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“3. BALIKÇI
Usta, balıklar suda nasıl yaşar, şaşıyorum ya.

1. BALIKÇI
İnsan karada nasıl yaşıyorsa öyle; büyükler küçükleri yutuyor. Bi-
zim kan emici zenginleri aynı balinaya benzetirim: oynaya zıplaya 
zavallı sürüyü önüne katar, sonra bir hamlede hepsini yutar. Karada 
yaşayan öyle balinalar duydum ki kilisesiyle, çan kulesiyle, çanla-
rıyla filan bütün köyü mideye indirmeden rahat etmezmiş.”

Shakespeare, Pericles1

“Halkın bu büyük ilgisinin hiç bilinmeyen kaynağı olmak ve karla 
karışık yağmurun altında durmak tuhaf bir deneyimdi – insan ken-
dini hayalî bir varlık gibi hissediyordu.”

Saul Bellow, Humboldt’un Armağanı2

1. William Shakespeare, Pericles, çev. Hamdi Koç, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstan-
bul, 2007.
2. Saul Bellow, Humboldt’un Armağanı, çev. Osman Yener, İletişim Yayınları, İstanbul, Mayıs 
2012.





Babamın ölümünden üç ay önce evinden ufak tefek şeyler çalmaya 
başladım. Çıplak ayakla evde dolaşıyor, bazı eşyaları cebime atıveri-
yordum. Allık, diş macunu, soluk yeşil-mavi ve kenarları kırılmış iki 
el yıkama kâsesi, bir şişe oje, bir çift aşınmış rugan bale ayakkabısı ve 
zamanla solup ihtiyarların dişleri gibi sararmış dört yastık kılıfı.

Ne zaman bir şey çalsam kendimi rahatlamış hissediyordum. Bu-
nun son olduğunu söylüyordum kendime. Ama kısa süre sonra bir 
şey daha çalma isteği tıpkı susuzluk gibi içimi kavurmaya başlıyordu.

Parmak uçlarımda babamın odasına girerken girişteki gıcırda-
yan parkeye basmamaya dikkat ettim. Eskiden, babam hâlâ merdi-
ven çıkabilecek durumdayken burası onun çalışma odasıydı ama 
artık burada uyuyordu. Oda kitaplarla, mektuplarla ve ilaç şişele-
riyle; camdan elmalarla, ahşap elmalarla; ödüllerle, dergilerle ve 
kâğıt yığınlarıyla tıka basa doluydu. Japon sanatçı Hasui’nin tapı-
naklardaki gündoğumu ve günbatımını gösteren iki ahşap baskı 
resmi çerçeve içinde duruyordu. Pembe bir ışık huzmesi babamın 
yanındaki duvarda boylu boyunca uzanıyordu. 

Babam yatağına sırtını dayamış, şortuyla oturuyordu. Bir çekir-
ge gibi büktüğü bacakları, kolları kadar tüysüz ve inceydi. 

“Selam Lis,” dedi.
Hemen yanında Segyu Rinpoche duruyordu. Son zamanlarda ne 

zaman ziyarete gitsem bu adamı görüyordum. Kahverengi gözleri 
pırıl pırıl parlayan, çatlak sesli, kısa boylu bu Brezilyalı Rinpoche, 
tombul göbeğini kahverengi elbiselerle örten Budist bir rahipti. He-
pimiz ona unvanıyla hitap ediyorduk. Tibetli kutsal kişiler bazen 
Batı’da, Brezilya gibi yerlerde de doğabiliyordu. Adam bana pek de 
kutsal gelmiyordu – mesafeli ya da gizemli değildi. Hemen yanımız-
da, sıvı gıda dolu siyah bir bez torbadan motor ve pompa uğultusu 
geliyor, torbanın bağlı olduğu tüp babamın çarşafının altında göz-
den kayboluyordu. 

Rinpoche, “Ayaklarına dokunmak iyi gelebilir,” diyerek elleriy-
le babamın yatağın üzerinde duran ayağını sardı. “İşte böyle.”
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Ayağına dokunmanın babama mı bana mı yoksa ikimize birden 
mi iyi geleceğini bilmiyordum. 

Bu fikir bana tuhaf gelse de, “Peki,” diyerek kalın çoraplı diğer 
ayağını tuttum ve dikkatle babamın yüzüne bakmaya başladım, 
çünkü acı veya öfkeyle buruşturduğunda da gülümsediğinde de 
yüzünde aynı ifade oluşuyordu.

Babam gözlerini kapatıp, “İyi geldi,” dedi. Gözünün önünde 
herhangi bir şey çalmaya cesaret edemezdim elbette, ama almak is-
teyebileceğim eşyaları görmek için yanındaki komodine ve odanın 
diğer tarafındaki raflara hızlıca göz attım.

Babam uyurken ne aradığımı bilmeden evin içinde dolaştım. 
Oturma odasındaki kanepede bir hemşire ellerini kucağına koymuş 
oturuyor, babamın imdat çağrısını bekliyordu. Ev sessizdi, dışarının 
sesleri boğuk geliyordu, beyaza boyalı tuğla duvarlarda köşe yas-
tıklarının düğmelerini andıran çukurlar vardı. Kahverengi-kızıl yer 
karoları, güneşin etkisiyle neredeyse vücut sıcaklığı kadar ısındıkla-
rı kısımlar hariç, ayaklarımı serinletiyordu. 

Mutfağın yakınında, eskiden Bhagavad Gita’nın1 parçalanmış 
bir eski nüshasının sergilendiği yerde artık küçük bir tuvalet vardı. 
Bu tuvaletteki dolapta gül kokulu, pahalı bir nemlendirici sprey 
buldum. Kapı ve ışık kapalı halde klozetin üstünde otururken spre-
yi havaya sıkıp gözlerimi kapattım. Damlacıklar adeta bir ormanda 
ya da eski bir taş kilisedeymişim gibi serin ve kutsal bir hisle üstü-
me yağdı.

Bir ucunda fırça, diğerinde de çevirme mekanizması olan gü-
müş rengi bir dudak parlatıcısı da vardı tuvalette; alttan çevrildiğin-
de fırçaya parlatıcı akıyordu. Mutlaka benim olmalıydı. Dudak par-
latıcısını, Greenwich Village’da erkek arkadaşımla birlikte yaşadı-
ğım tek odalı daireye götürmek üzere cebime attım; bu parlatıcının 
hayatımdaki boşlukları tamamlayacağından emindim. Bir şeyler 
çalarken yakalanmamak ya da beni görmezden geldiklerinde veya 

1. Hint destanı Mahabharata’nın en önemli bölümlerinden biri. Sanskritçe “ilahî ezgi” anla-
mına gelir. (Ç.N.)
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selamımı almadıklarında incinmemek için evin kâhyası, erkek kar-
deşim, kız kardeşlerim ve üvey annemle karşılaşmamaya çalışıyor-
dum; karanlık tuvalette kendimi hiç yokmuşum gibi hissetmemek 
için üstüme sprey sıkıyordum –çünkü damlacıkların arasında silue-
time yeniden kavuşuyormuşum gibi hissediyordum– ve bütün bun-
lar olurken bir yandan odasında hasta yatan babamı görmek için bu 
kadar çaba harcamak zorunda olmak, bana bir yük, bir dert gibi gel-
meye başlamıştı.

Bir yıldır neredeyse her iki ayda bir hafta sonları babamı ziya-
rete gidiyordum.

Filmlerdeki gibi müthiş bir barışma yaşama ihtimalinden vaz-
geçmiştim ama yine de gidiyordum.

İki ziyaret arasında da New York’un her yerinde babamı görü-
yordum. Boynundan çenesine, oradan elmacıkkemiğine ulaşan kıv-
rımın bire bir aynısıyla bir sinemada otururken görüyordum onu. Kı-
şın Hudson Nehri boyunca koşup sonra bir banka oturarak limanda-
ki tekneleri izlerken görüyordum; işe giderken metro durağında ka-
labalığın içinde görüyordum. Yanık tenli, ince parmaklı, ince bilekli, 
kirli sakallı, belirli bir açıdan bakınca tıpatıp ona benzeyen, zayıf 
adamlar. Bu adamların babam olamayacağını çünkü babamın Cali-
fornia’da hasta yatağında olduğunu bilmeme rağmen her seferinde 
emin olmak için yüreğim ağzımda yaklaşıp bakıyordum. 

Bunun öncesinde, babamla hemen hemen hiç konuşmadığımız 
yıllar boyunca, her yerde onun fotoğrafını görürdüm. O fotoğrafları 
görmek bana tuhaf bir his verirdi. Odanın ucundaki aynada bir an 
kendimi görüp odada başka biri olduğunu sanmak, sonra da kendi 
yüzümü gördüğümü anlamak gibi bir his: Oradaydı işte, gittiğim 
her şehirde dergilerden, gazetelerden ve ekranlardan bana bakıyor-
du. Bu adam benim babam; kimse bilmiyor ama öyle.

Vedalaşmadan önce, son bir kez nemlendirici sprey sıkmak için 
tuvalete gittim. Tamamen doğal bir sprey olduğundan keskin gül 
esansı birkaç dakika içinde berbat, leş gibi bir bataklık kokusuna 
dönüşüyormuş meğer, ama bunun farkında değildim.
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Odaya girdiğim sırada babam da ayağa kalkmaya çalışıyordu. 
Tek koluyla iki bacağını alttan tutmasını, diğer koluyla yatağın baş-
lığına tutunup vücudunu yatakta doksan derece döndürmesini, 
sonra iki koluyla birden bacaklarını yatağın kenarından yere bırak-
masını izledim. Sarıldığımızda omurgasını, kaburga kemiklerini 
hissedebiliyordum. Küf gibi, ilaç ve ter karışımı bir kokusu vardı.

“Yakında yine gelirim,” dedim.
Odadan çıkarken seslendi. 
“Lis?”
“Efendim?”
“Hela gibi kokuyorsun.”



Hippiler





Yedi yaşıma gelene kadar annemle on üç kez taşınmıştık. 
Gayriresmi yollardan oda kiralıyor, annemin bir arkadaşının 

filanca yerdeki mobilyalı yatak odasında kalıyor, falanca yerdeki bir 
evin kiracısının geçici kiracısı oluyorduk. En son kaldığımız ev de 
orada yaşayanlardan birinin hiç kimseye haber vermeden buzdola-
bını satması sonucunda yaşanmaz hale gelmişti. Ertesi gün annem 
babamı arayıp bize daha fazla para vermesini istedi, böylece babam 
benim için ödediği nafakaya ayda iki yüz dolar zam yaptı. Bir kez 
daha taşınıp Palo Alto’daki Channing Bulvarı üzerinde bulunan bir 
evin arkasındaki küçük binanın zemin katında bir daire tuttuk; an-
nemin kira kontratına kendi ismini yazdığı ilk evimizdi burası. Sa-
dece ikimizindi. 

Binamızın önündeki ev koyu kahverengi, California’ya özgü 
klasik Amerikan evlerindendi1; eskiden büyük ihtimalle çimenliğin 
olduğu kısım toz toprak içinde bir sarmaşıkla kaplıydı ve bahçede 
neredeyse yere değecek kadar eğilmiş iki bodur meşe vardı. Ağaçlar 
ile sarmaşık arasında uzanan örümcek ağlarına takılmış polenler, 
güneşin altında bembeyaz parlıyordu. Caddeden bakınca, evin ar-
kasında başka bir bina olduğunu anlamak imkânsızdı.

Daha önce yakınlardaki Menlo Park, Los Altos ve Portola Val-
ley’de yaşamıştık ama gerçekten evimiz olarak benimsediğimiz yer 
Palo Alto oldu.

Burada toprak siyah, nemli ve kokuluydu; taşların altında kü-
çük kırmızı böcekler, pembe ve kül rengi solucanlar, incecik kırka-
yaklar, dokunduğumda hemen yusyuvarlak olup zırhını kuşanan 
barut rengi tesbihböcekleri bulurdum. Okaliptüs, güneşte ısınmış 
toprak, nem ve yeni biçilmiş çimen kokusunun karışımı olurdu ha-
vada. Demiryolu hattı bu şehri ortadan ikiye ayırır; hattın yakınında 

1. Craftsman House ya da California bungalovu olarak da bilinen bu evler, özellikle Güney 
California’da 19. yüzyıl sonundan itibaren yaygınlaşmıştır. Alçak tavanlı, çatısında alınlık bu-
lunan, verandalı ve genellikle ahşap ve taş gibi doğal malzemelerden yapılan evlerdir. (Ç.N.)
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ise sıra sıra palmiyelerin dizili olduğu yolun hemen sonundaki oval 
çimenliği ve altın çerçeveli şapeliyle Stanford Üniversitesi vardır.

İlk gün annem arabayı park etti ve eşyalarımızı içeri taşıdık: 
mutfak eşyaları, bir yer yatağı, çalışma masası, sallanan sandalye, 
lambalar, kitaplar. Darmadağın saçları ve tuvale alçı çekmekten be-
yazlamış elleriyle bir kutuyu eşikten içeri iten annem, “İşte bu yüz-
den göçebeler hiçbir işi bitiremiyor,” dedi. “Hiçbir yerde, kalıcı bir 
şeyler inşa edecek kadar uzun kalmıyorlar.” 

Oturma odasının sürme cam kapısı küçük bir verandaya açılı-
yordu. Verandanın önünde ise kurumuş otlar ve devedikenleri, bir 
bodur meşe ve incir ağacı (ikisi de çok cılızdı), annemin bir kez kök 
saldıktan sonra kurtulmanın çok zor olduğunu söylediği bir dizi 
bambu vardı.

Eşyalarımızı boşalttıktan sonra annem ellerini beline koydu ve 
birlikte odayı inceledik: Sahip olduğumuz her şeyi taşımamıza kar-
şın oda hâlâ boş görünüyordu.

Ertesi gün babamı işyerinden arayıp yardım istedi.

Birkaç gün sonra, “Elaine kamyonetiyle gelecek ve babanın evi-
ne gidip oradan bir kanepe alacağız,” dedi. Babam Saratoga’da, bize 
yaklaşık yarım saat mesafedeki Monte Sereno banliyösünde yaşı-
yordu. Daha önce ne evine gitmiştim ne de yaşadığı yeri biliyor-
dum. Onunla sadece birkaç kez görüşmüştüm.

Annem, babamın evdeki fazla kanepeyi bize vermeyi önerdiği-
ni söyledi. Ama hemen almazsak kanepeyi çöpe atacağını ya da tek-
lifinden vazgeçeceğini biliyordu. Hem Elaine’in kamyoneti kim bi-
lir bir daha ne zaman müsait olurdu.

İlkokul birdeydim ve Elaine’in biri erkek, biri kız ikizleriyle 
aynı sınıftaydım. Annemden yaşça daha büyük olan Elaine’in dal-
galı siyah saçlarının dağınık tutamları, belirli bir açıdan ışık vurdu-
ğunda başının etrafında hale oluşturuyordu. Annem ise genç, has-
sas ve ışıltılı bir kadındı ve Elaine’in aksine kocası, evi ve ailesi yok-
tu. Bunların yerine ben vardım ve benim de iki işim vardı: öncelikle 
annemi korumak ve böylece beni korumasını sağlamak; ikinci ola-
rak da tıpkı boyanın tutması için bir yüzeyi zımparalar gibi annemi 
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şekillendirip sertleştirmek ve böylece dünyayla başa çıkabilmesini 
sağlamak.

“Soldan mı sağdan mı?” diye sorup duruyordu Elaine. Acelesi 
vardı; doktor randevusuna yetişecekti. Annem disleksikti ama hari-
taya bakmaktan kaçınmasının sebebinin bu olmadığında ısrar edi-
yordu. Haritaya bakmıyordu çünkü haritalar kafasındaydı; bir kez 
gittiği yeri sonradan da bulabileceğini, en fazla birkaç tur atmasının 
yeteceğini söylerdi. Ama çoğu zaman kaybolurduk.

“Sol,” dedi. “Hayır, sağ. Dur. Tamam tamam, sol.”
Elaine biraz sinirlenmişti ama annem özür dilemedi. Her ne ka-

dar Elaine o gün bizim kurtarıcımız da olsa annem onunla eşit ko-
numdaymış gibi davranıyordu. 

Güneş bacaklarıma dantel gibi desenler çiziyordu. Hava nemli 
ve ağırdı, defne ağaçlarının ve toprağın baharatlı kokusu genzimi 
yakıyordu.

Palo Alto’nun çevresindeki tepeler, yerkabuğunun altındaki 
levhaların birbirine sürtünmesiyle oluşmuştu. “Fay hattı buraya ya-
kın olmalı,” dedi annem. “Şu anda deprem olsa yer yarılıp bizi yutar.”

Doğru sokağı bulduk ve eve giden ağaçlıklı yolun en sonunda 
bir çimenlik gördük. İncecik filizlenmiş parlak çimlerde yürümenin 
yumuşacık bir his vereceğini düşündüm. Ev iki katlı, üçgen çatılıy-
dı; beyaz alçının üzerine koyu renk kiremitler döşenmişti. Yüksek 
pencereler gün ışığını yansıtıyordu. Defterimdeki sayfalara çizdi-
ğim türden bir evdi.

Zili çalıp bekledik ama kimse açmadı. Annem kapıyı zorladı.
“Kilitli,” dedi. “Kahretsin. Kesin gelmeyecek.”
Evin etrafında dolaşıp pencereleri kontrol etti, arka kapıyı aç-

mayı denedi. Sürekli, “Kilitli!” diye bağırıyordu. Bense evin babama 
ait olduğundan emin değildim.

Annem tekrar evin ön tarafına gelip erişilemeyecek yükseklik-
teki sürme pencerelere baktı. “Şunları deneyeceğim,” dedi. Önce 
zemindeki bir fıskiyenin tepesine, sonra atık su borusuna bastı ve 
pencere pervazına ucundan tutunarak evin duvarına iyice yapıştı. 
Elleriyle ayaklarını koyabileceği başka bir yer buldu, başını kaldırdı 
ve kendini iyice yukarı çekti. 
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