takılı kalmıştı. Vücut kroki
sindeki tüm kurşunlar daha sonra sıyrık, korkutucu, 
isabetli ve dehşet saçan olarak sınıflandırıldı. Bilirkişi 
raporuna göre, ateş eden kişinin elindeki silahın nam
lu uzunluğu, ateş edenin yerde yatan kişiye çok yakın
dan ateş ettiğini gösteriyordu.

Birkaç saniyeliğine otoparkta bir sessizlik oluştu. 
Daha sonra polis köpekleri serbest bırakıldı. Yaralı 
sürücünün omzunu sımsıkı ısırdılar. Bir ölü, ölmek 
üzere bir adam ve otoparkta yatan iki ağır yarılı var
dı. Ağır yaralılardan biri aracın sürücüsü ve diğeri ise 
iki küçük çocuk babası polis memuru G. idi. İkisi de 
yan yana yere serilmişti, can havliyle kollarını vücut
larına bastırıyorlardı. Yardım gelmeden önce herkesin 
fotoğrafı çekildi, kaydı yapıldı: Ambulansın önünde 
gazeteciler bekliyordu.
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Hans-Peter Feldmann 1998 yılında Ölüler adlı 
bir eser yayımladı. Bu eserde, hayatları benim dö
nemimde gerçekleşen devrimde korkunç bir şekilde 
sona eren insan manzaraları etkileyici bir şekilde gös
terilmekteydi. 2 Haziran 196'7’den başlayarak ölüm 
tarihine göre sıralanmış yüzlerce ölü arasında sadece 
o isim dikkatimi çekti. Ölülerin peş peşe görüntüleri. 
Mağdur, fail, polis ve hiç ilgisi olmayan insanlar. Fo
toğraflarda bazıları ölü olarak, kimileri gözleri açık 
bir şekilde, kan gölünde ya da ölüm döşeğinde göste
riliyordu. Bazılarının hayattayken telefonda güldük
leri anlar veya üniformalarıyla ya da sigara içerkenki 
görüntüleri vardı. Philip S. bu sıralamada yirmi ye- 
dinciydi; hemen arkasında onu öldüren polis memuru 
yer alıyordu. Ancak kitaptaki fotoğraf henüz ölmeden 
önce çekildiği ve doğumda olduğu gibi ölümde de sı
ralama önemli olduğu için, Philip S. ve etrafında çizi
len tebeşirle öldüğü tescilleneıı polis memuru P.’nin 
kitaptaki yerleri değiştirildi. Böylece polis memur 
yirmi yedinci olurken Philip S. yirmi sekizinci sıraya 
kaymıştı.

Gazeteciler kameralarını Philip S.’ye doğru yö
neltirken Philip S. son hareketini yapıyordu. Ha
yattayken kendini göstermekten kaçman biri olarak 
ölüyken milyonlar tarafından görülüyordu. Bilincini 
tamamen kaybetmesi birkaç saniyesini almıştı, ancak 
halen yaşıyordu.

Halen firardaydı. Halen bir yerlere gitmek isti
yordu. Ancak tekrar ayağa kalkmalıydı, dikenli teller
den ayağını kurtarmak zorundaydı ve koşmaya devam 
etmeliydi. Ancak artık çok geçti. Silahlı polis memu
ru H. onu yakalamıştı. Polis memuru H. daha sonra
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mahkeme önünde “silahlı çatışma başladığında” diye 
ifadesine başladıktan hemen sonra tüm söylediklerini 
geri alacaktı.

Philip S. çalılıklardan kaldırıldı ve bir sedyeye 
konuldu. Sedyede uyuyan biri gibi yatıyordu, ölü biri 
gibi değil. Vücudundaki yaralar belli olmuyordu. Hep 
yattığı gibi yatıyordu: bir kolu başının altındaydı. Sağ 
elinin uzun parmakları rahat bir şekilde sedyenin ke
narından sallanıyordu. Eli bir şeyi tutacakmış gibi açık 
duruyordu. Siyah kazağı ve deri ceketi yukarıya kadar 
sıyrılmıştı. Altında parlak bir gömlek görünüyordu. 
Kemeri, onu tutan son şey olarak belini çevreliyor
du. Birkaç saniye sonra yirmi sekizinci ölü olacaktı. 
Bu numara, hem onun sonunu, hem yaşını, hem de 
kayıplar arasındaki sıralamasını belirleyecekti. Hayatı 
Köln’ün işçi semtindeki otobanın arkasında bulunan, 
hastaneye giden yolda sona erdi.

Nöbetçi doktor, acil servise yaralı bir terörist 
için çağrıldığında sadece ölüm teşhisini koyabildi. 
Doktor, sedyede yatan kişinin kim olduğunu bilmi
yordu. Önünde sedye üzerinde yatan kişinin, cebin
de uzun süredir onun ve bu hastanenin adının yazılı 
olduğu bir kâğıdı taşıdığını bilemezdi. İki yıl önce 
UhlandstraEe’deki kafede bu bilgilerin yazılı olduğu 
kâğıdı Philip S.’ye verirken hayatın Philip S.’yi nereye 
savuracağını bilemezdim. Ancak ona bu kâğıtta yazılı 
adı ve adresi acil durumda sığınacak son liman olarak 
vermiştim. Philip S.’nin, 9 Mayıs 1975 gününün ilk 
saatlerinde onunla karşılaşması kaderin cilvesi olarak 
görülebilirdi.
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Sözkonusu doktor bana Münih’te bir sinemanın 
fuayesinde yardım ettiğinde on dokuz yaşındaydım. 
Arkamı döndüğümde gömlek yakaları dik, trençkot 
giymiş, siyah, kıvırcık saçlı ve bembeyaz dişleri arasın
da sigara tutan bir adam gördüm. Babası Rus devrimi 
sırasında Azerbaycan’dan İran’a geçmişti. Annesi bir 
İran Yahudisi olarak hep zulüm görmüştü. Esrarengiz 
geçmişine kapılmış bir şekilde bir dönem onun dili
ni öğrendim; adımı Farsça yazabiliyordum, sağdan 
sola; Pergamon Müzesi’ni sık sık ziyaret ettim ve ilk 
çılgın sevişmeyi otel odalarında ve cerrahlık eğitimi 
aldığı çeşitli hastanelerin nöbetçi doktor odaların
da yaşadık. Koridorda arkasından baktığımda ve bir 
bacağını istemdışı bir şekilde peşinden sürüklerken, 
arkasından düğmelenmiş beyaz önlüğü biraz açılınca 
hassasiyetini anladım. Ancak, beyaz villalarda oturan, 
samimi olduğumuz, zengin doktor çifte yemeğe davet 
edildiğimizde kendimi birdenbire bir doktor eşi ola
rak gördüm ve bu şekilde yaşayamayacağımı anladım. 
Bu doktorun, adını hayat kurtaran kişi olarak başka
larına vermeden neredeyse on yıl önce, yeni doğan 
bir çocuğun hayatını nasıl kurtardığını anımsadım. O 
küçücük çocuğa kendi başına nefes alana kadar suni 
teneffüs uygulamıştı. Daha sonra bunu bana anlattı
ğında, çocuğun cildi üzerindeki yağ tabakasını uzun 
süre dudaklarında hissettiğini söylemişti.

Farsi doktor ölüm ile tanışıktı, hatta zulüm so
nucu gerçekleşen ölümle bile. Silahla yaralanmış bir 
“terörist” için çağrıldığında, birçok yerinden kurşun
la yaralanan birini bekliyordu. Yıllar sonra buluştuğu
muzda ve tesadüfen o gece olup biten olaylar hakkın
da konuşmaya başladığımızda, kurşunlarla delik deşik
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olmuş bir vücudun hastaneye getirildiğini söyledi. 
Polis memurlarının belirttiğinden çok daha fazla kur- 
şununolduğunu belirtti, hatta polis tutanaklarında vü
cut krokisine gösterilen sayının iki katından daha faz
la mermi saplanmıştı. Philip S.’nin vücudunda yirmi 
sekiz kurşun olduğunu söyledi. Philip S.’nin yaraları 
arasında polis köpeklerinin diş izlerinin bulunduğunu 
sanmıyordum, doktor da bunu tam olarak hatırlaya
madı. Doktor yirmi sekiz sayısının, önünde bulunan 
adamın sonunu belirten bir sayı olduğunu bilmiyordu. 
Kurşunlardan yedisi ölümcüldü. O kurşunlar yüzün
den çok kan kaybına uğramıştı. Doktor daha sonra 
kurşunların insana darbe etkisiyle çarptıklarını, onu 
yere savurduğunu söyledi. Bu kadar kurşun yarasına 
rağmen önünde cansız yatan bedenin şekli neredeyse 
hiç bozulmamıştı. Philip S.’nin ayakkabı tabanında
ki küçük beyaz çıkartmayı hatırladı. Ayakkabılarının 
yeni olması gerektiğini söyledi.
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28. BÖLÜM

Olay yerine gelmem yirmi beş yıl sürdü. Mayıs 
ayının sıcak günlerinden biriydi, ayın dokuzu değildi. 
Yıllar boyunca bu yerle ilgili kendimce hep bir resim 
yapmıştım. “Otopark” kelimesinden sadece “park” 
kelimesi belleğime nüfuz etmişti. Tüm fotoğraflarda 
net bir şekilde görülen dikenli teller ise kafamda ye
şil alanı yoldan ayıran çelik bariyer olarak belirmişti. 
Yıllardır bu yeri hayallerimde süslenmiştim ve belle
ğimde sakladığım Philip S. görüntüsüyle bağdaştırı
yordum.

Ancak 2000 yılında da Philip S.’nin öldüğü yerin, 
iki karayolları arasında bulunan bir yerleşim bölge
sinin herhangi bir pis ve terk edilmiş park yerinden 
hiçbir farkı yoktu. Bir yanında çoktandır umutsuzca 
işletilen bir süpermarket vardı. Marketin önünde ha
len birbirlerine paslı zincirlerle bağlı alışveriş sepetleri 
bulunuyordu. Parkın diğer yanında üç katlı yıkık dö
kük bir bina vardı. Kapı zillerinden bir tanesinde ha
len o gün pencerede durup polisi arayan adamın adı. 
Alçak bir duvarın üzerinde güneşte otururken, yirmi 
beş yıl önce kaldırımda son kaçış hamlesini yaparak
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dikenli tellere takılıp yere düşen Philip S.’nin yattığı 
yerde genç bir adam motosikletini temizliyordu.

1977 yılının Ocak ayında arabanın ağır yaralı 
sürücüsü ve pasaport kontrolünde iki kapılı arabanın 
arka koltuğunda oturan üçüncü kişiye karşı açılan 
dava başladı. Üçüncü şahıs, polis memurları silahları
nı çektiklerinde ellerini kaldırıp ön koltuğun arkasına 
çömelerek silahlı çatışmadan kurtuldu. Üçüncü şahıs 
ve aracın sürücüsü her ne kadar ateş etmeseler de yan
larında silah bulundurduklarından polis memurlarını 
öldürmeye teşebbüsle suçlandılar. Siyasi suçlu olarak 
yargılanacaklardı. İddianamede Philip S. ateş ettiği ve 
onlar da onunla birlikte oldukları için, eğer imkânları 
olsaydı, onların da silahlarını kullanmaya istekli ol
dukları yazılıydı. Savcılık uzun süre Philip S.’nin ateş 
açtığını iddia etti. Dava boyunca silahlı çatışmaya 
giren polisler çelişkili ifadelerde bulundular ve böy- 
lece şüpheleri üzerlerine çektikten sonra aynı yılın 
temmuz ayında cinayet suçlaması ve adam öldürme 
teşebbüsünden açılan davada her iki suçlu da beraat 
etti. Mahkeme tutanağının bazı kısımlarında Philip 
S.’nin nefsi müdafaadan ateş ettiği ve halen hayatta 
olup kendini savunabilseydi cinayet ve cinayete teşeb
büs suçlarından beraat edebileceği belirtilmişti. Ancak 
Philip S. ölmüştü ve polis memurlarının şüpheli ifa
delerinden de kimin ilk önce ateş açtığı konusu kesin 
olarak anlaşılamıyordu. Daha sonra siyasetçinin ka
çırılma davasından da beraat etti, çünkü siyasetçinin 
Berlin-Zehlendorf’ta kaçırıldığı saatte Philip S.’nin 
sahte kimlikle Köln’deki bir fabrikaya giriş yaptığı 
anlaşılmıştı. Ancak otoparkta o buluşmanın neden 
gerçekleştiği konusunun ardında yatan şeyler, görgü
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tanıklarının ifadelerine rağmen hiçbir zaman aydın
latılmadı.

Philip S.’nin son gününü nasıl geçirdiğini gözü
mün önüne bir türlü getiremiyordum. Polis tarafından 
arandığı yıllarda yük treni istasyonunun kenarındaki 
evinde nasıl yaşamını sürdürdüğünü anlayamıyor- 
dum. Gazetede, bir arkadaşıyla gezebilmek için, izin 
aldığını okudum. Beklenmedik bir şey olmuş olmalıy
dı; o gece tekrar silahlarına sarılıp sahte kimliklerle, 
polislerce anarşist olarak bilinen kişilerle ve iki kapılı 
üstelik arka koltukta oturan üçüncü kişi için kaçış yo
lunun bulunmadığı arabaya binmesine neden olan bir 
şey olmuş olmalıydı. Üçüncü kişi ile Philip S.’nin ara
sında sıkı bir dostluk olduğu görünüyordu. Üçüncü 
şahıs, cezaevinden arkadaşı olan Philip S.’nin ölümü 
hakkında üzüntüsünü dile getirdi. Araç sürücüsünün 
dava sırasında ve sonrasında yaptığı açıklamalardan 
Philip S. ile olan ilişkisi hakkında kesin bir kanıya var
mak mümkün değildi. Aralarında her ne ilişki olursa 
olsun, o gece her ikisi de sözkonusu felakete katkıda 
bulundular. Biri poliste şüphe uyandıran kimliği ile, 
diğeri ise bir daha asla cezaevine girmeme konusun
da verdiği yemini ile olanlara sebep oldu. Biri için bu 
gece önemli bir dönüm noktası oluştururken, diğe
rinin hayatına mal olacaktı. Bu üç erkek o gece her 
ne planladılarsa, eğer yanlarında silah olmasaydı ne 
ölen olacaktı ne de yaralanan. Philip S. belki birkaç 
yıl hapis cezasıyla bu işten sıyrılabilirdi. Ancak haya
tını sürdürdüğü o hızla, cezaevinde geçireceği vakti 
muhtemelen zaman kaybı olarak değerlendiriyordu. 
Son saniyelerinde bir zamanlar bana anlattığı keha
netleri hatırlayıp hatırlamadığı ise bir sır olarak kala-



çaktı. Zürih’te el falı bakan bir kadın ona, otuz yaşına 
basmadan önce hayatının sona ereceğini söylemiş, an
cak ne şekilde öleceğine kendisinin karar vereceğini 
eklemişti. Ölümünden sonraki ilk on yılda kimi za
man yolda, kimi zaman da cumartesileri pazar yerinde 
onu kalabalığın içinde gördüğüme inanırdım. Daima 
sırtını görür, hiçbir zaman yüzünü görmezdim. Bilin
dik bir yürüyüşü vardı: dimdik ancak yine de her an 
atlamaya hazır.

Philip S.’nin eşyalarından geriye üç mercekli bir 
Nikon fotoğraf makinesi, bir ışıkölçerve bir büyüteç, 
çeşitli rulolarda saklı sekiz milimetrelik filmler, “1?” 
harfi olmayan taşınabilir daktilo, kuzu kürkü yakalı 
bir pilot ceketi, Otto ve Ernst’in demirci atölyesinde 
hazırlanmış ve ucu körelmiş bir çocuk kılıcı, mahkeme 
belgelerinin bulunduğu bir klasör, doğum belgesinin, 
tetanos aşısı defterinin, 1969 yılına ait Schöneberg 
nüfus müdürlüğü kayıt onay belgesinin, 1947 yılına 
ait bir doğum belgesinin ve son olarak ikamet ettiği 
Rainstrasse 15 Zollikon’a ait bir “hizmet defteri”nin 
ve her İsviçrelinin sahip olduğu tanınma belgesinin 
bulunduğu ikinci bir klasör; bunların dışında bir ki
tabın kenarına zaman zaman not edilmiş birkaç şey. 
Ancak yazdığı hiçbir mektup yoktu; onun yerine bir
kaç fotoğraf ve 1968 yılına ait, tren raylarına yakın 
oturduğu evde geceleri oval masada filmi için hazır
lıklarını yaptığı bir kâğıt bana kaldı. Kâğıdın üzerine 
açık mavi renkli bir kalemle ve hafif sola eğilmiş bir 
el yazısıyla, insanların ve eşyaların, bir şeyleri kanıtla
mak ya da beyan veya ifadeleri vurgulamak için kulla
nılması gerektiğini ve onun için asıl önemli olan şeyin 
yaşadıkları ânı kaleme almak olduğunu yazmıştı.
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