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Önsöz* 
 

Adam Roberts

Bazen insan, Batı’da çok tanınmayan ama yemek kitap-
larından daha çok satmayı hak eden bir romana rastlar. İşte 
Pazartesi Cumartesiden Başlar da böyle bir kitap. 

Kitabın, İngilizce konuşulan bölgelerde niçin bu denli 
tanınmamış olduğunu anlayabilmiş değilim. Strugatski kar-
deşlerin Batı’da en çok o efsane bilimkurgu kitabı Uzayda 
Piknik (1971) ile tanındığı doğru olsa gerek. Aynı kitap, Rus 
yönetmen Andrey Tarkovski’nin ellerinde yoğrulunca ortaya 
korkunç derecede etkileyici bir film olan İz Sürücü (1979) çık-
mıştı. Film, Strugatskiler’in yazdığı tarzda kitapların Batı’da 
nasıl algılandığını ortaya koymuştu bir nevi. Aslına bakarsa-
nız Uzayda Piknik roman olarak Tarkovski’nin sinematik şa-
heserinden çok daha değişken ve neşeliydi; hatta bu durum, 
Rus bilimkurgusunun bu iki devi tarafından yazılmış bütün 
romanlar için geçerli. Ürünleri hep çok geniş çapta ve çeşit-
liydi. Her zaman yaratıcı, büyüleyici, düşündürücü ve harika 
birer yazar olmayı sürdürdüler. Pazartesi Cumartesiden Başlar 
da, ustaca yazılmış olması ve sürükleyiciliği bir yana, okur-
ken insana baştan sona haz veren bir roman. Bazı romanlar 
insanda hayranlık uyandırır, bazılarıysa mesafeli bir saygı; bu 
roman ise âşık olunacak bir roman.

Saşa, Sovyetler dönemi Leningrad’ından genç bir bilgisa-
yar programcısıdır ve birlikte Karelya bölgesinin (Rusya’nın 
İsveç ve Finlandiya’yla sınır olan bölgesi) bozulmamış doğa-
sına seyahate çıkacağı arkadaşlarıyla buluşmak üzere arabay-

* Çeviren: Sevda Deniz Karali 
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la kuzeye doğru gitmektedir. Roman 1960’ların ortasında, bil-
gisayarların yeni çıktığı ve küçük birer ev boyutunda olduğu 
dönemde yazılmış. Yani Saşa’nın mesleği, o zamanlar, bugün-
küne nazaran daha modern ve ileri teknoloji bir meslek ola-
rak görülüyordu. Saşa’nın yolda arabasına aldığı iki otostopçu 
onu kendi çalıştıkları yer olan Yüksek Okültasyon Kurumu 
Hususî İzat Çalışmaları için ikna etmeye uğraşırlar. (Orijinal 
dilde burada bir espri de yapılmış: Şirketin isminin kısaltması 
‘NiiChaVo’, bu da Rusçada H nyero yani ‘önemi yok!’ veya 
‘lafı bile olmaz!’ anlamına geliyor.) Başta isteksiz olan Saşa bir 
süre sonra teklifi kabul eder. Böylece etkileyici, zamansız ama 
genelde bir hayli komik maceralara atılır.

Enstitü, bilimin garip ve öngörülemez bir kolu olarak 
kabul edilen sihri kullanmakta ve araştırmaktadır. Kitapta-
ki mizah, yazarların, tipik bir akademik topluluğun başarılı 
tasviri ile efsanelerde ve Rus masallarında bulunan sihirli ka-
rakterleri ve nesneleri birleştirebilme yeteneğine dayanıyor.

Yazarlar, neden bahsettiklerini biliyorlardı. Pazartesi Cu-
martesiden Başlar’ı yazdıkları sırada Boris hâlâ bir astronom 
akademisyen ve bilgisayar mühendisi olarak çalışıyordu 
(1966’da tam zamanlı yazarlığa döndü), Arkadi’nin dil eğiti-
mi de Sovyet döneminin büyük örgütleri için çalışma tecrü-
besi olduğu anlamına geliyordu. Hikâyedeki sihirli unsurlar 
ne kadar renkli ve yaratıcı olursa olsun bu romanı en canlı 
kılan özelliği, bu tarz örgütlerin işleyişine tuttuğu aynadır. 
Aslına bakarsanız ‘işleyiş’ tam olarak doğru bir kelime olma-
dı zira bu fevkalade ve rengârenk Enstitü son derece inanılır 
bir biçimde işlevsiz. Araştırmaya çalıştıkları evren sonsuz; 
böylesine bir şeyi araştırmak da sonsuz zaman gerektirir. Bu 
durumda çalışıp çalışmamaları hiçbir şeyi değiştirmez ama 
eğer çalışırlarsa bunun kozmosta düzensizlik gibi bir yan 
etkisi olabilir. Bu nedenle üretken bir iş yapmamaktadırlar. 
Günümüzde de çoğu üniversite buna benzer, muhtemelen 
resmiyete dökülmemiş bir mantıkla işliyor.

Bazen bu roman ile Harry Potter kitapları arasında kar-
şılaştırmalar yapılıyor. Benzer yanları son derece açık: Her 
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ikisi de kuzeydeki bir resmi kuruluşta büyücülük okuyan bir 
grup insanı anlatan komik ve yaratıcı birer hikâye. Rowling’in 
Strugatski kardeşlerin romanından haberdar olması sanırım 
muhtemel, ancak şu da kabul edilmeli ki bu romanın özü, 
Potter kitaplarınınkinden çok daha farklı. Rowling’in karak-
terleri için büyü, tutarlı bir sistem: Karmaşık fakat anlaşı-
labilir, öğrenenlerin de son derece ciddiye aldığı bir sistem. 
Strugatskiler için ise büyü çok daha garip, daha rastlantısal 
ancak aynı derecede zevkli. Dilekleri yerine getiren ve ko-
nuşan devasa turna balığı, ağaçtaki denizkızı, hikâyelerin 
yalnızca başını hatırlayabilen kedi, harcayınca (ama yanlış-
lıkla düşürürseniz geçmiş olsun) yine cebinize dönen sihir-
li madeni para, rüyaları yorumlayabilen divan, sürücüsünü 
bilimkurgunun hayali geleceklerine fırlatabilen motosiklet… 
Bunların hepsi muhteşem şekilde yaratıcı, etkileyici ve büyü 
dolu. Ancak öyle bir yazılmış ki okuyucunun beklentilerini 
kasıtlı olarak yanlış yönlendiriyor; J.K. Rowling’den ziya-
de P.K. Dick yani. Romanın bazı kısımları bana Pratchett’i 
anımsattı: Strugatskilerin yarattığı o rengârenk büyücü, 
vampir ve memur. Çokbilmiş veya çalımlı karakterlerinin 
çoğu, okurken Diskdünya karakterlerini anımsatıyor. Fakat 
elbette Pratchett, romanlarında tutarlı hikâyeler ve tanımla-
nabilir etik bir ana tema temin ediyor. Strugatskilerin dünya 
görüşü tam olarak böyle değil; romanları da ahlaki açıdan 
daha ucu açık ve daha durağan. Kısacası Pazartesi Cumarte-
siden Başlar harika bir şekilde sıradışı. Hatta öyle sıradışı ki 
o uzaklaştıkça sıraların ardında görünmez oluyor, sonra bir 
bakıyorsunuz gelmiş sıranın en önüne oturmuş.

Enstitü, büyüyü bilimsel açıdan araştırmaya kalkışıyor 
ancak –romana göre– büyü, doğası gereği her türlü sistem-
leştirmeye meydan okuyor. Dolayısıyla bu kitabı bilimsel 
böbürlenme üzerine veya daha ziyade Sovyetler Birliği döne-
minde bilimin kullanılışı üzerine bir taşlama olarak okuya-
biliriz. Kitaptaki en önemli karakterlerden biri olan Ambrosi 
Ambruazoviç Hopgeldio, kötü şöhretli Sovyet ‘biliminsanı’ 
(tırnak işaretleri kasten kullanıldı) Trofim Lysenko kabaca 
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temel alınarak yazılmış. Ayrıca Hopgeldio’nun görkemli ve 
felaketle sonuçlanan deneyleri de romanda oldukça komik 
anlatılmış. Sanırım buna ‘bilim üzerine bir taşlama’ demek, 
kitabı yavan ve olduğundan daha az tatmin edici gösteriyor. 
Ben bu romanı, insanlığın efsanelerinde ve hikâyelerinde bü-
yünün yerine dair bir keşfe çıkar gibi okumayı tercih ederim.

Büyünün, insanların hikâyelerindeki varsayılan mod ol-
duğunu inkâr etmek son derece güç. Bütün efsanelerde ve 
şiirlerde insan bilincinin sınırlarını aşan sihirli güçler ve dö-
nüşümler vardır. Ortaçağ romantizmleri ve destanları fantas-
tik, mucizevi şeylerle doludur. On sekizinci ve on dokuzuncu 
yüzyılda, içinde sihirli hiçbir şeyin olmadığı bir hikâye anla-
tımı (biz buna bazen ‘Gerçekçilik’ de diyoruz) ortaya çıktı ve 
doğruluk, bir düstur haline geldi. Gerçekçi romanlara karşı 
değilim elbette fakat onların, geniş bağlamda bakıldığında, 
insanlığın hikâyelere olan açlığında yalnızca birer sapma ol-
duğunu kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Pazartesi Cumartesiden Başlar büyüyle ilgili bir roman fa-
kat büyüyle ilgili diğer kitaplara benzemiyor. Konusu ‘büyü’ 
olan neredeyse bütün hikâyelerde ortak bir özellik mevcut: 
Büyünün kuralları vardır. Bunun sebebi ‘büyülü düşünme-
nin’ kuralları, yani psikolojik kuralları olması. ‘Büyülü dü-
şünme’ batıl inançta, ritüellerde, duada ve dinde olduğu ka-
dar obsesif kompulsif davranışlarda da iş başında olan yaygın 
bir ruhsal durumdur; insanların davranışları ve inançları ile 
kozmik ihtimaller arasında bir nedensellik ilişkisi vardır. Bü-
yünün hiçbir kuralı olmadığı bir fantazi kitabı yazmak nasıl 
olurdu merak ediyorum. Eminim çok yapıcı olurdu ve giz-
lenmiş gerçeği nihayet gün ışığına çıkarırdı: Fantazi türünü 
büyüden dolayı sevdiğini zanneden milyonlarca insan aslın-
da kuralları seviyor.

Pazartesi Cumartesiden Başlar tam olarak öyle bir kitap 
değil ama aklıma gelen bütün kitaplardan çok daha yaklaş-
mış olduğu kesin. Strugatskiler, bazı insanlar için bilim ile 
büyünün zıt terimler olmadığını biliyor; bazı insanlar için 
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‘bilim’ o kadar karmaşık ve uzmanlık isteyen, o kadar anla-
şılmaz ve öylesine olağanüstü teknolojilere çevrilme ihtimali 
olan bir alan ki o da aslında bir büyü türü. Yüz milyonlarca 
insanda iPhone’larının içinde tam olarak neler döndüğünü 
bilen bir kişi bile yok. Kadın, erkek; sıradan vatandaşa kalırsa 
Akademi’nin bilimsel yayınları simya zırvası veya peri masalı 
olsa yeridir.

Bunun ise garip bir sonucu var. Bu harika romanın derin-
lemesine anladığı bir sonuç. ‘Gerçek büyü’ hakkında konuşup 
onu ‘sahne büyüsünden’ tıpkı illüzyon gibi aslında büyü bile 
olmayan bir şeyden ayırmaya çalışıyoruz. ‘Sahte büyü’ bu. An-
cak ironik olarak gerçek büyü aslında yapılamayan bir büyüdür; 
‘gerçek olmayan’ sahne büyüsü ise aksine bir performans ola-
rak sergilenebilir. Hoş bir ironi bu, fakat bundan da fazlası var: 
Performansın –ki bu kategorinin altına sahneleme, sinema, 
kitap ve şarkıları da ekleyebiliriz– gerçeklik mantığını altüst 
ettiğini ortaya koyuyor. Bu tuhaf paradoks, bu eşsiz romanın 
tam kalbinde yer alıyor. Büyü ‘gerçek’ olsaydı sahnenin, per-
formansın, tiyatro şirketlerinin veya didişen, entrika çeviren 
ve şanslarını arayan insanların mantığında da var olurdu. An-
cak büyü gerçek değilse ve gerçek hayatın bir parçası değilse 
o zaman rüyaların, arzuların ve psikolojik fantezilerin dünya-
sına geri çekiliyor. Bu hayali yaratımdaki deneyim bizi başka 
nerelere götürür kim bilir?



YOKHİÇ
*

Ama her şeyin en tuhafı, en anlaşılmazı, itiraf ede-
yim ki yazarların nasıl birbirine benzer hikâyeleri 
anlatabildikleridir, bu tamamen anlaşılmazdır, 
bu kesinlikle … hayır, hayır, bundan hiçbir şey an-
lamıyorum.

—N. V. Gogol

* Yüksek Okültasyon Kurumu Hususî İzat Çalışmaları. –çn 
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1 

Öğretmen: Çocuklar, şu cümleyi yazın: “Balık ağaçta otu-
ruyordu.”

Öğrenci: Balıklar gerçekten ağaçlarda oturur mu?
Öğretmen: Eee… Bu çılgın bir balıkmış.

—Bir okul fıkrası

Gideceğim yere yaklaşmıştım. Arada sırada yerini sarı 
sazlarla örtülü açıklıklara bırakan yeşile bürünmüş bir or-
man sarıyordu çevremi. Güneş bir saattir batmaya çalışıyor-
du ama daha tam batmamıştı ve ufkun üzerinde, aşağıda bir 
yerde asılıydı. Araba ayak basmamış çakılları sıçratarak, dar 
yolda ilerliyordu. Tekerin altındaki iri taşlarla sıçrıyordum ve 
bagajdaki vakumlu kaplar da her defasında şangırdayıp du-
ruyordu.

Sağda, ormandan iki kişi çıktı, yol kenarında birkaç adım 
attılar ve benden tarafa bakarak durdular. Bunlardan biri eli-
ni kaldırdı. Onlara bakarken ayağımı gazdan çektim. Bunla-
rın genç avcılar olduklarını düşündüm, belki de benden an-
cak birkaç yaş büyüktüler. Yüzleri hoşuma gitmişti, durdum. 
Elini kaldıran, esmer yüzlü, atmaca burunlu olanı arabaya 
eğildi ve gülümseyerek sordu:

“Bizi Solovets’e atar mısınız?”
Kızıl sakallı ve bıyıksız olan ikincisi de omzunun üzerin-

den bakınıp gülümsüyordu. Gayet hoş insanlardı.
“Binin bakalım,” dedim. “Biriniz öne, diğeriniz arkaya, 

arka koltukta benim pılı pırtım da var.”
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“Teşekkür ederiz!” dedi mutlulukla atmaca burunlu olan, 
omzundan tüfeğini çıkardı ve yanıma oturdu.

Sakallı olan kararsızlıkla arka kapıya bakıp şöyle dedi:
“Burada biraz yer açabilir miyim?”
Geriye doğru döndüm ve uyku tulumu ile dürülmüş çadı-

rın işgal ettiği yeri temizlemesine yardımcı oldum. Tüfeğini 
bacaklarının arasına yerleştirerek nezaketle oturdu.

“Kapıyı örtseniz iyi olur,” dedim.
Her şey tıkırındaydı. Araba yola koyuldu. Atmaca burunlu 

geri döndü ve hararetli bir şekilde, bir binek otomobilinde 
gitmenin yaya gitmekten çok daha keyifli olduğunu anlat-
maya koyuldu. Sakallı olan da sessizce onaylıyor ve kapıyı 
çarpıp duruyordu. “Atkıyı toplayın,” diye önerdim, dikiz ay-
nasından ona bakarken. “Atkınız kapıya sıkışmış.” Beş daki-
ka sonra her şey nihayet yoluna girmişti. “Solovets’e on kilo-
metre mi var?” diye sordum.

“Evet,” diye cevapladı atmaca burunlu. “Ya da birazcık 
daha fazla. Aslında bu kamyon yolu, iyi bir yol değil yani.” 

“Gayet rahat bir yol,” diye itiraz ettim. “Buradan kesinlik-
le geçilmez diyorlardı.”

“Bu yoldan güzün bile geçilebilir.”
“Buradan belki, ama Korobtsev’den gelen yol berbat.”
“Bu yaz yağışsız geçti, her şey kuru kaldı.”
“Zatonya’da yağmur olduğunu söylüyorlar,” diye konuş-

maya katıldı arka koltukta oturan sakallı.
“Kim söylüyor bunu?” diye sordu atmaca burunlu.
“Merlin söylüyor.”
Nedense gülmeye başladılar. Bir sigara çıkardım, yaktım 

ve onlara da ikram ettim.
“Clara Zetkin Fabrikası,” dedi atmaca burunlu, pakete ba-

karak. “Leningrad’dan mısınız?”
“Evet.”
“Seyahat mi ediyorsunuz?”
“Seyahat ediyorum,” dedim. “Peki siz buralı mısınız?”
“Doğma büyüme,” dedi atmaca burunlu.
“Ben de Murmansk’tanım,” diye belirtti sakallı.
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“Herhalde Leningrad için ister Solovets olsun, ister Mur-
mansk, hepsi bir: Kuzey,” dedi atmaca burunlu.

“Hayır, hiç de değil,” dedim saygılı bir şekilde.
“Solovets’te kalacak mısınız?” diye sordu atmaca burunlu.
“Elbette,” dedim. “Varış yerim Solovets.”
“Orada hemşeriniz ya da tanıdığınız var mı?”
“Hayır,” dedim. “Sadece bir iki kişiyi bekleyeceğim. Onlar 

sahil yolundan geliyorlar, Solovets de bizim randevu nokta-
mız.”

Önümüzde büyük taş parçaları gördüm, frene bastım ve 
“Sıkı tutunun,” dedim. Araba titremeye ve sıçramaya başla-
dı. Atmaca burunlu tüfeğinin namlusuyla burnunu bereledi. 
Motor kükrüyordu, alttan taşlar çarpıyordu.

“Zavallı araba,” dedi atmaca burunlu.
“Ne yaparsın…” dedim.
“Herkes arabasını böyle yollardan sürmezdi.”
“Ben olsam sürerdim,” dedim. Taşlar bitti.
“Ah, demek bu sizin arabanız değil,” diye tahmin yürüttü 

atmaca burunlu.
“Nereden benim arabam olacakmış! Kiralık.”
“Anlaşıldı,” dedi atmaca burunlu, düş kırıklığı içindeymiş 

gibi geldi.
Gücenir gibi oldum. “Arabayı asfaltta sürmek için mi al-

mak gerek? Asfalt olan yerde ilginç bir şey yok; ilginç olan 
yerde de asfalt yok.”

“Evet, elbette,” diye onayladı sakallı, nezaketle.
“Bir arabayı yüceltmek aptalca bir şey,” dedim.
“Öyle,” dedi sakallı. “Ama herkes böyle düşünmüyor.”
Arabalar hakkında konuşmaya devam ettik ve sonunda, 

eğer bir şey alınacaksa bunun “GAZ-69” gibi bir arazi aracı 
olması gerektiği sonucuna vardık; ama bunlar da ne yazık ki 
satılmıyorlardı. Sonra atmaca burunlu sordu:

“Nerede çalışıyorsunuz acaba?”
Cevap verdim.
“Ne harika!” diye bağırdı atmaca burunlu. “Bir programcı! 

Bize gereken de tam olarak bir programcı. Dinleyin, Enstitü-
nüzü bırakın ve gelin bizimle çalışın!”
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“Peki bana ne vaat ediyorsunuz?”
“Bizde ne var?” diye sordu atmaca burunlu arkaya döne-

rek.
“Aldan-3,” dedi sakallı.
“Çok iyi bilgisayar,” dedim. “İyi çalışıyor mu?”
“Efendime söyleyeyim…”
“Anlaşıldı,” dedim.
“Aslına bakarsanız henüz elden geçmedi,” dedi sakallı. 

“Bizimle kalıp bir bakın.”
“İsterseniz transfer işlemlerinizi beş dakikada hallederiz,” 

diye ekledi atmaca burunlu.
“Peki siz neyle uğraşıyorsunuz?” diye sordum. 
“Her bilim gibi,” dedi atmaca burunlu. “İnsanların mut-

luluğuyla.”
“Anlaşıldı,” dedim. “Uzayla ilgili bir şey mi?”
“Uzayla da ilgili,” dedi atmaca burunlu.
“Hiçbir iyilik cezasız kalmaz,” dedim.
“Eyalet başkenti ve iyi bir ücret,” dedi sakallı alçak sesle 

ama ben gene de işitmiştim.
“Gerek yok,” dedim. “Parayı mevzubahis etmeyin.”
“Şaka yapmıştım!” dedi sakallı.
“Hep böyle şakalar yapar,” dedi atmaca burunlu. “Çalış-

mak için bizden daha ilginç bir yer bulamazsınız.”
“Neden böyle söylüyorsunuz?”
“Bundan eminim.”
“Ama bu beni ikna etmedi.”
Atmaca burunlu gülümsedi. “Bu mesele üzerine daha 

sonra da konuşuruz,” dedi. “Solovets’te uzun süre mi kala-
caksınız?”

“Taş çatlasa iki gün.”
“O zaman ikinci gününüzde konuşuruz.”
Sakallı söze katıldı. “Bence bu kaderin bir cilvesi; orman-

da yürürken bir programcıyla karşılaştık. Bence sizin alınya-
zınızda varmış.”

“Gerçekten de bir programcıya bu kadar ihtiyacınız var 
mı?” diye sordum.
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“Bir programcıya acayip ihtiyacımız var.”
“Bizim çocuklarla konuşurum,” diye söz verdim. “Birkaçı 

yerinden memnun değil, biliyorum.”
“Bize herhangi bir programcı lazım değil,” dedi atmaca 

burunlu. “Programcılar az bulunur bir millet, pek nazlıdırlar, 
bize de şımarık biri lazım değil.”

“Evet, bu daha da güç,” dedim.
Atmaca burunlu parmaklarıyla saymaya başladı: “Bizim 

aradığımız programcı, a: şımarık olmayacak, b: gönüllü ola-
cak, c: yurtta kalmayı kabul edecek—”

“D,” diye lafa girdi sakallı, “yüz yirmi ruble.”
“Kanat da lazım mı?” diye sordum; aradıkları melek olsa 

gerekti. “Ya da, başımın üzerinde hale? Böylesi binde bir bu-
lunur!”

“Bize de sadece bir tane lazım,” dedi atmaca burunlu.
“Peki programcıların hepsi topu topu dokuz yüz kişiyse?”
“Onda dokuza anlaşalım.”
Orman geride kaldı, köprüyü geçtik ve patates tarlaları-

nın arasında ilerledik.
“Saat dokuz,” dedi atmaca burunlu. “Geceyi nerede geçir-

meyi düşünüyorsunuz?”
“Arabada yatacağım. Sizin burada mağazalar kaça kadar 

çalışıyor?”
“Bizim burada mağazalar şimdiden kapandı,” dedi atmaca 

burunlu.
“Yurtta da kalabilirsiniz,” dedi sakallı.
“Benim odamda boş bir ranza var.”
“Yurda araba park edemiyorsunuz,” dedi atmaca burunlu, 

düşünceli bir tavırla.
“Evet, böylesi daha iyi,” dedi sakallı ve nedense bir kah-

kaha attı.
“Arabayı karakolun önüne park edebilirsiniz,” dedi atma-

ca burunlu.
“O iş olmaz,” dedi sakallı. İkimiz de saçmalıyoruz. Arabayı 

uzağa park ederse yurda nasıl girecek?”



22

“Evet, hay aksi,” dedi atmaca burunlu. “Gerçekten, bugün 
iş günü değil ki. Hepsini unut!”

“Belki de onu içeri sokabiliriz?”
“Dur bakalım,” dedi atmaca burunlu. “Yatak taşımıyoruz 

ki burada. Ne sen ne de ben Cristobal Junta’yız.”
“Rahatsız olmayın,” dedim. “Arabada yatacağım ilk gece 

değil bu.”
Oysa yatakta yatmak için korkunç bir arzu duyuyordum. 

Dört gecedir uyku tulumunda uyuyordum.
“Buldum,” dedi atmaca burunlu. “Ha-ha! Tavbaku!”
“Doğru!” diye bağırdı sakallı. “Onu Lukomore’ye götüre-

lim!”
“Gerçekten zahmete girmeyin, arabada gecelerim ben,” 

dedim.
“Evde geceleyeceksiniz,” dedi atmaca burunlu, “nispeten 

temiz örtülerle. Size bir şekilde minnettarlığımızı gösterme-
liyiz…”

“Elli kopekten bile ucuza olacak,” dedi sakallı.
Şehre girdik. Eski sağlam çitler, dar pencereli, sütun baş-

ları kakmalı, çatılarında tahtadan horozlar olan, dev kara 
kerestelerden biçilmiş sağlam ev cepheleri bitmek bilmiyor-
du. Demir kapılı birkaç pis tuğla yapı da vardı; bunların gö-
rünüşleri hafızamdaki, anlamını az bildiğim “erzak ambarı” 
kelimesini canlandırmıştı. Cadde düzgün ve genişti, adı da 
Barış Bulvarı’ydı. İleride, merkeze yakın bir yerde iki katlı, 
küçük kare şeklinde ateş tuğlalarından yapılmış bir bina gö-
rünüyordu.

“İleride, sağdaki sokak,” dedi atmaca burunlu.
Dönüş sinyalini verdim, frene bastım ve sağa döndüm. 

Burada yolu ot bürümüştü ama üzerinde “Zaporojets” yazılı 
bir yığın küçük kapı da vardı. Kapı numarası girişin üzerinde 
asılıydı ve paslı teneke levhadaki numara zorlukla fark edili-
yordu. Sokağın hoş bir adı vardı: “Lukomore Sk.” Geniş de-
ğildi ve herhalde İsveç ya da Norveçli korsanların buralarda 
at koşturduğu zamanlarda dikilmiş ağır, eski çitlerin arasın-
dan ilerliyordu.
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“Dur,” dedi atmaca burunlu. Frene bastım, o da burnunu 
yine tüfeğinin namlusuna çarptı. “Gene,” dedi, burnunu ova-
larken. “Beni bekleyin, şimdi gidip her şeyi hallederim.

“Gerçekten, gerek yok,” dedim son defa.
“Bunu hiç konuşmayalım. Volodya, onu gözünden ayır-

ma.”
Atmaca burunlu arabadan indi ve aşağı doğru eğilip alçak 

kapıyı itti. Binanın yüksek gri çitlerinin ardından bir şey gö-
rünmüyordu. Giriş, benzersiz bir şeydi; paslı demir menteşe-
ler bir lokomotif deposundaki gibi ağırdılar.

Tabelaları şaşkınlıkla okudum. Bunlardan üç tane vardı. 
Soldaki girişte gümüş rengi harfler kazınmış mavi, kalın, iri 
bir cam levhada şöyle yazıyordu:

YOKHİÇ
Tavuk Bacakları Üzerindeki Kulübe

Solovets Antikitesi Anıtı

Sağdaki girişte, yukarıda, paslı teneke bir tabela asılıydı: 
“Lukomore Sk., No. 13, N. K. Gorınıç,”* ve bunun altında da, 
üzerine mürekkeple öylesine yazılmış bir kontrplak parçası 
vardı:

KEDİ ÇALIŞMIYOR
Yönetim

“Ne KEDİ’si?” diye sordum. “Kent Entegre Dağıtım İşleri 
mi?”

Sakallı kıkırdadı. “Önemli olan, siz endişe etmeyin,” dedi. 
“Burada her şey gülünçtür ama her şey yolunda.”

Arabadan indim ve kelebek camını temizlemeye koyul-
dum. Başımın üzerinde aniden bir şey kıpırdadı. Oraya doğ-
ru baktım. Girişin üzerinde yağ gibi, rahatça yayılmış, dev 

* Gorınıç yılanı: Rus halk masallarında çok başlı, ateş püskürten bir ej-
derha. –çn
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–böylesini hiç görmemiş-
tim– koyu kül rengi, besili 
bir kedi tünemişti. Oraya 
oturmuş, karnı tok ve ka-
yıtsızcasına, sarı gözleriyle 
bana bakıyordu. “Pisi-pisi-
pisi” dedim refleks olarak. 
Kedi kibar ve soğuk bir ha-
reketle keskin pençelerini 
gerdi, gırtlağından kısık bir 
ses çıkardı, sonra geri dön-
dü ve avlunun içine bakma-
ya koyuldu. Oradan, çitin 
arkasından atmaca burun-
lunun sesi duyuldu:

“Vasili, dostum, umarım sizi rahatsız etmemişizdir.”
Sürgü gıcırdadı. Kedi yerinden kalktı ve sessizce avluya 

daldı. Geçit ağır ağır salındı, korkunç bir gıcırtı ve çatırtı du-
yuldu ve sol kanat ağır ağır açıldı. Atmaca burunlunun yor-
gunluktan kızarmış yüzü 
belirdi.

“Beyefendi!” diye ses-
lendi. “Girebilirsiniz!”

Arabaya döndüm ve 
ağır ağır kapıya yaklaştım. 
Kapı epey genişti ve ileri-
de, kalın kütüklerden bir 
ev vardı; evin önünde de 
çatıyı örten bodur, deva-
sa gövdeli, geniş, sağlam, 
sık dallı bir meşe. Girişten 
eve doğru, meşe ağacının 
çevresinden kaldırım ta-




