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Magdeburg’dan Leipzig’e giden bir trendeydi; hani İkinci
Dünya Savaşı’nı izleyen dönemde, tüm Almanya’da kapka -
ra pis dumanlar saçarak dolaşan şu yavaş, kirli, ağzına dek
dolu trenlerden birinde. O sıralar Hamburg yakınlarında
oturuyordum ve Leipzig’e, bir matbaaya gidiyordum.

Tren öylesine doluydu ki, vagonların arasındaki plat-
formlarda bile insanlar itişiyordu. Bense kendimi, iradem
dışında, benden başka yalnızca güneş gözlüklü –ki bu o za-
manlar alışılmadıktı– bir beyefendinin oturduğu bir kom-
partımanda buluvermiştim. İçeri girerken, buranın diplo-
matlara ayrılmış bir kompartıman olduğunu sanmış ve geri
çekilmek istemiştim, ancak beyefendi beni ısrarlı bir el ha-
reketiyle içeri çağırdığı için artık onun karşısında, pencere
kenarında oturuyordum.

Yaşını belli etmeyen, yuvarlakça bir adamdı ve koyu
renk takım elbise giymişti. Ceketinin göğüs cebine, yakın-
laştığımda hafifçe karanfil kokusu yaydığını fark ettiğim,
sakız gibi bembeyaz bir süs mendili iliştirmişti. Başının
üzerindeki bagaj ağındaysa siyah bir bavul duruyordu.

“Şu tıklım tıklım trenler korkunç,” dedi, ben oturduk -
tan sonra. “Özel nedenlerle mi yolculuk ediyorsunuz?” O
zamana kadar karşılaşmadığım bir aksanla konuşuyordu.
İtalyan aksanı olduğunu daha sonra öğrendim.

Doğrusunu isterse, öncelikle iş için yolculuk ettiğim,

10 James Krüss
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yanıtını verdim. “Leipzig’de bir kitabın düzeltmelerini ya-
pacağım,” dedim.

“Aa,” dedi. “Demek kitap yazıyorsunuz. İlginç. Daha
geçenlerde, aslında yazmak istedikleri kimi kitapları yazma-
makla hayatını geçindiren insanlar olduğunu duydum.”

“Bunlar ne biçim insanlar  ?” diye sordum.
“Dünyanın ve insanoğlunun içyüzünü görebilen arif

kişiler, bilgeler,” dedi. “Onlar suskunluklarını, bilginin her-
kese ulaşıp yayılmasını istemeyen güç sahiplerine satıyor-
lar.”

“İyi de, satılık bir kişi bilge olabilir mi  ?” diye sordum.
“Buna farklı açılardan bakılabilir,” dedi beyefendi.

“Öğle yemeği yediniz mi  ?”
“Hayır,” dedim, “ama yanımda sandviçler var.”
Beyefendi küçümseyici bir el hareketiyle, “İyisi mi,

onları çantanızda bırakın,” dedi. “Sizi yemeğe davet etmemin
bir sakıncası yoktur herhalde  ?”

O dönemin Almanya’sında tüm bunlar, yani şu nere -
deyse boş kompartıman, şu güneş gözlüğü, şu şık takım el-
bise ve şimdi de, sırf onca insan arasından nasıl getirilecek
diye merakımdan, doğal olarak kabul ettiğim, şu pis, tıklım
tıklım trendeki resmi öğle yemeği daveti, hiç alışılmadık
şeyler di.

Üstelik, öğle yemeği bize, biraz sıradışı bir yolla da ol-
sa, gerçekten de getirildi. Birden, görünüşe göre dizelle ça-
lışan ve o dönemlerde şık bir araç sayılan kırmızı-sarı bir
tren bizi sollamaya başladı. Tren artık yanımızda, bizimle
aynı hızda seyrediyordu. Gerisinde bir yemek vagonu se-
çebildiğim geniş bir pencere, beni yemeğe davet eden beye -
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fendinin o anda açtığı penceremizle aynı hizaya geldi. Der-
ken, öteki trenin de penceresi açıldı ve bize, cereyandan
korunmak için ağır gümüşten, yüksek, oval bir kapakla ka-
patılmış büyük bir tepsi uzatıldı. Onu beyefendiyle birlikte
karşıladıktan sonra dikkatlice pencerenin önündeki iki seh-
paya indirdik.

Ardından, her iki vagonun pencereleri yeniden kapa-
tıldı. Beyefendi yanına yaydığı gazeteye tepsinin kapağını
koyduktan sonra, bana söz verilen ve yıllardan bu yana bı-
rakın yemeyi, görmeyi bile hayal edemediğim öğle yemeği
karşımdaydı işte!

Başlangıç olarak tereyağlı, füme somonlu tost vardı,
onu mayonezli, kişi başına yarım ıstakoz, maydanozlu pa-
tateslerle sunulan portakallı ördek ve son olarak çikolata
rendesiyle kaplı fıstıklı dondurma izledi. Yemeğin yanında
Dalmaçya’dan gelmiş sek beyaz şarap içtik. Tüm bunlarıy -
sa, gümüş bir cezvede hazır bekleyen ve beyefendinin, biri
bana biri kendisine, iki minicik porselen fincana doldur-
duğu Türk kahvesi tamamladı.

Yemek sırasında neredeyse hiç konuşmadık. Huşu ve
sessizlik içinde yemeğimi yiyor ve insanların itiştiği korido -
ra bakan pencereye perde çekildiği için kimsenin bizi ye-
mek yerken seyredemediğine seviniyordum. Almanya’da o
günlerde kim öyle tıka basa yiyebilirdi ki  ?

Yemekten sonra üzerime büyük bir ağırlık çöktü. Bu-
nu fark eden beyefendi, “Biraz dinlenin. Yemekten sonra
ya dinlenmeli ya bin adım atmalıymış. Burada bin adım
atmak epey güç olduğuna göre, size dinlenmeyi öneririm,”
dedi.

12 James Krüss
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Gözkapaklarım kapanırken, son gayretimle bu olağa -
nüstü zengin yemek için ona teşekkür ettim ve hemen uy-
kuya daldım.

Rüyamda deniz kenarında, beyaz bir villanın önün-
deki terasta oturuyordum. Karşımdaki mavi suda, bana ait
olduğunu bildiğim bir yat sallanıyor, uzaktan gelen bir ses,
“Deniz kenarında bir ev, evin önünde bir yat, ayrıca hiç
boşalmayan bir banka hesabı... tüm bunlar susmasını bi-
lenler için,” diyordu.

Rüyamda bu sözlere anlam veremedim, zaten tam o
anda, ani bir gürültüyle irkilip uyandım. Beni uykumdan
sıçratan bir trenin uğultusuydu. Sarı-kırmızı tren bizi ye-
niden solluyordu.

Uyku sersemi, gözlerimi açıp yandaki trene baktığım-
da, yine yemek vagonunu ve silip süpürdüğümüz tepsinin
onun penceresinden içeri kayboluşunu gördüm; yemek sa-
lonundaysa –bunu şaşkınlıkla izledim– kompartımanım-
daki beyefendi oturuyordu. Ancak sonra, kırmızı-sarı tren
ilerleyince, onun görüntüsünün yalnızca pencereye yansı-
dığını anladım. Bunu tren yanımızdan geçip gitmeden ön-
ce, son anda fark ettim. Derken başımı çevirdim ve...

... ve irkildim. Karşımdaki beyefendi kaybolmuştu.
Siyah bavul da artık yerinde yoktu. “Ama daha az önce gö-
rüntüsü kırmızı-sarı trenin penceresine yansımıştı. Sonuç -
ta, var olanlar yansıyabilir yalnızca. Bu çok tuhaf,” diye mı-
rıldandım.

Derken, tekrar uykuya daldım ve ancak kompartı-
mana birden insanlar doluştuğunda uyandım.

Bu kez de, yabancı beyefendiyle aramda geçenler bir
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rüyaymış gibi geldi bana. Ne var ki Leipzig’de bana tuhaf
bir hikâye anlatıldığında, beni davet edenin gerçekte kim
olduğunu tahmin etmeye başladım.

Şimdi bu tuhaf hikâyeyi anlatmak istiyorum. Onu,
Leipzig’deki matbaada, hiç beklenmedik şekilde rastladığım
bir adamdan dinledim. İkimizin tanışıklığı eskiye dayanı-
yor. O genç bir beyefendi, bense on altı yaşında bir öğren-
ciyken, onunla memleketimde, Kuzey Denizi’nde küçük
bir ada olan Helgoland’da karşılaşmıştık. Komşumuzun,
yani Julie Teyze’nin evinde. İki hafta boyunca derin soh-
betler etmiş, o zamanlar adlandırdığımız gibi, abece’nin al-
tından girip üstünden çıkmıştık.

“Abece’nin altından girip üstünden çıktığımız”dan
bu yana yıllar geçmesine karşın Leipzig’deki matbaada bir-
birimizi hemen tanıdık.

“Timm, sen ha  ?” diye sordum, şaşkınlıkla.
Adamsa, en az benim kadar şaşırmış halde, “Boy, sen

ha  ?” diye sordu. (Bana hâlâ, Helgoland’da çağrıldığım adla
sesleniyordu.) Sonra birbirimizi karşılıklı sorulara boğduk.
Biri diğerinin sözüne girerek, başından geçenleri anlatmaya
çalıştı. Ben arkadaşım Timm’e, mutlaka bildiği gibi, tüm
ada evlerinin bombalanarak yerle bir edildiğini ve bu yüz-
den küçük adamızdan büyük karaya taşınmak zorunda kal-
dığımızı aktardım. Timm’se bana, sahne aldığı kuklalarıyla
birlikte Japonya’dan Avustralya’ya dek, her yeri gezdiğini
söyledi. Anlattığına göre, kuklalar üzerine bir kitap da yaz-
mış. Buradaysa o kitabın baskısını kontrol etmek için bu-
lunuyormuş.

“Ya sen  ?” diye sordu bana. “Ne işin var burada  ?”

14 James Krüss
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“Notaları öğreten resimli bir kitabın baskısını kontrol
etmem gerekiyor,” yanıtını verdim. “Kitaptaki resim, nota,
şiir ve hikâyeler birbirleriyle tam uyumlu olmalı. Bu yüzden
buradayım.”

Timm, “Öyleyse daha sık görüşelim,” dediği sırada
çantasından bir kitap düşürdü. Bunu fark ettim ve eğilerek
kitabı kaldırdım. Aynı anda, kitabın “Peter Schlemihl”, ya-
ni Adelbert von Chamisso’nun satılan gölgeyle ilgili hikâ-
yesi olduğunu gördüm. Bu yüzden kitabı geri verirken,
“Ben de benzer bir hikâyenin peşindeyim. Yanılmıyorsam,
sen eskiden o hikâyeyi kuklalarınla oynamıştın. Bense, onu
gerçekten yaşamış gerçek çocuğu arıyorum. Bana hâlâ Övel-
gönne’de yaşadığını anlattılar,” dedim.

“Nasıl oldu da yolun Hamburg-Övelgönne’ye düştü?”
diye sordu Timm şaşkınlıkla. “Övelgönne’yi iyi bilirim.”

“Bense orayı çok az tanıyorum,” dedim. “Savaştan
son ra, bir süre Övelgönne’nin tam karşısında, Elbe’nin öte
yaka sında, Finkenwerder’de büyükannemin kız kardeşinde
kalmıştık. Oradan zaman zaman Elbe’nin karşısına geçi-
yorduk.”

“Demek öyle,” dedi Timm. “Övelgönne’de de sana
‘satılan gülüş’ hikâyesinin gerçek bir çocuğun başından ger-
çekten geçtiğini anlattılar mutlaka. Kastettiğin bu hikâyey-
di, haklı mıyım  ?”

“Haklısın,” dedim. “Onu biliyor musun  ?”
“Biliyorum,” diye yanıt verdi Timm. “Ama çok uzun

bir hikâyedir. Leipzig’de daha ne kadar kalacaksın  ?”
“En az bir hafta,” dedim. “Bu süre bana hikâyeyi an-

latmana yeter mi  ?”
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