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ÇEVİREN: GONCA GÜL KURTULMUŞ



Ewald Arenz 1965 yılında Nürnberg’de do$du. #ng(l(z, Amer(kan 
Edeb(yatı ve Tar(h( okudu. A(les(yle b(rl(kte Almanya’nın Fürth %ehr( 
yakınlarında ya%ayan yazar, Nürnberg’de b(r l(sede ö$retmenl(k yap-
maktadır. Romanları ve oyunları sayısız ödüle layık görülmü%tür.

Gonca Gül Kurtulmu! Bakırköy’de do$du. Do$u% Ün(vers(tes( #n-
g(l(z D(l( ve Edeb(yatı bölümünden mezun olduktan sonra Berl(n 
Humboldt Ün(vers(tes(’nde #ng(l(z Edeb(yatı yüksek l(sansını ta-
mamladı. #ng(l(zce ve Almanca d(ller(nde yem(nl( tercümanlık yap-
maktadır. !u an Çe%me’de dört yaramaz köpe$( ve (k( kapr(sl( ked(-
s(yle ya%amaktadır.







T arlaların ve üzüm ba$larının arasındak( yolun tepes(nde, 
asfaltın üzerinde hava t(tr(yordu. L(ss, esk(m(% traktörü 

tepen(n yukarısına sürerken suya benz(yordu, b(ld($(m(z su-
dan b(le daha akıcıydı, ondan daha haf(f ve kıvraktı. Yaz suyu. 
Onu sadece gözler(n(zle (çeb(l(rd(n(z. 

Ek(lm(%, parlayan anızlı tarlalarda bu$daylar hâlâ (nsanın 
ba%ını döndüren b(r koku yayıyordu; tozlu, sarı, a$ır b(r koku. 
Mısırlar kurumaya ba%lamı%tı ve haf(f yaz es(nt(s(nde çıkar-
dıkları hı%ırtı onların artık ye%(l olmadı$ını söylüyor, kenarla-
rından bo$uk b(r fısıltı g(b( yayılıyordu. 

Sıcak b(r ö$leden sonraydı, hava (y(ce yükselm(%t( ama 
traktörü durdurdu$unuzda b(rden ku% sesler(n(n azaldı$ını 
ve a$ustos böcekler(n(n ötü%ler(n(n ço$aldı$ını duyab(l(yor-
dunuz. L(ss, yazın sona ermekte oldu$unu gördü, kokladı ve 
duydu. 

Bu çok (y( h(ssett(rd(. 
* * *

Pe%(nden gelen k(mse yoktu. K(mse onu kovalamıyordu. K(m-
se arabaya atlayıp onun (k( saatt(r yürüdü$ü bu köy yolunda 
pe%(ne dü%mem(%t(, tam kırk be% dak(kadır h(ç durmadan 
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yoku% çıkıyordu. Dürüst olmak gerek(rse, neden kovalasınlar-
dı k( zaten? Saat ba%ı b(r yere rapor vermek zorunda de$(ld( 
ya. Aslında önceden bunu da yapmak zorunda kalmı%tı. 

Sally durdu ve arkasına baktı. O ç(rk(n araz( güne%(n altın-
da uzayıp g(d(yordu. Üzerlerine bir %eyler ekilmi% on binlerce 
tarla uzakta, ufukta görünüyordu. Bunlardan sadece b(r(nde 
tatlı b(r yaz bu$usu vardı, kö%es(nde kl(n($(n oldu$u kasaba-
da. O ye%(ll($(n (ç(nde çok güzel görünüyordu. Kl(n($(n b(r 
avlusu vardı. Kapıya kadar uzanan, gerçek b(r avlu. Bu avlu 
nedense annes( (ç(n öneml(yd(. Sank( tüm o a$açlar özell(kle 
(y( b(r tedav(n(n garant(s(ym(% g(b(. 

Ç(ftl(k yolunun kenarına, ç(mler(n üzer(nde oturdu. Ger-
çek b(r sokak de$(ld( burası, her b(r( tam olarak sek(z buçuk 
adım olan beton plakalardan olu%uyordu. Adım adım say-
mı%tı, çünkü bu plakaların kenarlarına basmamak onun (ç(n 
çok öneml(yd(. !imdi de dizlerini kendine çekmi%, kollarını 
dizlerinin etrafında kavu%turmu%, yol kenarında oturuyordu. 
Hava çok sıcaktı. Aslında b(rkaç k(lometre daha dayanab(l(r-
d(, ama onu arabasına alan adam aptalın tek(yd(. Sally’y( soru 
ya$muruna tutmu%tu. Soru ardına soru gelm(%t( ve soramayıp 
(ç(nde kalanlar b(le o (k( soru arasından duyulab(l(yordu: Ne-
rel(s(n? Adın ne? Neler yaparsın? Eve m( g(d(yorsun? Tat(le 
m( çıktın? Ben aptalın tek( m(y(m? A%ırı derecede sosyal-
m(%(m g(b( yapıp kızları arabama aslında tek bir amaçla mı 
alıyorum? #smin ne? Söylesene. 

B(r an geld( ve Sally el fren(n( çekt(. Arabadan hemen (nd(. 
!u an (ht(yacı olan %ey bu de$(ld(. Bugün de$(l. Aslında h(ç-
b(r zaman de$(l. Hem yürümek daha (y(yd(. Hava bu kadar 
sıcakken bu d(md(k tepey( tırmanmak g(b(s( yoktu. 

Gerçekten lanet b(r sıcak vardı. Çok, çok sıcaktı. Sally bu 
kel(mey(, sıcak havadan kuruyup çatlamı% kend( ses(n( duya-
b(lmek (ç(n tekrarlıyordu. Sırt çantasından su %(%es(n( çıkardı. 
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Neredeyse bo%tu. Yolun hemen kıyısında, üzerler( onun su-
suzlu$unu g(dereb(lecek elmalarla dolu b(rkaç elma a$acı var-
dı, ama Sally’n(n canı elma çekm(yordu. Bugün yemek yemek 
yoktu. Bugün yoktu. Ba%kaları sana yemek yemen( söyled(-
$( zaman yemekten veya her zaman yemek zorunda oldu$u 
gerçe$(nden nefret ed(yordu. Sabah oldu, o yüzden b(r %eyler 
yemel(s(n. Ö$len, ak%am ya da sırf aç oldu$un (ç(n. O (se za-
manı geld($( (ç(n de$(l, kend( canı çekt($( zaman yemek (st(-
yordu. Kend( b(r %eyler (çmek (sted($( zaman (çmek (st(yordu. 
Böyle söyledi$inde ne demek (sted($(n( k(mse anlamıyordu. 

Artık (y(ce ılınmı% olan suyun son b(rkaç yudumunu aldı 
ve %(%en(n kapa$ını sıkıca kapadı. Tepen(n en yukarısında b(r 
köy vardı. !(%es(n( orada doldurab(l(rd(. Dolduramazsa da 
dünyanın sonu de$ildi. 

Yoku%u çıkmaya devam ett(. Hava henüz kararmamı%tı. 
Köyü geçer geçmez, uyumak (ç(n b(r yer arayab(l(rd(. Hava 
hâlâ sıcaktı ve... Sally ancak %(md(, daha önce h(ç dı%arıda 
uyumadı$ının farkına vardı. B(r çadırda kaldı$ı olmu%tu tab((, 
#talya’da, her sene aynı kamp alanında. Paskalya zamanı heps( 
onlar g(b( #talya’ya akın eden on b(nlerce a(leyle b(rl(kte. Ne 
har(ka b(r a(les( vardı! Ne kadar becer(kl(yd(ler böyle. D($er 
yandan... Dı%arıda uyumak hayalperest b(r f(k(rd( belk( de. 
Kulaklarına ve burnuna kes(n karıncalar dolardı. Hem kene-
ler de vardı. Belk( b(r ahır ya da onun g(b( b(r %ey bulması 
daha (y( olurdu. 

Tozlu yol köye çıkıyordu, Sally’n(n bekled($(nden çok 
daha d(kt( ve ana yoldan yüz, (k( yüz metre uzaklıkta ç(ftl(k 
evler( vardı. On dak(ka sonra n(hayet tepen(n en yukarısına 
ula%mı%tı, kısa b(r süre durdu ve etrafına (y(ce bakındı. Köy 
çok da büyük sayılmazdı, durdu$u yerden sadece b(r adım 
ötes( köyün çıkı%ıydı. Araz(n(n çok gen(% b(r alanını göreb(-
l(yordu. Yel de$(rmenler( gen(% aralıklarla tarlalara yayılmı%tı, 
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de$(rmenler Sally’n(n bell( bel(rs(z h(ssett($( b(r yaz es(nt(-
s(yle yava% yava% dönüyordu. #yi k( vardı %u yel de$(rmenler(. 
Her %ey o kadar huzurluydu k( Sally neredeyse çı$lık atacaktı. 
B(r sokak arasına g(r(p ç(%(n( yapma (ste$( duydu. Sadece b(r 
%eyler( k(rletm(% olmak (ç(n. 

Kasabaya ger( dönmel(yd(, fakat orada her yerde ve her 
zaman pol(s vardı. Hem tanıdık b(r(ler(n( görmek de (stem(-
yordu. Aslında uzun zamandır, tanıdı$ı h(ç k(msey( görmek 
(stem(yordu. 

Köyün (sm(n(n yazdı$ı levhayı geçer geçmez b(r bahçe 
vardı, su fısk(yeler(nden pancarların üzer(ne yorgun damlalar 
dü%üyordu. Sally etrafını h(ç kolaçan etmeden ç(t(n üzer(nden 
atladı, hortumu fısk(yelerden söktü ve su %(%es(n( doldurmaya 
ba%ladı. !i%esi dolunca a$zını hortuma dayayıp b(rkaç yudum 
(çt(, sonra hortumu bahçeye fırlatıp ç(tlerden tekrar soka$a 
atladı. 

* * *
L(ss römorku traktörden sökmü%tü, çünkü üzüm ba$larının 
arasındaki dar yollardan traktör ve römorkla geçmek mümkün 
de$ildi. En (y(s( onu traktörden ayırıp elle (dare etmekt(. Dö-
nerken ön tekerleklerden b(r( yol ve tarla arasındak( su ka-
nalına sıkı%tı, %aft kolu %(md( o kadar b(ç(ms(z duruyordu k( 
traktör yeter(nce yakla%ıp da römorku kurtaramıyordu. Te-
kerlek su kanalına saplanıp kalmı%tı, bu da %aftı oynatmanın 
artık (mkânsız oldu$u anlamına gel(yordu. Römork yoldan 
öyle b(r çıkmı%tı k( onu buradan tek ba%ına çekmeye gücü 
yetmed(. Sonra b(rden aklına nedens(zce Sonny geld(. B(r 
zamanların genç Sonny’s(. O böyle %eyler( severd(, çünkü ne 
kadar güçlü oldu$unu h(ssetmekten zevk alırdı. Böyle bir %ey 
olsaydı, b(r otobüsteyken mesela, hemen topra$a atlar, sırtını 
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otobüse dayar ve L(ss naz(kçe gaz ver(rken araba tekrar özgür 
kalana kadar tüm gücüyle onu iterdi. 

Özgür...
L(ss bu kel(men(n kafasının (ç(nde yankılandı$ını, yüksel-

d($(n(, ona göz kırparak baktı$ını h(ssett(. Asma yaprakları-
nın yolun asfaltına dü%en kesk(n ve berrak gölges( kenarların-
dan mav(ye dönmü%tü. Ba%ını tekrar kaldırdı$ında gözlerini 
batmakta olan güne%ten korumak (ç(n el(n( s(per ett(. Araz( 
uçsuz bucaksızdı. Neh(r, parlak b(r kemer g(b( göz alab(ld(-
$(nce uzayıp g(d(yordu. Kend( kend(ne, özgür oldu$unu söy-
led(. Nereye (sterse oraya g(deb(l(rd(. !aft çubu$una b(r kez 
daha tüm gücüyle asıldı. O anda ç(ftl(k yolundan gelen genç 
kızı gördü. 

Sally (se onu tekrar do$rulunca fark ett(. Uzun boyluydu. Za-
yıftı. Mav( b(r... neyd( bu? B(r (% kıyafet( m(? Salopete benz(-
yordu, bu kıyafetler(n adı bu muydu? #% tulumu gibi bir %eydi 
i%te. Ba%ında da b(r e%arp ba$lıydı. Araz(deyd(. Müth(% tarz 
görünüyordu. 

Aslında üzüm ba$larının arasından geçip gitmeyi tercih 
ederdi, ama kadın onu çoktan görmü%tü ve öylece geçip 
gitmesi biraz tuhaf kaçardı. Kadının kendisine baktı$ını 
görünce Sally adımlarını hızlandırdı. Kadın ona öyle tuhaf 
bakıyordu k(! Meraklı bakı%lar de$(ld( bunlar. Sadece... han( 
b(r hayvana bakarsınız ya, yoldan geçen b(r böce$e, öyleyd(. 
Üzeri altın g(b( parlak, ye%(l(n muhte%em b(r tonunda olup 
aslında b(r bok böce$( olanlardan. Çünkü her %ey zaten tam 
da böyleydi. Altın g(b( görünen her %ey aslında p(sl(kten bes-
len(yordu. Yoldan çıkmı% aracın önünden geçerken aslında 
h(ç (stemese de ba%ını e$erek kadına selam verd(.

“B(r el atar mısın?”
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Bu soru öyle beklenmed(k b(r %ek(lde gelm(%t( k( Sally ol-
du$u yerde kalakaldı. Kadın bunu gerçek b(r soruymu% g(b(, 
öyle sak(nce söylem(%t( k( bunun b(r em(r olmadı$ı bell(yd(. 
#çinde her zaman aslında g(zl( b(r em(r barındıran o soru-
lardan de$(ld(. “Bana b(raz yardım eder m(s(n?” “B(r %eyler 
yemek (stemez m(s(n?” “Bana b(raz su vermek (stemez m(-
s(n?” Bunların heps(, her da(m tek b(r cevapla yanıtlanması 
gereken sahte sorulardı: Hayır. #stemem. Bunları yapıyorum, 
çünkü s(z benden daha güçlüsünüz. Çünkü kararı s(z ver(-
yorsunuz. Sebep her neyse artık, bana b(r %eyler yaptırab(l(-
yorsunuz. Ama hayır! Bana gerçekten sorarsanız, (stemem! 
Hatta bana sormayın b(le! Sank( kararı ben ver(yormu%um 
havası yaratmayın. Sadece emred(n. Söyley(n. Sally, sen( ez(k, 
bana yardım et. Sally, sana acıyamıyorum, senden ve a(lenden 
nefret ed(yorum, çünkü bu i$renç klinikte saatlerce çalı%ıp 
babanın kazandı$ı paranın yarısını bile alamıyorum, o yüzden 
de yemek y(y(p yemeyece$(ne ben karar ver(r(m. Sally, Sally, 
Sally, %u suyu ver bana, seni p(sl(k! Ama tab(( bunu yapmaya 
cesaret(n(z yok, de$(l m(?

“B(r el atar mısın?”
Bu gerçek b(r soruydu. Evet veya hayırla cevaplanab(lecek 

b(r soruydu. Sally durdu, dönüp uzun boylu kadına ve teker-
le$( çamura saplanmı% römorka baktı. 

“Evet. #teyim m(?”
Kadın ona baktı, ama ona fazla zayıf ya da çel(ms(z oldu-

$unu söyler g(b( de$(l. D($erler(n(n aslında söylemek (sted(k-
ler(n( ardına g(zled(kler( o kel(meler(n h(çb(r(n( kullanmadı. 
Sadece sak(nce %unu söyled(:

“Kuvvetl( m(s(nd(r?”
Sally bu soruyu da h(ç beklem(yordu. Bunu ona daha önce 

h(ç k(mse sormamı%tı. Bütün o muhte%em güzell(ktek( haya-
tında h(ç k(mse. Bu kadın ne türden b(r (nsandı?
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“#dare ederim.”
“O zaman %u kolu tut ve yava% yava% sola çev(r. Ben de 

römorku yer(nden çıkarmaya çalı%aca$ım.”
Kadın, önde h(çb(r hareket olmadı$ını fark ett($(nde çok-

tan römorkun arkasına geç(p sırtını yaslamı%tı. Sally’ye dön-
dü, ona y(ne tuhaf b(r %ek(lde baktı$ı b(r anın ardından önde-
k( metal sapı (%aret ett(:

“Kol, i%te %uradaki.”
Sonra tekrar döndü, sırtını y(ne arabaya yasladı ve arabayı 

sallamaya ba%ladı. Sally kolu çekt(. B(r süre sonra r(tm( yaka-
ladı ve kadın her (tt($(nde o da kolu çekt(. Tekerlek sallandı 
ve yoldan çıktı, römork b(rden özgür kaldı. Sally dü%memek 
(ç(n (ler( atıldı. 

Kadın römorku sıkı sıkı tutuyordu. Neredeyse fark ed(l-
meyecek %ek(lde gülümsed(. 

“Te%ekkürler.”
Sally ba%ını salladı.
“Traktör süreb(l(r m(s(n?”
Sally bu aptalca soruya çok s(n(rlend(, kadına döndü:
“Süreb(l(r g(b( b(r hâl(m m( var? Ehl(yet(m varmı% g(b( m( 

görünüyorum? On sek(z ya%ında var mıyım sence?”
Kadın gülümseyerek durdu ve sank( da$lardan ya da de-

n(zlerden, her hâlükârda çok uzaklardan gelen bakı%larla onu 
süzdü. Net b(r %ek(lde, sank( gerçek b(r soruya cevap ver(r 
g(b(, sak(nce, ($nelemeden cevap verd(:

“Sormak (sted($(m bu de$(ld(, ama zaten pek de önem( 
yok. #k( ta% get(r(p %u ön tekerlekler(n altına koyar mısın? Çok 
küçük olmasınlar lütfen.”

Sally b(r an tereddüt ett(. Bu kadın, kl(n(ktek(ler g(b( 
b(r sosyal pedagog sükûnet( yaymıyordu. #çlerinden biri 
ba$ırdı$ında, hakaret ett($(nde ya da (natla sustu$un-
da kl(n(ktek(ler(n yüzler(ne yerle%t(rd(kler( o “ben( ç(leden 
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çıkarma” (fades( yoktu yüzünde. #nsanın öyle suratlara tükü-
res( gel(yordu. 

Yol kenarına g(tt( ve etrafına bakındı. B(r( özell(kle üst 
üste yı$mı% gibi yol kenarı ta%la doluydu. Belk( de gerçekten 
öyle olmu%tu, üzüm ba$larında k(msen(n aya$ına dolanma-
sınlar d(ye buraya ta%ınmı%lardı. #çler(nden b(r ta% seçt(, üç 
kenarlı b(r ta%tı bu, üzer( beyaz tozla kaplıydı, güne%ten ısın-
mı%tı. Kö%eler( neredeyse kesk(n g(b(yd(, ho% b(r h(s ver(yordu 
(nsana. Kadın sabırla kolu tutmaya devam ederken Sally de 
ta%ı tekerle$(n altına yerle%t(rd(. Sally d($er ta%ı alıp get(rmek 
(ç(n b(raz daha acele ett(. 

“Oldu mu?”
Uzun boylu kadın ona kısa b(r bakı% attıktan sonra cevap 

verd(:
“Oldu. Te%ekkürler.”
L(ss traktörüne g(tt(, motora uzandı ve a%a$ı do$ru b(r 

%ey çekt(. Sally motorun yava%ça çalı%maya ba%ladı$ını duydu. 
Yen( uyanmı%, dü%mekten korkarak (lk adımlarını tereddütle 
atan ya%lı b(r adam g(b(yd(. Sank( traktörün sırtına b(r (k( kere 
vurmak gerek(yordu. Fakat motor b(rden hızlandı ve düzenli 
bir %ek(lde çalı%maya ba%ladı. L(ss traktöre b(nd(, römorku 
geçt( ve ustaca traktöre yerle%t(rd(, bu sırada debr(yaj nere-
deyse %aft koluna de$ecekti. Sally istemsizce öne atılıp kolu 
tuttu ve kaldırdı. 

Sally d(zel motorun çıkardı$ı ses( bastırarak ba$ırdı:
“B(raz daha gel!”
L(ss traktörü on sant(metre daha ger( sürdü ve her %ey ye-

r(ne oturdu. Sally yandan sarkan küçük dem(r b(r halat gördü, 
onu alıp kopçasına geç(rd(. Traktörün üzer(ndek( L(ss’e baktı, 
kadın ona dönmü%, ba%parma$ını kaldırmı%tı. L(ss ba$ırdı:

“Güvenl(k k(l(d( var b(r de!”
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Sally e$ildi ve küçük kilidi gördü, küçük b(r del($e geç(-
r(lmes( gerek(yordu, böylece römork kayıp g(tmezd(. Kalın 
b(r saç last($( g(b(yd(. Sally k(l(d( yer(ne yerle%t(rd(, sonra da 
b(r adım ger( g(derek traktör ve römorkun arasında durdu. 
Traktör hareket ett(, kadın el salladı ve Sally de sırt çantasını 
yerden aldı. Traktör üzüm ba$larının arasında (lerlerken yol-
dan toz kalktı. Sally yava%ça traktörü tak(p ett(. Ba$lar üzüm 
doluydu. Ama bu üzümler onun evde yed(kler(nden çok daha 
küçüktü. Beyaz b(r zarı olan koyu lac(vert üzümlerd( bunlar. 
Dalından b(r tane koparıp a$zına attı. B(r tane tamam, ancak 
daha fazlası olmaz, pek tatlı de$(llerd(. Hâlâ olgunla%madık-
larını h(ssedeb(l(yordunuz, ama öyle olgunla%mamı%, sası el-
malar g(b( de$(l. Tadı %(md(den yer(ndeyd(. Çek(rde$( tükü-
rüp yoluna devam ett(. B(r süre sonra traktörün be%, on metre 
ötede durdu$unu fark ett(. Motor hâlâ çalı%ıyordu, traktörün 
üzerinde oturan kadını gördü. Ne istiyordu acaba? Sally 
adımlarını b(raz daha hızlandırdı, ba$ların arasından yürüyüp 
g(tmek (sted(, ama b(r yandan da kend(ne kızıyordu. Bu (n-
sanları tanımıyordu. Motoru hâlâ çalı%an traktörün yanından 
geçerken kadının bir sigara sardı$ını gördü. Kadın Sally’ye 
baktı ve motorun ses(n( bastırmak (ç(n ba$ırarak seslend(:

“#stersen çiftlikte kalab(l(rs(n.”
Sally, (ç(nde bu sözler( duymamı% gibi yapmak için bir 

dürtü hissetti. G(decek b(r ev( olmadı$ını nereden b(lm(%t( 
bu kadın? #k(nc( dürtüsü (se oradan ko%arak uzakla%maktı. 
Durup traktöre baktı. Kadın b(r k(br(t çakmı%, s(garasını ya-
kıyordu. !(md( o da Sally’e bakıyordu. 

Ne olacaksa olsun, d(ye dü%ündü Sally. Her %ey( bo% ver 
g(ts(n. Sırt çantasını kasaya attı, tekerleklerden b(r(ne basarak 
traktöre tırmandı. Onunla oturmadı, her an atlayıp kaçab(le-
ce$( b(r yere oturdu. 
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Kadın dumanı (ç(ne çekt( ve üfled(. Traktör bo$uluyor 
g(b(yd(. Sally sırtını dönerek oturdu, dizlerini kendine çekti 
ve ardında kalan köyün t(treyen sıcak havada bulanıkla%tı-
$ını gördü, ak%amüstünün ı%ı$ında köy g(derek bel(rs(zle%t( 
ve sonunda gözden kayboldu. #nsan çözülüp gidecekse böyle 
çözülmeliyd( i%te, sıcak havada ve ı%ı$ın altında. 



S ally, L(ss’(n verd($( odadan çıkıp mutfa$a geld($(nde saat 
on b(r buçu$a gel(yordu. Burası oldukça sıradan b(r mut-

faktı. Tabak çanak, dolaplar, buzdolabı. Öyle k( (nsan mut-
faktan çıkar çıkmaz orayı unutuver(rd(, d(ye dü%ündü Sally. 
Mutfakta, esk(den ç(ftl($e bakan b(r pencere olan yerde, 
%(md( camdan b(r teras kapısı vardı. Yarı açıktı. Gen(% güne% 
hüzmeler( yere dü%üyordu. Masanın üzer(nde b(r tabak, b(r 
f(ncan ve üzer( örtülmü% b(r kâse vardı. Onların hemen ya-
nında (se b(r deml(k çay duruyordu. Her %ey çok derl( toplu 
ve tem(z görünüyordu. Sally duvara dayanmı% banka oturdu, 
kapıdan ç(ftl($i göreb(l(yordu. Kâsen(n üzer(ndek( örtüyü 
kaldırdı. Küçük küçük kesilmi% meyveler vardı. Elma. Armut. 
Kivi. Aralarına da birkaç parça fındık ve cev(z serp(%t(r(lm(%-
t(. Ve bal. #nsan her %ey(n kokusunu alab(l(yordu. Tereddüt 
ederek kâsen(n üzer(n( tekrar örttü, elinin ters(yle çaydanlı$a 
dokundu. Ilıktı. Bir bardak çay doldurdu. S(yah çaydı, Sally 
buna m(nnettar oldu. Dünyadak( her kl(n(kte b(tk( çayı serv(s 
ed(lmes( b(r kanun muydu? Her %ey, ama her %ey her da(m 
papatya, nane ve l(mon g(b( kokuyordu. #nsan ba%ka bir %ey 
yese dah( aynı tadı alıyordu. Büyük (ht(malle bu tat her yere 
s(nm(%t(. Ya da kl(n(ktek( bütün mutfak e%yalarına, böylece 

2 Eylül
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(ç(nde ne p(%(r(rlerse p(%(rs(nler papatya, nane veya l(mon tadı 
gel(yordu. 

Sally bunları dü%ünürken kend( kend(ne güldü ve bu gülü% 
ona çok yabancı geld(. 

Kâsen(n üzer(n( tekrar açtı, (ç(nden b(r parça armut aldı 
ve a$zına attı. Tatlıydı ve Sally’n(n b(lmed($(, yumu%ak b(r 
baharat tadı alıyordu. Bu tadın armudun kend(nden m( gel-
d($(n(, yoksa L(ss’(n taba$a b(r baharat mı ekled($(n( merak 
ett(. Ardından b(r parça elma aldı. Elmanın tadı (se bamba%-
kaydı, sonra tekrar armuttan yed(. Belk( dün sabahtan ber( 
a$zına tek lokma g(rmem(% olmasındandı, ama armudun tadı 
gerçekten çok güzeld(. Sonra b(r cev(z attı a$zına. Balla karı-
%ık tadı a$zına yayıldı. Ilık çaydan b(r yudum (çt(. Çayın acı 
tadının, balla (lk bulu%tu$u andan çok key(f aldı, a$zında fe-
rah ve kekrems( b(r tat kalmı%tı. Kâsen(n üzer(n( hemen örttü 
ve aya$a kalktı. Teras kapısından ç(ftl($e çıkarken f(ncanını 
da yanına aldı. Traktör g(tm(%t(, ama römork a$ıl g(r(%(n(n he-
men önünde duruyordu, dün bıraktıkları yerde. Sally ç(ftl(kte 
dola%maya ba%ladı. Dün gez(p görme %ansı olmamı%tı. L(ss 
ona kalaca$ı odayı gösterm(%t(, L(ss’(n (sm(n( ancak ser(n oda-
ya g(rd(kten sonra ö$renmi%ti. Sally o an kendi adını hemen 
söylemem(%t(, daha sonra mutfa$a (nd($(nde o da (sm(n( söy-
lem(%t(. L(ss, (sm(n( ö$ren(nce %öyle b(r ba%ını sallamı%tı ama 
d($er yet(%k(nler(n b(r %eyler( kes(n olarak ö$rendiklerinde ta-
kındıkları o öz güvenli tavırla de$il. O yet(%k(nler her zaman 
onun sonunda aklını ba%ına toplamasını, yanlı% davrandı$ını 
ve ç(zg(y( geçt($(n( fark etmes(n( bekl(yorlardı. Onların ba%ı-
nı sallaması, b(r zafer bayra$ının dalgalanması ya da trompet 
ses( g(b(yd(. Bu hareket her zaman anlayı% dolu görünür fakat 
ardında b(r kırbacın s(ns( %aklamasını saklardı. 

Sally b(r aya$ını %afta dayadı ve b(r yudum daha çay 
(çt(. L(ss tuhaf b(r kadındı. Onun g(b( b(r(yle daha önce h(ç 
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tanı%mamı%tı. Nasıl b(r kadındı böyle? Bu ev onun (ç(n fazla 
büyüktü, ama Sally onun yalnız ya%adı$ını hemen anlamı%tı. 
B(r evde ya%am olup olmadı$ını, (nsan hemen h(ssederd(. Bu 
ev gerçekten çok büyük ve bo%tu. Sally’n(n kaldı$ı oda bell( k( 
uzun süred(r kullanılmamı%tı. 

Sally a$ılda dola%tı. Bu parlak eylül sabahında ho% b(r ala-
ca karanlık vardı. Bu lo% ı%ıkta sadece b(rkaç tanes(n(n ne ol-
du$unu b(ld($(, b(r sıra ç(ftl(k mak(nes( duruyordu. L(ss’(n i%i 
neydi? Çiftçilik mi yapıyordu? Böylesine büyük bir ç(ftl(kte 
tek ba%ına ne (%( vardı? Sally yukarı baktı. Tepes(ndek( tah-
ta çatının çatlaklarından güne% ı%ıkları sızıyordu. Samanların 
durdu$u yere çıkan, (n%a ed(lm(% b(r merd(ven yoktu, ta%ına-
b(l(r b(r merd(ven vardı. F(ncanını (% mak(neler(nden b(r(n(n 
üzer(ne koydu ve yukarı tırmandı. Samanların arasından ge-
çerken buranın ne kadar aydınlık oldu$una %a%ırdı. Çatıda 
cam bölmelerle kaplı b(rkaç yer vardı. Sadece yan duvarlarda 
b(rkaç gerçek pencere bulunuyordu. Belk( sırf berrak eylül 
gününden ve yükselmekte olan güne%tend(, ama burası ger-
çekten (nsanın (ç(n( ısıtıyor ve (nsana huzur ver(yordu. Güne-
%(n hüzmeler(nde tozlar yava%ça uçu%uyordu, hatta oldukları 
yerde duruyor g(b(yd(ler. Tozların ardı ardına dü%tü$ünü gör-
mek (ç(n d(kkatl(ce bakmak gerek(yordu. Buranın üçte birin( 
büyük bir saman yı$ını kaplıyordu. Tavandan (pler sarkıyordu 
ve kocaman, ah%ap b(r tekerlek vardı, bu tekerle$in üzerinde 
de uzun kısmı büyük halkalar hâl(nde saman yı$ınının ya-
nında uzanan bir ip vardı. Burası gerçekten güzel b(r yerd(. 
Uzun zaman sonra (lk defa Sally’n(n (ç(ndek( sesler susmu%tu, 
h(ç hareket etmedi, bu sessizli$i hemen y(t(rmek (stem(yor-
du. I%ıkta uçu%an tozları (zled(, kend(n( de böyle h(ssed(yordu, 
sank( yava% yava% dü%üyordu, öyle yava% k( yere çakılmaktan 
korkmasına gerek yoktu. 
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B(raz daha oturduktan sonra tekrar a%a$ı (nd(, f(ncanını aldı 
ve ç(ftl(kte yürümeye ba%ladı. Bo% a$ılı geçt(, tavuk kümes-
ler(n(n oldu$u bahçeye g(den yolu yürüdü, ah%ap parçaları-
nın arasında tavuklar yemlen(yordu; bo% b(r tav%an kümes(ne 
yaslanmı%, f( tar(h(nden kalma b(r tuvalet(n yanından geçt(. 
Bahçe uzun b(r çayır g(b(yd(, b(r tarla kadar vardı. B(r bölü-
mü ç(tlerle çevr(lm(% ve sebze bahçes( olarak ayrılmı%tı. Sally, 
(nsan kend( bahçes(ne neden ç(t çeker k(, d(ye dü%ündü, ama 
sonra aklına tavuklar geld(. Sebze bahçes(n(n kar%ısında tek 
kat, penceres(z, sürmel( büyük kapıları olan b(r yapı vardı. 
Sally kapılardan b(r(n( açtı ve buranın b(r mak(ne deposu ol-
du$unu gördü. Çok esk( ba%ka b(r traktör, b(r saban ve ne 
(ç(n kullanıldı$ını b(lmed($( b(rkaç alet edevat daha vardı; b(r 
çuval yı$ını ve b(r motos(klet. Merakına yen(k dü%erek (çe-
r( g(rd(. B(r defa motos(klet kullanmı%tı, kaçak olarak tab((. 
Sally motos(klet(n üzer(ne oturdu ve pedala bastı. Ancak mo-
tor çalı%madı. Aya$ına kramp g(recek kadar güçlü b(r %ek(lde 
b(r kez daha dened(, ama kramp öyle çok canını yaktı k( kal-
kıp baca$ını düzeltmek zorunda kaldı. Acısından öfkelenerek 
motos(klete vurdu, motos(klet devr(ld(. Zaten burada ne (%( 
vardı k(? Kend( kend(ne nasıl aptalca b(r oyun oynuyordu?

Oradan çıktı, bahçen(n yolundan geç(p ç(ftl($e geld(, ko%a-
rak mutfaktan geçt(, merd(venler( çıkarak kaldı$ı odaya g(rd(. 
Sandalyen(n üzer(nde duran sırt çantasını aldı, el( (stems(zce 
cep telefonuna g(tt(, ama onu nerede bıraktı$ını hemen hatır-
ladı. Kl(n(kte dolabının arkasına bantlanmı% hâlde bırakmı%tı. 
Telefon açıktı. Telefonuna bakarlarsa, onun hâlâ orada oldu-
$unu dü%üneceklerd(. Dudaklarını büzdü. Özgürdü. Nerede 
oldu$unu k(mse b(lm(yordu. Nereye (sterse oraya g(deb(l(rd(. 
Sırt çantasını omzuna attı ve ko%arak merd(venlerden (nd(. 
Mutfakta durdu. Har(ka. Ama asıl soru, gerçekten nereye g(t-
mek (sted($(yd(. 


