
ÇIPLAKLAR 5

“Köyde çıplak dolaşmış.”

“Çayırda.”

“Önümde polis tutanağı var. ‘Köyde’ diyor.”

“Affedersiniz ama, Bay Profus, bir yanlışlık var. Giysile-

rini çaldıkları sırada, çayırda dolaştığını görmüşler.”

“Giysilerini polisler mi çalmış?”

“Bunu ileri sürmeye cüret edemem. Civardan şakacı 

biriydi herhalde, onun alışkanlıklarını bilen biri.”

“Konumuz da bu ya, Bay Rohan! Kızınızın alışkanlıkları, 

en hafif tabirle, acayip.”

“Haklısınız, bazıları onu acayip bulur.”

“Sizce öyle değil mi?”

“Ben sadece anlamadığım şeyi acayip bulurum. Kızımı 

gayet iyi anlıyorum.”

“Madem kızınızı o kadar iyi anlıyorsunuz, o zaman ne-

den okula gitmediğini bana açıklayın. İlk yarıyılda 255 ek-

sik saati var.”

“Mazeret bildirilmiş eksik saatler, Bay Profus.”

“Bana bunu hatırlatmanıza gerek yok. Ona mazeret 

gösterdiğinizi biliyorum. İyi ama neden? Okulu kırmasına 

neden göz yumuyorsunuz?”
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“Notlarında sorun mu var?”

“Sürekli derslere gelmemesine rağmen sınıf birincisi.”

“Muhtemelen okulda sıkılıyordur. Bu yüzden gitmiyor-

dur.”

“Ona bir sınıf atlamasını teklif ettik –kabul etmedi.”

“Bunun bir anlamı olmayacağını söyledi bana.”

“Bense yeteneğini köreltmenin bir anlamı olmadığını 

düşünüyorum. Üstün yetenekli çocukların gittiği bir okul 

bulun. Bu onu motive edecektir. Öğrenmekten keyif ala-

caktır, göreceksiniz.”

“Bu konuyu onunla konuşurum.”

“Ve düzenli olarak okula gitmesini sağlayın, Bay Ro-

han. Öğretmenlerin yarısı kızınızın Elbe’de yüzdüğünü gör-

müşken, bana onun grip yüzünden yatağa düştüğünü ya-

zamazsınız! Başımı öbür tarafa çevirmek istesem de artık 

mümkün değil. Gereğini yapmak zorundayım.”

“Gereği neymiş, sorabilir miyim?”

“Kanaat notunu kıracağım. Durumunda bir düzelme ol-

mazsa, büyük olasılıkla öğretim yılının sonunda okulumuz-

dan atılır. Burası bir lise, dingonun ahırı değil.”

Akşamın alacakaranlığı yerini geceye bıraktı; gece, yavaş 
yavaş kırların üzerine çöküyor ve her şeyi karanlığa bo-
ğuyor. Ay battı, gökyüzünde Kuğu Takımyıldızı seçile-
biliyor artık. Sylva gökyüzüne her bakışında, Samanyo-
lu’nun arka planında onu görüyor.
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Kirpiklerindeki su damlaları, yaz üçgeninin * en par-
lak yıldızlarını, bir Van Gogh tablosunun dans eden fırça 
darbelerine dönüştürüyor. Gece, titreşen renklerle dolu.

Nehrin acelesi yok. Engebesiz kıyılar arasında mis-
kin miskin akıyor, bir yere yetişmek zorunda değil. İlk-
bahar hırsı çoktan geçmiş. Sylva da bir yere koşturmu-
yor. Her kulacın tadını çıkarıyor. Bu fırsatı bir daha ne 
zaman yakalar, kim bilir. Çok daha büyük akıntıların 
direncine alışkın olan, kendinden emin kol hareketle-
riyle su yüzeyini yarıyor ve suyun o tanıdık bağlılığının 
tadını çıkarıyor. Mayısta nehirle boğuşmuştu, şimdiyse 
birbirlerine hiçbir şey kanıtlamak zorunda değiller. Sı-
cak buna izin vermiyor. Acımasızca enerjiyi emiyor, ha-
yatı stand-by konumunda kalmaya zorluyor.

Taşocağına geldi bile. Taş kütlesi hâlâ daha soğuma-
mış. Doğu kıyısından burnuna bir bazalt kokusu geliyor. 
O kadar yoğun ki, balçık kokusunu bile bastırıyor. Sylva 
derin derin nefes alıyor. Yaz, kor gibi bir bazalt.

“Gidiyor musun?”
“Benden bu kadar, artık oltaya vurmuyorlar!”
Olta balıkçıları usulca konuşuyorlar; buna rağmen, 

sesleri su yüzeyinin üzerinde duyulur bir biçimde taşı-
nıyor. Karanlıkta bir dinamo ışığı yanıyor. Kıyıdaki ça-
lılıkların üzerinden hızla geçip bisiklet yolunda uzakla-
şıyor. Yağlanmamış vites takımının gıcırtısı yavaş yavaş 
gecenin sessizliğine karışıyor. Sylva saati tahmin etmeye 
çalışıyor: on bir, on bir buçuk. Annesi bu saatte üçüncü 

* Kuzey yarıküreden görülen yıldız kümesi. Üç yıldızdan oluşur: Vega, Deneb, Altair.



8 Iva Procházková

sigarasını içiyordur herhalde. Bugün için sonuncu. Son 
telefon görüşmesini hallediyor, son e-postayı gönderi-
yordur. Çok geçmeden arabaya binip yola çıkar. Yolda 
polis durdurmazsa, şafak sökmeden gelir. Sylva onun 
gelişini dışarıda beklemeye kararlı. Ormanın kıyısında, 
Orak Kayası’nın altında duruyor. Buradan yol kuşbakı-
şı gözlenebiliyor, yokuş yukarı çıkan arabanın motoru 
uzaktan duyuluyor. Annesi eve ulaşmadan önce, Sylva 
aşağıdaki köye koşmayı başarıyor. Sayısız kez böyle 
yaptı. Annesinin varlığının ilk anlarını kaçırmak iste-
miyor. Mesele, sadece onu arabadan inerken görmek 
değil; mesele, bu olağanüstü olayı başka duyularla da 
algılamak. Sylva değişik sesleri hatırına getiriyor. Önce 
çarpılarak kapatılan araba kapısı, sonra annesinin kaba 
kum döşeli yoldaki adımları ve son olarak babasının, 
açık pencerede silueti belirmeden önce odadan uçarak 
yükselen kalın sesi.

Değişmez karşılama sorusu: “Yolculuk nasıldı?” An-
nesinin cevapları daha değişken oluyor, ama kucaklaş-
ma töreni yıllardır aynı. Babası ellerini, annesinin kal-
çalarının tam üzerindeki çukurluğa koyuyor. Sylva bu 
çukurluğun, oraya konulan ellerle oluştuğunu düşün-
müştür sık sık; tıpkı nehrin araziyi oyarak kendine koy-
lar açması gibi. “Çok hızlı sürmedin ya?”

Annesi yay burcu. Sylva ondan olağanüstü bir yön 
bulma duygusu almış, ama hız bağımlılığını zerre kadar 
almamış. Yüz kırk dakikada Berlin-Aussig. Yusufçuğun 
denizi uçarak geçmesini anımsatan gece yolculukları. 

ÇIPLAKLAR 9

Yusufçuk adrenalin seviyesini yükseltme ihtiyacı du-
yar mı? Özel bir konsantrasyon yeteneği, donanımının 
bir parçası mıdır? Bütün davetsiz algıları dikkatin kıyı-
sına itip hedefiyle bütünleştirebilir mi, tıpkı yakut ren-
gi Porsche’sinin direksiyonu başındaki annesi gibi? Hız 
göstergesinde dans eden rakamlar anlamsızlaşır, çünkü 
ulaştığı durum, zaman ve uzamın dışındadır. Bir esriklik 
hali. Kurtuluş. Sylva da bilir bunu, ancak başka türlüsü-
nü. Özgürlüğün pek çok biçimi olduğunu anladı artık.

Şimdi. Suyun yüzeyini bile dalgalandırmayan, belli 
belirsiz bir esinti. Ancak nehrin üzerindeki hava taba-
kası, bu esintiyle yeni bir boyut kazanıyor. Sylva sırtüstü 
dönüp yüzünü ona çeviriyor. Artık yüzmüyor. Kendini 
akıntıya bırakmış, geriye doğru sürükleniyor. Su sütu-
nunun onu alttan desteklediğini hissedebilecek kadar 
germiş vücudunu sadece. Kollarını açıyor, suyun par-
maklarının arasından kayıp geçmesine izin veriyor, ba-
şını hafifçe sağa sola sallıyor; öyle ki, kulaklarının arkası 
gıdıklanıyor. Berlin’de ne yapacağını düşünüyor. Spree... 
Spree’yi her hatırlayışında, midesi bir tuhaf oluyor. Nasıl 
bir nehir bu? Ona ne yapmışlar? Şehir onu eziyor, boğu-
yor, üstüne basıyor. Sylva birkaç kez içine girmiş, ama 
hiçbir zaman akıntısından güç alamamıştı. Tersine, her 
seferinde bitip tükenmiş halde çıkmıştı sudan. Göller-
den birine gitmek daha iyi. Durgun suda yüzmek pek de 
heyecan verici sayılmaz, ama sıcakta insanı canlandırır. 
Meteorolojiye göre hava o kadar çabuk değişmeyecek. 
Bu yaz, şimdiye dek bütün rekorları kırdı. Haftalardır 
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bir damla yağmur yağmıyor, Elbe’nin su seviyesi sürekli 
düşüyor, termometrenin cıvasıysa yükseldikçe yükseli-
yor. Kökleri toprağın derinliklerindeki su damarlarına 
kadar uzanan yaşlı kayınlar ve meşeler bile yavaş yavaş 
yapraklarını kaybediyor.

“Pencereden bakın,” derdi biyoloji öğretmeni Tabe-
ry tutkuyla. “Ne görüyorsunuz? Göz alabildiğine bir bi-
yotop. Tek tek bileşenlerinin karşılıklı ilişkileri –ki biz 
insanların en tahripkâr, en güvenilmez bileşenlerden bi-
ri olduğumuzu unutmayın– akarsuyun hidrojeolojik ko-
şullarından etkilenir.”

Sylva, Tabery’nin dersini severdi. Kaçmadığı az sa-
yıda dersten biriydi. Tabery onun her sorusuna cevap 
verebiliyordu. Soğukkanlı, ciddi ve katıydı. Mizaha taviz 
vermezdi. İngilizce öğretmeni gibi utanç verici espriler 
de yapmıyordu: “Göndere bayrak çeksek yeridir, Bayan 
Rohanova bugün bize büyük bir onur bahşetti: Ziyare-
timize geldi!”

Tabery tahtaya yazdığı her cümleden sonra da, ma-
tematik öğretmeninin devamlı yaptığı gibi “müfettiş 
Rohanova”nın konuya ilişkin itirazları olup olmadığını 
sormazdı. Kadın bunu sırf, Sylva bir keresinde bir loga-
ritma denklemindeki hataya onun dikkatini çekmeye 
cüret ettiği için yapıyordu. Tabery, Sylva’nın okuldan 
atılmasına onay vermemişti. Ancak onay vermeyen bir 
tek oydu. Ötekilerin hepsi el kaldırmış ve Sylva’nın adı-
nı öğrenci listesinden çıkarmıştı. Sylva ne kadar rahat-
ladıklarını tahmin edebiliyordu. Belki de içlerinden bir 
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zafer marşı mırıldanıyor ve toplantı salonundan ayrılır-
larken dans etmek istiyorlardı. Neden olmasın! Nihayet, 
insanı isyan ettiren disiplinsizliğin önüne geçiyorlardı. 
Artık kimse kalıpların dışına çıkmayacak ve Leitmeritz 
Lisesi’nin şanına leke sürmeyecekti.

“Şa - nı - na - le - ke - sür - me - ye - cek,” diye mırılda-
nıyor Sylva şarkı söyler gibi ve birkaç hızlı kulaç atıyor. 
Su yavaş yavaş serinleyerek güzelleşiyor. Sabah erken 
saatte harika olacak. Ama Sylva sabah erkenden su ke-
narına inemez. Annesi her zamanki gibi ortamı gerecek, 
babası birlikte edecekleri kahvaltıdan vazgeçmek iste-
meyecek ve bütün bunlar yetmiyormuş gibi, Filip kesin 
vedalaşmaya gelecek.

Sylva’nın Meissen’e kabul edildiğini ve çitin dibinde 
yaptıkları gevezeliklerin artık tarihe karıştığını öğrenin-
ce, “Ciddi olamazsın, sensiz buranın tadı tuzu kalmaz,” 
dedi Filip. “Çıldırırım ben!”

Ciddiydi, buna rağmen Sylva onun ruh sağlığı için 
endişelenmedi. Filip’in çok da normal olmadığı kesindi, 
ama ironi duygusu aklını kaybedemeyeceği kadar geliş-
mişti. Bütün dünya onun için bir çelişkiydi ve insan tü-
rü, omurgalı hayvanların tamamen tesadüf sonucu ge-
lişmiş bir dalından ibaretti.

“Erken taş devrinde, gelişimimizde ölümcül, düzel-
tilemez bir hata oluştu, anlıyor musun; ve bu hata git-
tikçe derinleşiyor,” diye açıkladı Sylva’ya. “Ne yazık ki, 
gri beyin kabuğunun yüzeyinin giderek büyümesinin 
sonucu olarak, evrim hatasının bilincine varıyoruz ve 


