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Bu kitap, bakan, kavrayan 
ve renge dönüþtüren dostum 
Davide Benati’ye ithaf edilmiþtir.
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Ýle ri, yal lah 
ile ri, yal lah
am ma da eð len ce. 
Ýle ri, yal lah 
ile ri, yal lah 
iþ te bu ha yat.

(Bir türkünün na ka ratý) 
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ÖNSÖZ

Ýtal yan ro manýnýn çað daþ us tasý, günümüz 
Av ru pa yazýnýnýn en et kin tem sil ci le rin den bi ri ola-
rak ni    te le nen An to nio Ta bucc hi’nin (doð. Vecc hi ano 
1943) di li mi ze da ha önce ak tarýlmýþ bu lu nan Pereira 
Ýd dia Ediyor ve Damasceno Monteiro’nun Kayýp 
Ba þý gi  bi, ara larýnda Çin ce ve Ja pon ca da ol mak üze-
re otu   zu aþkýn di le çev ri le rek dünyanýn bir çok ülke-
sin de ge niþ okur kit le le ri ne mal ol muþ ro man-
larýndan fark  lý, ye ni ve da ha “zor” bir yapýtýný su nu-
yo ruz. 

Yayýmlandýðý 2001 Mart’ýndan bu ya na eleþ tir-
men le rin be ðe ni si ni ka za nan ve ülke sin de uzun 
sü re lis te baþý olan Git tik çe Geç Ol mak ta alýþtýðýmýz 
tür tanýmla ma larýný zor la yan, ya zarýn ken di si nin 
“deh  liz si” di ye ni te le di ði, bi zim se “Her mes çi” ola-
rak ni te le ye bi le ce ði miz, ço ðu yer de içe ri ði ger çek-
üs tü bo yu ta taþýnan bir yapýt: görünürde mek tup 
tar zýnda bir ro man, ya ni ünlü örnek le ri ni tanýdý ðý-
mýz par lak bir türün çer çe ve sin dey miþ gi bi görü nü-
yor. An cak, her bi ri ayrý bir er kek ta rafýndan ayrý bir 
kadýna yönel ti len ve her bi ri ayrý bir iliþ ki ye gönde-
ren bir bi rin den baðýmsýz on ye di mek tu bun söz 
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ko nu su ol masý, da ha çok “mek tup tarzýnda bir 
öyküler bütünü” ile karþý karþýya bu lun du ðu mu zu 
düþün dü rüyor. 

Kim ta rafýndan ve ne re den, ki me ve ne re ye ne 
za  man yol landýklarý, hat ta so nuç ta yol lanýp yol lan-
ma  dýklarý bi le bi lin me yen bu ile ti ler –ki mi al çak 
ses le bir söyle niþ, ki mi sýzlan ma, yakýnma, hayýflan-
ma, hep si özlem do lu ve ola naksýz bir söyle þi yi ne 
olur sa ol sun sürdürme yo lun da acýnasý ça ba lar– 
oku   run bel  le  ðin de olasýlýk dýþý bir pos tres tan ta bý ra-
kýl mýþ unu tul maz say fa lar ola rak yer et me ye hazýr-
lar. 

Ar ka ka paðýnda “Ro man dan çok, in san tut ku-
larý üstüne ro man görünümünde bir in ce le me” ola-
rak ni te le nen yapýtýný ya zar ken di si in ce bir alay la 
“cep bo yu tun da bir in sanlýk ko me di si” di ye ni te li-
yor. Yapýtýn so nu na koy mak ge re ði ni duy du ðu açýk-
la yýcý not lar da ise þöyle be lir ti yor: 

“Ro ma na dönüþen bu mek tup larýn do ðasý 
üs tüne fi kir yürütmem is te nir se, on larý aþk mek tup-
larý di ye ni te le me yo lu nu açýk býrakýrým. Ama hay li 
ge niþ bir an lam da, çünkü aþkýn alaný öyle si ne uç suz 
bu caksýzdýr ki, ço ðu za man hýnç, küskünlük, özlem, 
esef gi bi bi lin me yen ve görünürde ona ait ol ma yan 
alan lar la sýnýrdaþ olur. Bun lar, yaz ma ya baþ ladýðým 
mek tup larýn gönde ri ci le ri olan ki þi le rin yol larýný 
þaþýrmýþ bir hal de için de dönüp do laþtýklarý alan-
lardýr. Ve ro manýn son ki þi si ne, ömrünü baþ ka larý-
nýn ya þam larýný ma kas la ke se rek ge çi ren, ki tabýn 
tek kadýn se si ne ha yat ve ren þey de aþk de ðil se bi le, 
acýma do lu bir sev gi dir yi ne.” 

Mek tup gönde ri ci le ri arasýnda, ken di ni öykü 
ya zarý ola rak tanýtan bi ri, da ha iç ten bir ifa dey le, 
yi ne ya zarýn se si ni du yu ru yor: 

“Öyküle rim, her þey den önce mantýða sýðma yan 
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þey ler. Laf aramýzda, mantýðý her kim icat et miþ se, 
bir bul sam iyi ce ver yansýn ede ce ðim. Ayrýca uyak-
sýz  lar, ya ni bir þey öte ki þe ye uy mu yor, öy kü nün bir 
par çasý di ðer par çasýyla uyum suz ve her þey ya þam 
gi bi uyaksýz ve her ya þamýn ken di vur gu su var, baþ-
ka larýnýn vur gu sun dan farklý. Ken di iç le rin de bir-
takým uyak larý yok tur de mi yo rum, ama on larý da 
an la ya na aþ kol sun.” 

Mek tup gönde ri ci le ri nin ço ðu nun or tak özel li ði 
arayýþ, geç mi þi, ger çek leþ me mi þi, ger çek le þe me miþ 
olaný arayýþsa, bir baþ ka or tak özel li ði ya þamýn 
do lam  baç larý ve rast lantýsallýðýn oyun larý karþýsýnda 
ça   re siz ve þaþkýn kalmýþ ol ma larý. 

Mek tup larýn tek içe ri ði olan anýlar kar ma þa sý-
nýn or tasýnda yer yer be   li ren aydýnlatýcý tümce le ri 
top  lu ca oku du ðu muz da bir tür koz mik va ro luþ çu luk 
an  layýþýyla karþý la þý yo  ruz. Yayýlan, ge niþ le yen, hiç li-
ðe doð ru gi den bir ev ren de, tüken me ye yazgýlý olan 
in  san so yu nun bi rey le ri bir an ge li yor, ken di ken di-
le  ri ne so ru yor lar: “Ma  dem hiç li ðe doð ru yol al mak-
ta yýz, bu bir an ön ce ol muþ, bir an son ra, ne fark 
eder ki?” 

“Dünya in san lar la do lu, her bi ri de bir þey is ti-
yor,” di ye söyle ni yor Ta bucc hi’nin adsýz öykü ki þi le-
rin den bi ri; bir baþ kasý “Ha yat nüfus kütüðüne 
uy maz, hep, her þe kil de, baþ ka bir yer de dir,” di ye 
boy nu nu büküyor. Bu be lir siz “bir baþ ka yer, bir baþ-
ka za man, hat ta baþ ka bir za man bo yu tu” kav ramý 
sýk sýk ye ni le ni yor. 

De ði þik öyküler de yi ne sýk sýk ye ni le nen –ve 
öy kü ler top lamýnda bir ro man bütünlüðü sez di ren– 
tüm ce ise ya þamýn hep ten rast lantýsallýðýný vur gu lar 
yön de: “Ha yatýn gi di þi ne bak ve yön ve ren ne: bir 
hiç.”

Bir baþ kasý so ru yor sev gi li si ne –ya da ken di 
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ken di ne–: “Ha yatýn an lamsýzlýðýna il le de an lam ver-
me nin ne an lamý vardýr?” 

O an lamsýz, ne re ye ol du ðu be lir siz gi di þin or ta-
sýn da ger çi “günde lik ya þam in sa na bir takým ara lýk-
lar bah þe der ama on lar da he men ye ni den ka panýve-
rir ler.” 

Mek tup lar in san larýn alýþýlmýþ ya þantýlarýndan 
yo la çýkýyor, ki mi le ri ni an cak alýcýlarýnýn çözümle-
ye  bi le ce ði so mut günde lik ayrýntýlar la do lu. Ne var 
ki ki mi le rin de bir an ge li yor, an latý di zi si bo zu lu yor, 
im   ge ler ve gönder me ler çýðýrýndan çýkýyor, or tam 
so   mut ger çek lik ten çözümlen me si güç bir ger çek üs-
tü ne kayýyor, man za ra par ça lanýyor, za manýn ve 
me kâ nýn çer çe ve si kýrýlýyor, gönde ri ci-ile ti-alýcý 
üçlüsü uyum suz lu ðun pen çe sin de daðýlýyor, in san-
larýn yazgýlarý bir türlü rast laþmýyor, ki þi ler yer yü-
zünde ki kýsacýk, an lamsýz varlýklarýnýn deh li zin de 
yi tip gi di yor lar. Çýlgýn bir mon tajcýnýn eli ne düþmüþ 
bir fil mi anýmsatýyor ya þam. 

Ya þa yan ve se ven bi rey “boþ ye re bir neh rin bir 
ký yýsýndan öbür kýyýsýna el sal la yan bi ri gi bi, kýyý 
di ye bir þey ol madýðýný bi le bi le...” Ve artýk çok geç 
ol mu þ ken, men zi li ne as la ula þa ma ya caðýný bil di ði 
mek  tu bun da uyarýyor sev gi li si ni: “Ger çek ten, kýyý 
yok, yalnýzca ne hir var, am ma da ap talmýþýz me ðer, 
ön ce den bil mi yor duk, biz tut muþ kýyýlar la uð ra þý-
yor  duk, oy sa yalnýzca ne hir varmýþ.” 

Mek tup larý ta mam ladýðýnýzda or ta ya çýkan 
bü tün in san tut ku larýnýn bir ser gi si, aþk ora da 
al datýcý bir mer kez gi bi, aslýnda oku ru in san ru hu-
nun da ha ka ranlýk kýyý bu caðýna sürükle yen bir 
kaçýþ nok ta sýndan iba ret. Alýþýlmadýk bir an latý 
örgüsüyle kar  þý karþýyayýz, iç içe geç miþ hal ka lar 
hiç lik te kay bo lup gi di yor san ki. As la gel me ye cek 
bir yanýta su samýþ, söyle þi yi sürdürme ye ça ba la yan 
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za vallý ses le rin tü mü ne yapýtýn so nun da bek len me-
dik bir yanýt ge li yor bek len me dik bir ki þi den: uzak 
ve amansýz, ama bir o ka dar da acý do lu bir kadýn 
se sin den. Üste lik o da bu iliþ ki siz an latýlar sil si le si-
ne nok tayý koy ma dan önce bir baþ ka “yi tik mek tu-
bu” öne sürüyor: alýcýsýna ula þa ma ya caðý ke sin olan 
bir baþ ka ola naksýz ile ti yi. 

“Me tin ler ken di ara larýnda ko nu þur lar,” der 
Um ber to Eco, Git tik çe Geç Ol mak ta da bu nun iyi bir 
ör ne  ði: baþ ka ya zar la ra, yapýtla ra, þarkýla ra, söylem-
le re, özel lik le bel li bir ku þak tan –68 ku þaðý da di ye-
bi li  riz– Ýtal yan okur açýsýndan hay li yönlen di ri ci 
olan ve yapýtý bir “kültürel mik ro ev ren” için de 
bo yut lan dý ran gönder me ler le do lu. Bun larýn önem li 
bir bö lü mü nün –özel lik le de baþ ka ku þak lar dan– 
Türk okur la rýna ya bancý gel me si kaçýnýlmaz. Ki mi 
ya bancý dil de olan bu gönder me ler yapýtýn bazý 
Av ru pa dil le ri ne yapýlan çe vi ri le rin de ay nen ko run-
muþ; biz boþ lu ðu el den gel di ðin ce dol dur mak 
amacýyla, çok sayýda dip  not ta çe vi ri le ri ni ver me ve 
açýklayýcý bil gi ler ek le  me yo lu na git tik. So nuç ta 
bazý kültürel gönder me ler yi ne ya bancý kal sa bi le, 
bu nun yapýtýn algýlan ma sý ný en gel le me ye ce ði ni 
umu yo ruz. 

An cak bu me tin le ra rasý gönder me ler için de bi ri 
var ki, üze rin de özel lik le dur ma ya de ðer: adý açýkça 
kaðýda dökülme yen, yer li ye rin ce bir alýntýsý ya pýl-
ma  yan, ama Ýtal yan okur için kuþ ku ya yer býrak ma-
yan bir açýklýkla çaðrýþtýrýlan Eu ge nio Mon ta le. 

1975 yýlýnda No bel ödülü alan çað daþ Ýtal yan 
Her mes çi (=çözümlen me si çe tin, ka palý an latým 
us tasý) þa ir Eu ge nio Mon ta le (1896-1981) yapýtýn 
te mel ta sarýmýnda varlýðýný du yu ru yor. O ka dar ki 
Git tik çe Geç Ol mak ta’yý Ta bucc hi’nin “Mon ta leci 
yapýtý” ola rak ni te le mek yanlýþ ol maz sanýyo ruz. 

17/2Gittikçe Geç Olmakta



Ýlkin, yapýtýn ori ji nal baþlýðý olan Si Sta Fa cen do 
Sem pre Più Tar di (=Git tik çe Geç Ol mak ta) Mon ta-
le’nin ünlü “Ma è tar di, sem pre piú tar di” (=Ama 
ar týk geç, git tik çe da ha geç) di ze si nin ge niþ le til miþ 
bi çi   mi. Ardýndan, okur larýmýz özel lik le ilk mek tup-
lar da yi ne le nen gönder me le ri dip not lar dan iz le ye-
cek ler  dir. 

An cak en önem li si, rast lantýsallýðýn elin de 
sü rük le nen, akýl sýr er mez bir mak roev re nin 
or tasýnda “sen/ben” iki li sin den olu þan bir mik roev-
ren de gün de  lik ya þantýnýn so mut ayrýntýlarýna bi rer 
fe tiþ miþ ler gi bi dört el le sarýlmýþ, yürek bur kan bir 
ile ti þim ça  basý; ken di yazgýsýnýn pe þi sýra git miþ sev-
gi liy le di  ya log ol ma ya ça ba la yan, ama gi de rek 
kaçýnýlmaz bi  çim de ken di üstüne kývrýlýp ka pa nan 
bir mo no log; za  manýn ge çi þi ne, “geç kal ma” bi lin ci-
ne anýlar la set çek  me ça basý; ev re ne ve in san larýn 
amansýz dün ya sý  na ege men olan baþ edil mez güçler 
karþýsýnda ký rýk ko puk bir geç mi þe dönüþ; yalnýz 
baþýna anan, ir de  le yen, yýllarýn ardýnda aslýnda artýk 
anýlar dan baþ ka bir varlýða ge rek si ni mi de kal-
mamýþ bir se ven-ya zar; ayrýca yapýtýn so nu na ya zarýn 
açýklayýcý (ama “açýkla mak”tan çok, ken di ki þi sel 
bað lamýnýn olay larýna ya da de rin lik le ri ne gönde ren 
ve her öykünün ge ri sin de bir “alt-öykü”nün varlýðý-
na karþý uya ran) not  lar kon masý... Tümü Mon ta-
le’nin yapýtlarýnda, özel  lik le de Oc ca si oni (Fýrsat lar) 
(1939) adý altýnda top la nan þi ir le rin de yapýlandýrdýðý 
an latý ev re ni nin ti pik öðe le ri. 

Ta bucc hi’nin oku ru na böyle göz kýrpmasý, bu 
me tin le ra rasý söyle þi, Ýtal yan yazýnýnýn –ve ge nel de 
ya zýn ol gu su nun– ken di için de ki sürek li li ði ve bað-
da þýklýðý gi bi, eli miz de ki yapýtýn olu þu mu nu kav ra-
mak açýsýndan an lam taþýyor ol sa da, bugün bi ze 
sun  du ðu ile ti yi algýla mamýz ve de ðer len dir me miz 
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açý sýndan ayný þe yi söyle ye me yiz. El bet te ki Ta bucc-
hi’nin bu yapýtýný ke yif le oku mak Mon ta le’yi an lamýþ 
ol mayý ge rek tir mi yor; gönder me le rin gönder me 
de ðe ri vardýr yalnýzca, o da tut kun larý için. 

Çe vir men –ve okur– ola rak takýldýðýmýz bu bir-
kaç nok tayý vur gu ladýktan son ra, artýk oku ru yapý-
týn ken di büyüsüyle baþ  ba þa býrakýyo ruz. 

Ney yi re Gül Iþýk 
Mad rid, Aðus tos 2002 
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Denizin Ortasýnda Bir Bilet
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Sev gi lim, 

bu adanýn çapý ol sa ol sa el li ki lo met re yi geç mez 
sanýyo rum. Çe pe çev re do la þan da racýk bir sa hil yo lu 
var, ço ðu yer de sarp ka ya larýn te pe sin den, ki mi 
za man da tuz dan kav rul muþ ýlgýn aðaç larýnýn çev re-
le di ði, be nim de ara sýra mo la ver di ðim mi ni cik, 
ýssýz, taþlýk koy la ra inen çýplak kýyý düzlükle rin den 
ge çi yor. Þim di de bun lar dan bi rin den yöne li yo rum 
sa na, hem al çak ses le ko nu þu yo rum, çünkü öðle 
güne þi, de niz ve bu apak ýþýk yüzünden gözle ri ni 
yum muþ sun, yanýmda uzanmýþ yatýyor sun, bakýyo-
rum, göðsün uyu yan bi ri nin sa kin so lu ðuy la ka barýp 
ini yor, aman uyandýrma yayým di yo rum. Bil di ði miz 
ki mi þa ir lerý görse ler kim bi lir ne den li hoþ lanýrlardý 
bu yer den, öyle si ne ba sit ve il kel, öyle si ne cas cav-
lak, öyle si ne taþ lar dan, çýplak daðcýklar dan, di ken-
ler den, ke çi ler den iba ret ki. Hat ta bu ada aslýnda hiç 
mev cut de ðil de, salt ben onu düþle di ðim den ötürü 
bul dum di ye düþündüðüm bi le ol du. Bir yer de ðil 
bu, bir de lik: að da bir de lik de mek is ti yo rum. Öyle 
bir að var ki, artýk ya ka lan ma mak ola naksýz görü-
nüyor, þu de ni zin di bi ni ta ra yan trol að larýndan. Ve 
ben o að da de lik ara mak ta ayak di ri yo rum. Þim di 
se nin alaylý gülüþünü du yar gi bi ol dum: “Ta mam, 
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yi ne baþlýyo ruz!” Oy sa hayýr: gözka pak larýn yu mu-
lu, hiç kýpýrda madýn. Sa at kaç aca ba? Sa ati mi yaný-
ma al mamýþým, bu ra da hiç ge re ði yok ki. 

Ama sa na bu ye ri an latýyor dum. Ýnsa na ilk 
dü þün dürdüðü þey, çaðýmýzýn bi ze, be re ket dünya-
nýn en iyi ke si min de bu lu nan biz le re faz lasýyla sun-
du ðu þey  le rin aslýnda ne den li faz la ol du ðu. Sen bir 
de ke çi  le re bak: ya þam larýný hiç ten þey ler le sürdü-
rü yor lar, de ve di ken le ri ni bi le yi yor lar, tu zu bi le yalý-
yor lar. Bak týkça da ha çok ho þu ma gi di yor þu ke çi ler. 
Bu ufak kum sal da ye di-se kiz ta ne var, taþ larýn ara-
sýnda ço  bansýz do laþýyor lar, her hal de öðle yin mo la 
ver di ðim kulübe nin sa hip le ri nin ol malýlar. Bir sun-
dur ma nýn altýnda kah ve ha ne gi bi bir þey var, zey tin, 
pey  nir, ka vun yi ye bi li yor sun. Ser vi si ya pan ih ti yar 
ka dýn saðýrdý, bu bir kaç par ça þe yi is te mek için avaz 
avaz baðýrmak zo run da kaldým, ko cam he men ge lir 
de di ama ben or talýkta ko ca fa lan görme dim, bel ki 
salt ken di ha ya liy di ya da ben yanlýþ an ladým. Pey ni-
ri o ken di el le riy le yapýyor muþ, be ni evin av lu su na 
götürdü, di ken ler bürümüþ kup ku ru bir du var la 
çev ri li toz luk bir alandý, ke çi le rin aðýlý da ora daydý. 
Elim le orak gi bi bir iþa ret yaptým, di ken ler batýyor, 
in saný tökez le ti yor, kes mek ge rek an lamýnda. O 
ba na ayný ha re ke ti, ama da ha sert çe yi ne le ye rek 
yanýt ver di. Ha vayý býçak gi bi ke sen o eliy le ne 
de mek is te  di, kim bi lir. Aðýllarýn yanýnda, ev ka ya-
larýn içi ne oyul muþ bir tür mah ze ne dönüþüyor du, 
pey nir le ri ni ora da yapýyor muþ. Pey nir ise ka ranlýkta 
ma ya lan dý rýlmýþtý, pap ri kalý ka bu ðu kýrmýzýmtraktý, 
süt ke si ðin den pek farký yok tu. La bo ra tuv arý taþýn 
içi ne oyul muþ ne re dey se buz gi bi so ðuk bir odaydý. 
Sütü ma ya lan ma ya býraktýðý bir gra nit kur na ile 
ma yayý hazýrladýðý bir tah ta le ðen vardý, süt to paðýný 
ça ma þýr tah tasýnda öte be ri yýkar gi bi, pürtüklü bir 
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eðik tah ta ya bastýra rak yo ðu ru yor, bütün su yu çýk-
sýn di ye sýkýyor du; son ra da sert leþ sin di ye iki kalýba 
ko yu  yor du, kalýplar tah ta dandý, kýskaç la açýlýp 
ka pa tý lý yor lardý, bi ri yu var laktý, o ta mam da, öbürü 
ma ça asýna ben zi yor du, ha ni þu is kam bil kâðýtlarý-
mýz da ki gi bi. Bir kalýp pey nir satýn aldým, o ma ça asý 
bi çi min de ki ni is ti yor dum, ama ko ca karý ol maz de di, 
ba na da yu var laðýyla ye tin mek düþtü. Ken di sin den 
bir açýk la ma is te dim, ama an cak gýrtlaðýndan se vim-
siz, han  diy se cýrtlak bir takým ses ler çýkarýp, 
an laþýlmaz ba zý el kol ha re ket le ri ya pa rak yanýtladý; 
kar ný nýn çev  re si ni iþa ret edi yor, son ra yüre ði ne 
do ku nu yor du. Kim bi lir: bel ki de o tür pey nir ya þa-
mýn ki mi te mel du rum larýna, do ðu ma, ölüme fa lan 
özel dir de mek is ti yor du. Ama di yor dum ya, bel ki de 
salt be nim hayal gücümün bir yo ru mu dur, bi li yor-
sun ya, ki mi za man diz gin le rin den bo þanýr hayal 
gücüm. Her ney se, pey nir en fes, iki di lim ka ra 
ek me ðin ara sýna so kuþ tur dum, yi yo rum, önce bu ra-
da her þe ye il le katýlan zey tin yaðýndan bi razcýk koy-
dum, bir de ba lýktan ya banýl tavþana de ðin her 
ye me ðe ka tý lan bir kaç ke kik yap raðý. Aç mýsýn di ye 
sor mak is ter dim: bak, en fes bir þey de dim, bir da ha 
ara san bu la maz sýn, çok geç me den bi zi sarýp sar ma-
la yan aðýn için de o da kay bo lup gi de cek, bu pey nir 
için ka ça cak de lik yok, bul muþ ken ya rar lan ma na 
bak. Ama se  ni ra hatsýz et mek is te me dim, öyle güzel 
uyu yor dun ki, hem uy ku yu hak et miþ tin, sus tum o 
yüzden. Uzak lar dan ge çen bir ge mi gördüm ve sa na 
yaz mak ta ol du ðum sözcüðü düþündüm: ge mi. Geç-
ti ði ni gör düðüm ge mi ne yüklüydü?.. Bil ba kalým. 

Usul usul de ni ze gir dim, be de nim de bir Pan 
du yu suy la, tam bu ye rin ge rek tir di ði gi bi. Tam öyle, 
beþ du yum öðle güne þi nin, ma vi li ðin, de niz tu zu-
nun ve yalnýzlýðýn in san da uyandýrdýðý þey le re ha zýr-
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lýklý, su ya dalýyor dum ki, ar kam dan se nin alaylý 
gü lüþünü iþit tim. Hiç duy ma mazlýða ge le rek, su 
ne re  dey se göbe ði me ge lin ce ye ka dar iler le dim, þu 
ap ta  la bak, uyur gi bi yapýyor muþ, di ye düþündüm, 
þim  di de kalkmýþ be nim le dal ga ge çi yor. Mey dan 
okur gi bi iler le dim, ama ayný za man da se nin le gýrgýr 
geç  mek için, apansýz ge ri dönüp çýplaklýðýmý ser gi-
le   dim. Hop pa la! di ye baðýrdým. Ye rin den mi lim 
ký pýr  da madýn, ama se sin ku laðýma apaçýk gel di, 
özel lik  le to nu ið ne le yi ciy di. Afe rin, kut larým, hâlâ 
for mun  da görünüyor sun!, ama Bal kum sal yir mi yýl 
ön cey  di, bi raz ge ri de kaldý, dik kat et, su da bir de lik 
aç ma  yasýn! Öyle ol gun yaþ ta bir kýr tanrýsýný oy na-
ya rak de ni ze gi ren bi ri ne yöne len o sözle rin, sen de 
ka bul eder sin ki, ye nip yu tul maz türden di. Ken di-
me bak tým, çev rem de ki ma vi li ðe baktým, ben zet me 
pek ye  rin dey miþ gi bi gel di, gülünç ol du ðum duy gu-
su na ka pýldým, ayný za man da þaþýrdým, ne ya pa-
caðýmý bi le  mez ol dum, bir tür utanç duy dum, hat ta 
el le ri mi önü me götürüp örtündüm, an lamsýzca, 
çünkü önüm de hiç kim se yok tu, yalnýzca de niz den 
ve gök yü zünden baþ ka hiç bir þey. Sen de uzak lar-
daydýn, kum  sal da kýpýrtýsýz yatýyor dun, ku laðýma o 
sözle ri fýsýl damýþ ola mazdýn. Ku lak larým be ni 
al datýyor, ga ip ten ses ler duy ma ya baþ ladým ga li ba 
di ye dü þün düm. Bir an fel ce uð radým san ki, en sem-
de buz gi bi bir ter, su san ki çi men toy muþ da, ben de 
için de hap sol  mu þum gi biy di, týpký bir ku vars blo ku 
için de do nup kalmýþ bir susi ne ði fo si li mi sa li oracýk-
ta bo ðu lup, son su za de ðin öyle ce ka la caktým san ki. 
Ve zah met  le, adým adým, hiç ge ri dönmek si zin, ben-
liðimi sa  ran o kor ku dan, in sa na ne ya na döne ce ði ni 
þaþýrtan o deh þet duy gu sun dan kaç ma ya ça ba ladým, 
ge ri ge ri kum sa la ka dar git tim, ora da hiç de ðil se bir 
ni ren  gi nok tasý ola rak sen vardýn, be nim ki nin 
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yanýnda se ri li ken di hav lu nun üstüne uzanmýþ ya tan 
sen, her za man ki ni ren gi nok tam be nim. 

Ama þuy du buy du der ken ora dan ora ya at layýp 
du ru yo rum, çünkü, yanýlmýyor sam, sa na ada dan söz 
et mek tey dim. Ge le lim ko nu mu za: þöyle göz ka rarý 
çapý el li ki lo met re yi aþ madýðýna göre, ben ce her on 
ki lo met re ka re ye bir ki þi den faz la nüfu su da yok. 
Ya ni ger çek ten bir avuç in san. Ga li ba ke çi sayýsý 
da ha faz la, emi nim öyle. Top rak ta böðürtlen 
çalýlýklarýyla kak tüsten baþ ka ye ti þen tek ya rarlý þey 
ka vun, taþ lýk top raðýn ku ma dönüþtüðü yer ler de, 
sarýmtrak bir kum da adalýlar ka vun ye tiþ ti ri yor lar, 
yalnýzca ka vun, grey frut gi bi ufak ve bal gi bi tatlý 
ka vun lar. Ka vun tar la larý bir bir le rin den han diy se 
ya banýl görü nümlü, de niz tu zun dan kav rul masýnlar 
ve her hal de kökle ri nin tek be si ni olan ge ce çi ði top-
la na bil sin di ye ku mun içi ne kazýlmýþ çu kur lar da 
büyüyen as ma kütükle riy le ayrýlmýþlar. Üzümle rin-
den ko yu pem be, yüksek de re ce li bir þa rap çýkarýlýy-
or, sanýrým ada da ki tek içe cek bu za ten, bir de 
ya banýl ot lar dan el de edi len bit ki çay larý var, tad larý 
bu ruk ama pek hoþ ko ku lu lar, so ðuk ola rak da bol 
bol içi li yor lar. Ba zý larý sarý renk li, çünkü taþ larýn 
arasýnda çi çek le nen ve yassý bir en gi narý andýran bir 
tür di ken li bit ki var; on dan çýkardýklarý içe cek 
þa rap tan çok be ter, þid  det li bir sar hoþ luk ve ri yor, 
has ta lar la ölüm döþe ðin  de ya tan la ra içi ri yor lar onu. 
Alýþýlmadýk bir ra hat  la may la, uzun uzun uyu tu yor 
in saný, uyandýðýnda ara dan ne ka dar za man geç ti 
bi le mi yor sun: bir kaç gün de ola bi lir ve hiç mi hiç 
düþ görmüyor sun. 

Emi nim ki böyle bir ye re bir çadýr götürmek 
ge re kir di ye düþünüyor sun. Öyle de, çadýrý ne re ye 
kur malý? Taþ larýn arasýna mý? Ka vun larýn or tasýna 
mý? Hem son ra, bi li yor sun ya, çadýr kur mayý ol dum 
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bit tim be ce re me mi þim dir, hep çarpýk çur puk, bi ça-
re, acý nasý çadýrlar çýkmýþtýr elim den. Çadýr de ðil de, 
köy de bir yer bul dum ken di me. Ýnanýlmaz þey ama, 
bem  be yaz bir köye varýyor sun, adý saný bi le yok, köy 
di  yor lar o ka dar, bir kaç kýrýk dökük ba sa maðý týr-
man dýktan son ra, dört ta ne eve bek çi lik eden yýkýk 
yel  de ðir me ni nin du varýnda, üze rin de bir ok la bir 
ta be  la: Otel, 100m. Ýki odasý var, bi ri kul lanýlmýyor. 
Otel sa hi bi saç larý aðarmýþ sus kun bir adam. Es ki-
den de niz ciy miþ, bir kaç dil bi li yor, en azýndan der di-
ni an la ta cak ka dar, adam adanýn her þe yi: pos tacýsý, 
ec zacýsý, po li si. Sað gözü sol gözünden ayrý renk te, 
do ðasýndan de ðil sanýrým, yol cu luk larýndan bi rin de 
baþýna ge len es rarlý bir ka za dan ötürü, ba na kýsa bir-
kaç sözcükle ve gözünü göste re rek çar pan bir þe yi 
iþa ret eden þaþ maz bir el ha re ke tiy le an lat ma ya 
ça lýþ  tý. Oda ger çek ten çok güzel, doð ru su ne sen ne 
ben böyle si ni hiç ha yal ede mez dik. Av lu ya ba kan 
bir çatý katý, eðik damý ke mer le rin taþ sütun larý 
üs tün de ki bir ta ra ça ya ka dar ini yor, sütun larý sa ran 
yem  ye þil, dol gun, bi raz yaðlý yap raklý sar maþýk 
ge ce le ri açýlýp yo ðun ve hoþ bir ko ku sa çan to mur-
cuk lar la do lu. Sanýrým o ko ku böcek le ri uzak-
laþtýrýyor, çünkü du var lar da tek böcek görme dim, 
ta bii o te miz lik ta van da ki çok sayýda ker ten ke le nin 
iþi de ðil se: on lar da tom bul ve hay li se vim li ler, 
çünkü hep ha  re ket siz ler ya da öyle görünüyor lar. 

Asýk su ratlý otel ci nin ih ti yar bir hiz met çi si var, 
sa bah larý oda ma ana son lu si mit ek me ði, bal, ta ze 
pey nir ve na ne ko ku lu bir içe cek le do lu bir çay dan-
lýk tan olu þan kah valtýmý ge ti ri yor. Aþaðýya in di ðim-
de adamý hep ma sasýna eðil miþ he sap ya par bu lu yo-
rum. Kim bi lir ne yin he sabýdýr. Sözü dir hem le kul-
lanýyor ama yi ne de na zik. Hep so ru yor: eþi niz nasýl 
di ye. Kim bi lir ne den, be nim le Ýspan yol ca ko nuþ-
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mayý seç ti ve “eþi niz” sözcüðünü ge re ken saygýyla 
di  le ge ti ri yor, o bi le bi raz gülünç kaçýyor, aslýnda 
ya nýt ola rak kah ka hayý bas mak ye rin de olur du doð-
ru su. Ne eþi caným, boþ  ver se ni ze!, ve om zu na þöyle 
iyi bir þap lak in dir mek. Oy sa du ru mun ge rek tir di ði 
cid di yet le yanýtlýyo rum: iyi dir, te þekkür ede rim, bu 
sa bah çok er ken kalktý, doð ru kum sa la in di, kah-
valtý bi le et me di. Vah za vallý hanýme fen di, di ye 
ya nýt lýyor o hep Ýs pan yol ca, aç acýna de ni ze, ola cak 
iþ mi! Bir el çýrpýyor, ko ca karý ko þa ko þa ge li yor. Ona 
ken  di di lin de bir þey ler söylüyor, o da çar ça buk, sen 
aç kal ma yasýn di ye her za man ki se pe ti hazýrlýyor: 
ana son lu si mit ek me ði, ta ze pey nir, bal. Ken di mi 
bi raz Kýrmýzý Þap kalý Kýz gi bi du yu yo rum, ama sen 
büyükan ne de ðil sin ve be re ket kötü ni yet li kurt da 
yok or ta lar da. Yalnýz ka ya larýn be yazlýðýnýn or ta sýn-
da kah ve ren gi bir ke çi var, fon da ma vi lik, hav lu mu 
se nin ki nin yanýna se re ce ðim küçük kum sa la ka dar 
inen pa ti ka. 

Sa na se ya hat acen ta larýnýn tek nik te rim le “açýk” 
de dik le ri türden bir bi let almýþtým. Fi yatý nor ma  lin 
iki ka tý, bi li yo rum, ama is te di ðin gün ge ri dön me ne 
ola nak ve ri yor: her gün uy garlýk de nen þe ye gi dip 
ge len týkne fes va pur dan çok, bir iniþ pis ti bu  lu nan 
en yakýn ada da ki uçak için yaptým bu nu. Ya  ni pa rayý 
so ka ða at mak için de ðil, bi lir sin, har ca ma larýmda 
tu tum lu yum dur, sa na ne den li cömert ol du ðu mu 
göster mek için de de ðil, kim bi lir bel ki hiç de cömert 
de ði lim dir. Me se le þu ki se nin ne çok yü küm lülüðün 
ol du ðu nu bi li yo rum: þu ra da bu ra da, öte de be ri de 
in sa nýn yap masý ge re ken o bir do lu iþ. Sözün kýsasý: 
ha yat iþ te. Dün ak þam de din ki bugün ge ri dönmen 
ge re ki yor muþ, zo run luy muþ sun. Pe ki, bak iþ te, gi di-
yor sun, açýk bi le tin hik me ti bu dur. No prob lem, þim-
di ler de de dik le ri gi bi. Za ten uy gun bir za man, de niz 
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çe kil me de ve açýkla ra götürme de. 
Bi le ti ni aldým, de ni ze gir dim (bu kez ayaðýmda 

pan  to lo num la, ve da laþ manýn ge re ði olan cid di yet 
gö rünümünü ko ru mak için) ve onu su yun yüze yi ne 
bý raktým. Dal ga bi le ti sarýp sar ma ladý ve gözden 
kay  bol du. Aman Tanrým, di ye düþündüm bir an, 
yü re  ðim de bir ve da sýrasýnda du yu lan çarpýntýyla 
(ve da  lar hep bi raz kaygý ne de ni dir, ben de bi lir sin 
hep abar týrým), ka ya la ra tos la ya cak. Ama tos la madý. 
Doð  ru yönü tut tur du, o mi nik ko yu se rin le ten akýn-
tý nýn üstünde ce sa ret le dal ga lanýyor du, bir an da 
gözden si lin di. Sa na güle güle de mek için hav lu mu 
sal la ma ya çalýþtým. Farkýna bi le var mamýþsýndýr 
her hal de. 
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