
1



2



Carlos Fuentes
ÝNEZ’ÝN SEZGÝSÝ

3



ÇAÐDAÞ DÜNYA YAZARLARI

 

Yayýn Yönetmeni
Ýlknur Özdemir

Dizgi
Serap Kýlýç

Düzelti
Fulya Tükel

Montaj
Mine Sarýkaya

Kapak Düzeni
Semih Özcan

Ýç Baský
Özal Basýmevi

Kapak Baský
Çetin Ofset

Cilt
ZE Ciltevi

1. basým: 2003

ISBN 975-07-0289-1
© 2000, Carlos Fuentes / c/o Brandt & Hochman Literary Agents /

Akcalý Telif Haklarý Ajansý / Can Yayýnlarý Ltd. Þti. (2001)

4



Carlos Fuentes
ÝNEZ’ÝN SEZGÝSÝ

ROMAN

Ýspanyolca aslýndan çeviren
PINAR SAVAÞ

CAN YA YIN LA RI LTD. ÞTÝ
Hay ri ye Cad de si No. 2, 80060 Ga la ta sa ray, Ýstan bul

Te le fon: (0-212) 252 56 75 - 252 59 88 - 252 59 89 Fax: 252 72 33
 http://www.can ya yin la ri.com

e-pos ta: ya yi ne vi@can ya yin la ri.com

5



Özgün adý
Instinto de Inez

CARLOS FUENTES’ÝN
CAN YA YIN LA RI’NDAKÝ 

KÝTAP LA RI

ARTEMIO CRUZ’UN ÖLÜMÜ / roman
CAM SINIR / roman

ÝNEZ’ÝN SEZGÝSÝ / roman
KENDÝM VE ÖTEKÝLER / deneme

SEFER / roman
YANIK SULAR / öykü 

LAURA DIAZ’LI YILLAR / roman

6



Meksika’nın önde gelen yazarlarından olan Carlos Fuentes 
1928 yılında doğdu. Amerika Birleşik Devletleri’nde Columbia, 
Harvard, Princeton ve başka üniversitelerde ders verdi, çok 
sayıda deneme ve senaryo yazdı. Bir süre Meksika’nın Fransa 
Büyükelçiliği’ni yaptı. Fuentes’in romanları arasında en 
önemlilerinden olan Terra Nostra Venezuela’da Romulo 
Gallegos Ödülü’nü kazandı. 1987 yılında, İspanyol dilinde 
yazan yazarlara verilen en büyük ödül olan Cervantes Ödü-
lü’ne değer bulundu. Fuentes’in öteki kitapları arasında 
Artemio Cruz’un Ölmü, Yanık Sular, Tarra Nostra, Koca Grin
go vardır.

7



8



Çok sev gi li oð lum CAR LOS FU EN TES 
LE MUS’un (19731999) anýsýna
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Uzun süre dir in san larýn arasýnda kay bol
dum.
Farklý ka der le ri mi oku ya bi lir si niz bu ra da,
bir bi ri nin ardý sýra.
Ki mi bu lup da görev len dirme li yim ki,
ola ðanüstü bir de vam öyküsü an latsýn?

CAO XU EQU IN
Kýrmýzý Pav yon’un Düþü (1791)
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“Ken di ölümümüz hakkýnda söyle ye cek hiç bir 
sö zümüz ol ma ya cak.”

Uzun za mandýr Ma es tro’nun yaþlý zih nin de 
dö nüp du ran bir cümley di bu. Yaz ma ya ce sa ret ede-
me di. Cümle yi bir kâðýdýn üze ri ne ak tar manýn uður-
suz so nuç lar do ður masýndan kor ku yor du. Bun dan 
son ra söyle ye cek söz kal ma ya caktý çünkü: Ne ölüm 
bi lir di ölümün ne ol du ðu nu ne de canlýlar. Sözel bir 
ha ya let gi bi pe þin de do la þan bu cümle hem ye ter liy-
di hem de ye ter siz. Bir da ha hiç bir þey söyle me me 
pa  hasýna her þe yi söyle yen bir cümley di bu. Üstadý 
ses  siz li ðe mah kûm et miþ ti. Ya þamýný müzi ðe, Kor si-
kalý ka ba as ke rin ka ba tanýmla masýnca ‘gürültüle-
rin en az ra hatsýz ede ni ne’ ada yan Ma es tro ses siz lik 
hak kýnda ne söyle ye bi lir di ki; sa hi kim di o as ker, 
Bo  na par te mý?

Yaþlý Ma es tro gözünü bel li bir cis me di ke rek 
sa at ler ge çi rir di. Bir þey ça lar sa ma ra zi düþünce le ri-
nin daðýla caðýndan, nes ne le re yapýþa caðýndan çe ki-
ni yor   du san ki. Müzik le nes ne nin ye ri ni de ðiþ tir me-
nin be  de li nin ne ka dar yüksek ol du ðu nu keþ fet miþ-
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ti. Mü zik ve ölüm onu (ya da bir bir le ri ni) yaþlý bir 
adam gi bi ve yaþlý bir adam ola rak tanýmlýyor lar sa, 
bel  le ði nin bir nes ne ye tu tun masý da ça re siz ona, 
dok san üç yaþýnda ki bu ada ma yer çe ki mi, özgül 
aðýr lýk ka zandýra caktý. O ve nes ne si. O ve ele ge len, 
ke  sin, görünen, de ðiþ mez bir bi çi mi olan ci sim.

Bu ci sim bir mühürdü.
Ar ma ve ni þan larýn üze rin de ki bal mu mu, me tal 

ya da kur þun da ire de ðil, kris tal bir mühür. Ku sur-
suz bir küre ve ku sur suz bi çim de bütün. Bir bel ge yi, 
bir kapýyý ya da bir ka sayý ka pat mak ta kul lanýla cak 
bir mühür de ðil; ken di do ku su, kris tal yapýsý ne de-
niy le hiç bir nes ne ye yapýþma ya cak bir mühür. Ken -
di ken di ne ye ter li, hiç bir kul lanýmý, bir zo run lu lu ða 
iliþ kin yaptýrýmý bulunma yan, bir tartýþmayý ya da 
barýþ ant laþ masýný et ki le me yen, bir ka de ri be lir le-
me yen ya da ge ri dönüþü ol ma yan bir ka ra ra esin 
ver me yen bir mühür.

Ne iþe ya ra ya caðý pek bi li ne me se de her þey kris-
tal mühür ola bi lir di. Yaþlý Ma es tro pen ce re nin 
yakýnýnda, üç ayaklý bir ma sanýn üze rin de du ran 
ku sur suz küre sel nes ne ye de rin de rin da lar, ona ge le-
ne ðe özgü ni te lik le ri –oto ri te, özgünlük ve ona ma 
sim ge le ri ni– it haf et me ye çalýþýrdý; ama mühür bun-
larýn hiç bi riy le tam an lamýyla bir bað oluþ tur mazdý.

Ne den?
Ma es tro ne de nin ne ol du ðu nu ke sin lik le söyle-

ye mez di. Kris tal mühür günde lik ya þamýnýn öyle si-
ne par çasýydý ki, onu ko lay ca unu ta bi lir di. He pi miz 
ara da bir aklýmýza ge len, otuz sa ni ye den faz la 
dü þünme di ði miz, çev re miz de olup bi ten le rin esi ri 
ol ma dan ya þa ma ya de vam et me mi zi sað la yan kýsa 
bir anýnýn hem kur baný hem de cel ladý ola bi li riz. 
Uzun uzun anýmsadýðýmýz bir anýysa, de va sa taþ 
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blok lar dan in þa edil miþ bir ka le gi bi dir. Ýçin de ki her 
þe yi hatýrla mamýz için tek bir sim ge –ka le nin ken di-
si– ye ter li dir. Bel ki de Ma es tro’nun ki þi sel mekânýnýn 
anah tarýydý bu küre sel mühür. Þu an da Salz b urg’da 
otur du ðu fi zik sel mekânýn anah tarý de ðil di kuþ ku-
suz; göçe be mes le ði süre sin ce ona ev sa hip li ði 
ya pan ev le ri nin ya da Mar sil ya’da ki, göçmen li ðin 
yok sul lu ðu nu ve aþaðýlan ma larýný bir da ha anýmsa-
ma mak için ken di ni inat la unut ma ya zor ladýðý 
ço cuk lu ðu nu ge çir di ði evin anah tarý da de ðil di; hat-
ta her ke sin ilk ka le si olan ha ya li miz de ki o ma ða ra-
nýnki bi le de ðil di. Bu za rar ve ri le mez, özel, ye ri ni 
hiç  bir þe yin tu ta ma ya caðý küre, sözü ge çen mekân-
larýn hep si ni içi ne alan özel bir uzam ola bi lir miy di 
pe ki? Ve bu kü re nin be de li, bir bi ri ni iz le yen anýlarý 
kap sa yan bel le ði ken di ken di ne ye ter li, ge le ce ði 
anýmsa ma ih ti yacý duy ma yan, ta köke ne, her þe yin 
baþ langýcýna iliþ kin bir bel lek le de ðiþ tir mek ola bi lir 
miy  di?

Ba ude la ire kim se nin otur madýðý, ölü anlar la 
do lu bir ev anýmsar. Bir kapýyý aç mak, bir þi þe nin 
man tarýný çýkar mak, es ki bir giy si yi askýdan al mak 
bir ru hun bu eve ge lip yer leþ me si ne ye ter mi?

Ýnez.
Kadýnýn adýný yi ne le di:
Ýnez.
Yaþlýlýk ve kris tal mühür arasýnda ka fi ye ler 

ya ra tan Ma es tro, iki si nin bir bi rin de ki ola naksýz 
yansý sýný bul mak is ti yor du. Yýllarýn ge çi þiy le ya sak-
la nan aþk: Ýnez, ih ti yarlýk.

Kris tal bir mühürdü. Say dam de ðil di, ama ýþýl tý-
lýydý. Ýþte en þa ha ne yönü. Pen ce re nin yanýnda ki üç 
ayaklý ma sanýn üze rin de du rur du, ýþýk küre ye 
dü þün ce parýldardý. Na rin ýþýltýlar sa çar, ýþýk sa ye-
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sin de yaþlý or kes tra þe fi nin bil me di ði bir di lin oku-
na ma yan harf le ri or ta ya çýkardý; gi zem li bir al fa bey-
le ya zýlmýþ bir par tis yon. Bel ki de kayýp bir halkýn 
di li; za manýn için den, çok uzak lar dan ge len ve par-
tis yo na son de re ce güve nip ez be re bil me si ne karþýn 
ic ra ânýnda gözünün önünde bu lun masýnda ýsrar 
eden yaþlý pro fes yo nel le alay eden bir sýzlan ma.

Ses siz lik te ýþýk.
Se si ol ma yan harf ler.
Yaþlý adam gi zem li küre ye doð ru yak laþýr, üze ri-

ne eði lir, gi zem li iþa ret ler de ki me sajý çöze cek 
za manýnýn ol madýðýný düþünürdü.

Böyle si kay mak gi bi for ma ka vu þa na ka dar 
iþ len miþ, bel ki de ok þanmýþ bu kris tal mühür, anlýk 
bir ya ratýmýn ürünüydü; kris tal mühür yapýla caktý 
ve kris tal mühür yapýlmýþtý. Ma es tro el le ri nin ara-
sýn da tut tu ðu na rin küre nin ne si ne hay ran ka la ca ðý-
ný bi le mez di; küçük ve sýra dýþý ha zi ne si nin kýrýlma-
sýndan kor kardý; ama ona her an do ku nur (bu baþ-
tan çýkarýlma ya bo yun eðer), bir eli ne ala rak öbü-
rüy le ok þar, san ki bir baþ ka za maný, yapýl ma yan bir 
ona rý mý, ha ya li bi le mümkün ol ma yan bir çat laðý 
arar dý. Teh li ke duy gu su her þe yi sar sardý. Küre 
dü þe bi lir, kýrýla bi lir, bin par ça ya bölüne bi lir di...

Ma es tro’nun tüm duy gu larý bir ara ya ge lir ve 
böyle bir kötüye yor mayý alt eder ler di. Kris tal müh-
rü görmek ve ona do kun mak, bir kay nak tan hiç dur-
ma dan akan þa ra ba bir kap uzat mak de ðil, þa rabýn 
ta ken di si olup onu tat maktý. Kris tal küre yi görmek 
ve do kun mak, san ki için de hiç bir kir li lik ol ma yan 
bu mad de tümden cam dan göze nek le re kes miþ de 
ani den ter le me ye baþ lamýþ gi bi onu kok la maktý; 
san   ki kris tal ken di öz mad de si ni dýþarý ata bi lir ve 
ken di si ni ok þa yan eli utan ma dan le ke le ye bi lir di.
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Tüm bun lar dan son ra Ma es tro’ya en önem li say-
dýðý be þin ci du yu, duy mak, mührün müzi ði ni din le-
mek de ðil de ne kalýyor du o za man? Bu tam bir 
tu ru, ya ni da ire yi ta mam la mak, ses siz lik ten çýk-
mak, da ire ye ve küre ye özgü bir müzi ði, tüm za man-
larýn ve tüm uzam larýn hiç dur ma yan ve eþ za manlý 
ha re ke ti nin göksel sen fo ni si ni din le mek ti...

Kris tal mühür çok çok uzak lar dan ge len, ne re-
dey se bir fýsýltý gi bi du yu lan þarkýsýný söyle me ye 
baþ  lar, küre nin mer ke zi kris ta lin yüre ðin den doð ma 
görünmez, si hir li bir çan gi bi tit rer di. Aþ ka ge lip 
ken     din den ge çen yaþlý adam sýrtýnda unut tu ðu bir 
zev kin ürper ti si ni du yar, is te me se de aðzý ka maþýr, 
sarýmtýrak tak ma diþ le rin çi vi len di ði aðzýnda ki 
su lan ma ya en gel ola maz, bakýþlarý aldýðý zevk le kar-
deþ olur, gözyaþý bez le ri üze rin de ki kon trolünü yi ti-
rir di. Ma es tro, yaþlýlarýn olur ol maz her þe ye að la-
ma ya olan gülünç eði lim le ri ni pek çok kez za manýn 
omuz  larýnda do laþmýþ, her an için de ki sývýyý sýz dýr-
ma ya hazýr es ki bir þa rap tu lu mu na ben ze yen, güya 
hüzünlü ve saygýde ðer, aslýnda acýna cak bir ih ti yar-
lýk per de siy le giz le dik le ri ni düþünürdü.

Bu nun üze ri ne kris tal mührü in ce bir ku maþ 
gi bi avu cu nun için de sýkar, küre nin camsý þef-
faflýðýný aþ ma ya baþ la yan se si ni sus tu rur ken hâlâ 
si nir li ve da marlý eli nin, bir deð ne ði kav ra ma dan saf 
avuç la rýyla yönet me ye alýþmýþ eli nin, emir ler ve ren, 
te miz, ge niþ, bir ke man, pi ya no, çel lo so lo su için 
ol du ðu ka  dar or kes tra üye le ri için de son de re ce 
be la gat li bu elin, küre nin na rin kýrýlganlýðýna za rar 
ve re ce ðin    den kor kardý. Kýrýlgan ‘bâton’u her za man 
kü çüm se miþ ti Ma es tro; bu deð nek çik, der di, be nim 
ka ra ve kývýrcýk saç larýmdan akan, Mo zart, Bach ve 
Ber  li oz’un ýþýðýyla aydýnlanmýþ alnýmdan fýþkýran 
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si nir li ener ji nin ha re ke ti ni ko lay laþtýrmýyor, tam ter-
si ne güdükleþ ti ri yor. Yalnýzca on lar, yalnýzca Mo zart, 
Bach, Ber li oz yönet ti ðim par tis yo nu ora ya ya za bi lir-
ler. Bir deð ne ðin yardýmý ola maz! Ma es tro ’nun gür 
kaþlarýnýn du yarlý arasý, on larýn –ya ni or kes tra üye -
le ri  nin– ne Mo zart ne Bach ne de Ber li oz de ðil yal-
nýzca ba sit bir aracý, bir ak tarýcý, yönet men ol du ðu-
nu bil me le rin den ötürü duy du ðu kaygý, suç lu luk ve 
çek ti ði ce zay la kýrýþýrdý. Or kes tra þe fi: nasýl da ki bir-
li ve ayný za man da nasýl da kýrýlgan. Ba þa ra ma mak-
tan, ha ta ya pan ilk ki þi ol mak tan, yapýta iha net 
et mek ten öyle si ne kor kardý ki. Þe fin yanýlma ya 
hak ký yok tu; görünüþe, iz le yi ci ler den ge le cek her-
han gi bir hoþ nut suz lu ða, basýnýn saldýrýsýna, or kes-
tranýn sus kun yakýnýþýna, sop ra no nun duy gu sal bir 
çýkýþýna, so lis tin küçümse yen bir el ha re ke ti ne, 
te no run kib ri ne ya da aþaðýdan ge le cek bir mas ka ra-
lýða ta ham mül ede mez di. En za lim sansür, sansürün 
en acýma sýzý ken di sin den, or kes tra þe fin den kay-
nak lanýrdý: Gab ri el At lan-Fer ra ra’dan.

Ay na da ken di si ne ba kar ve göre vi me yakýþ mý-
yo  rum, der di, sa natýma iha net et tim, ba na baðlý 
olan larý, iz le yi ci le ri, or kes trayý ama hep sin den çok 
bes  te ci yi ha yal kýrýklýðýna uð rattým...

Sa bah larý týraþ olur ken ay na da yüzüne baktýðýn-
da bir za man lar ol du ðu adamý göre mi yor du artýk.

Yýllar geç tik çe kaþ larýnýn arasýnda ki kýrýþýklýk 
de  rin leþ miþ, ev ci men bir Me fis to’nun ki ler gi bi her 
yöne uzayan daðýnýk kaþ larýndan görünmez ol muþ-
tu. Ma es tro kaþ larýný düzelt me yi boþ bir uð raþ 
görüyor, eliy le ‘boþ  ver se ne’ an lamýna ge len sabýrsýz 
bir ha re ket yapýve ri yor du; bu asi, kýr kýl yýðýnýný 
yatýþtýra ma   ya caktý nasýl ol sa. O ka dar be yaz lamýþtý 
ki bu kaþ  lar, böyle si ne gür ol ma sa lar görünme ye-
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cek ler di. Ön ce le ri kor ku esin ler di kaþ larý: Emir 
ve rir ler, o genç alnýnýn, o kývýr kývýr ka ra saç larýnýn 
kim se yi ya nýltma masýný bu yu rur lardý. Kaþ larýnýn 
arasý ce za ve dýþlan ma va at eder di, de li ci bakýþlarý 
iki si yah pýr  lan taydý, alev le rin ve sönme yen kar bo-
nun ayrýcalýðýna sa hip mücev her ler di. Se zar’ýn 
ku sur suz, ke mer li bur nu na sa hip ti, ge niþ bu run 
de lik le ri bir av hay vanýnýnki le ri andýrýrdý, za lim di, 
en ha fif ko ku ya bi le du yarlýydý. Hep si nin altýnda 
hay ranlýk uyan dý ran et li ve er kek si aðzý vardý. Hem 
kýlýcýn kes kin ke narý hem de sev gi li olan du dak larý 
ce za  karþý lý ðýn da du yarlýlýk, zev kin be de li ola rak acý 
va at e der di.

Ünlü ve iþi baþýndan aþkýn bir or kes tranýn her 
ik lim ve ko þul da yaptýðý uzun yol cu luk lar da öte be ri-
nin arasýna se ri len, ke re ler ce ve ke re ler ce bu ru þuk-
luk larý açýla açýla böyle si ne kýrýþ kýrýþ ol muþ bu in ce 
kâðýt ken di si miy di þim di? Çalýþmak için o ra hatsýz 
fraðý gi yer, iþ le ri ken di si nin ki gi bi ke sin lik ge rek ti-
ren alet ler le çalýþmak olan tek nis yen le rin ra hat iþ 
tu lum larýna öze nir di.

Böyley di iþ te Ma es tro. Ay nasý bir za man lar ol du-
ðu nu yadsýyor du artýk. Ama onun ikin ci bir ay nasý 
da ha vardý, ban yo sun da asýlý þu es ki, le ke li ay na 
de ðil: Salz b urg’a, Cer men Ro ma’sýna açýlan pen ce-
re nin yakýnýnda üç ayaklý ma sasýnýn üze ri ne yer leþ-
ti ril miþ kris tal kürey di bu. Dev dað larýn arasýnda ki 
dümdüz ovayý iki ye böle rek, uzak ülke ler den ge len 
bir hacý gi bi Alp ler ’den akan neh rin, bir za man lar 
ken di öz do ðasýnýn et ki le yi ci güçle ri ne bo yun eðen, 
ama XVII ve XVI II. yüzyýllar da do ða ya ra kip bir 
gö rünüm ya ra tan, dünyayý yansýtan ve ayný za man-
da dün yanýn karþýtý olan ken tin man za rasýný iz le yen 
cam küre. Salz burg’un mi marý Fisc her von Er lach, 
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ikiz ku le le riy le, içbükey bi na cep he le riy le ve üzer le-
rin de ki ha va akýmýný andýran süsle me le riy le, Alp-
ler ’ in görke mi ve çýlgýn bir ba rok tarz la den ge le nen 
ne re dey se as ke ri yalýnlýðýyla, müzi ðin ele gel mez 
hey  kel le riy le süslü bu kent için fi zik sel, ele ge len 
bir ikin ci do ða ya ratmýþtý. 

Yaþlý adam pen ce re sin den te pe ler de ki or man la-
ra ve dað lar da ki ma nastýrla ra baktýktan son ra bi raz 
ol sun avun mak için bakýþlarýný gözle ri nin se vi ye si-
ne in dir di (tüm bun lar ça ba ge rek ti ri yor du); ama 
Monch sberg’in yüzüne bir cümle ye ge re ði yok ken 
ka týlan ke li me ler gi bi oyul muþ sarp ka yalýklarýn ve 
ka le le rin anýtsal varlýðýndan kaçýna madý. Ne do ðay-
la ne de mi ma riy le re ka bet et me ye ni ye ti olan ha va, 
man  za ranýn üze rin de hýzla ha re ket edi yor du.

Ma es tro’nun baþ ka sýnýrlarý vardý. Ken di siy le 
kent, dünyay la ken di si arasýnda geç mi þe ait, za ma-
nýn la ne ti karþýsýnda kýlý bi le kýpýrda ma yan, za ma na 
kar þý ko yan ve onu yansýtan kris tal küre var dý. Bir 
kris tal mührün hem ya þamýn tüm anýlarýný içer me si 
hem de on lar gi bi kýrýlgan ol masý teh li ke li mi dir? Üç 
ayaklý ma sanýn üze rin de, pen ce re nin ya ký nýnda, 
kent  le arasýnda du ran küre ye ba ka rak, ken  di ken di-
ne bu þef faf uðu ru yi tir me nin anýlarý da yi tir mek 
an lamýna ge lip gel me ye ce ði ni sor du. Ma es tro’nun 
ya da haf ta da iki kez eve ge len hiz met çi nin dik kat-
siz li ði yüzünden, se ve cen lik le Dic ke adýný taktýðý 
ama kom þu larýn ara larýnda Þiþ ko di ye söz et ti ði kâh-
ya sý nýn bir kýzgýnlýðý so nu cu bin par ça ya bölüne rek 
ya þamýndan çýkýp gi de bi lir di kris tal küre.

“Bakýn, camýnýza bir þey olur sa be ni suç la mayýn 
bayým, o ka dar de ðer liy se da ha güven li bir yer de 
sak   layýn!”

Ken di ken di ne, “Ne den onu bu ra da, her ke sin 
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gözü önünde, açýk ha va da tu tu yor ki?” di yor du Dic-
ke.

Ýhti yarýn bu ka dar mantýklý bir so ru ya ve ri le cek 
pek çok yanýtý vardý. Hep si ni tek rar edi yor du: oto ri-
te, ka rar, ka der, ala met ve so nun da ge ri ye bir ta ne 
kalýyor du: bel lek. Mührü bir do labýn içi ne giz ler se 
sa hi bi nin görünen bel le ði ola caðýna, Ma es tro’nun 
onu hatýrla masý ge re ke cek ti. Böyle göz önündeyken 
yaþ lý adamýn ya þa mak için ih ti yacý olan anýlarý hatýr-
la tý yor du. Tem bel tem bel pi ya no nun baþýna geç ti, 
ne re dey se bir öðren ci gi bi he ce le ye rek Bach’ýn bir 
par tis yo nu nu çal ma ya ko yul du; kris tal mühür onun 
ya þa yan geç mi þi ola caktý, ol du ðu nu ve yaptýklarýný 
ba rýndýra caktý. Ma es tro’dan uzun ya þa ya caktý. Bu 
ka dar na rin bir nes ne ol du ðu için ken di ya þamýnýn 
ala met le ri ni onun içi ne koy muþ tu Ma es tro; ya þa mý-
na bir nes nel lik, þey ol ma özel li ði ka zandýrma ya 
ça lý  þý yor du san ki. Cis min akýl al maz þef faflýðýnda bu 
ada  mýn tüm geç mi þi yer ala cak, ölümün öte si ne 
ya þa  ya caktý... Ölümün öte si ne mi? Ne ka dar bir 
sü rey  di bu? Bil mi yor du yaþlý þef, öne mi de yok tu. 
Ne ölüm bi li yor du ölümün ne ol du ðu nu ne de canlý-
lar.

“Ken di ölümümüz hakkýnda söyle ye cek hiç bir 
sözümüz ol ma ya cak.”

Bu bir ba his ti ve Ma es tro her za man risk alan 
bi ri ol muþ tu. Mar sil ya’da ki yok sul luk tan kur tul du-
ðu za man, sýnýrý bulunma yan ve son de re ce ba þarýlý, 
güç  lü müzik ka ri ye ri ne atýldýðýnda görke mi, zen gin-
li ði ve yüce li ði ol ma yan ik ti darý red de de rek ken di-
ne güve nin sarsýlmaz tahtýna otur muþ tu. Ama o olan 
her þey ona baðlý ol ma yan bir þe ye bað lýy dý iþ te: 
ya þam ve ölüm. Gir di ði ba his, ya þamýnýn böyle si ne 
bað  lý ol du ðu bu nes ne nin ölüme karþý ko yup ko ya-
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ma ya caðýydý. Mühür gi zem li ve bel ki de do ðaüstü 
bir bi çim de sa hi bi nin be den sýcaklýðýný, kes kin 
ba ký þýný, hoþ tadýný, þa ha ne mi zah duy gu su nu, ateþ-
li ha yal le ri ni, tüm ya þamýný ko ru ma ya de vam ede bi-
le cek miy di, ede me ye cek miy di?

Ba his: Kris tal mühür Ma es tro öte dünya ya göç-
me den önce kýrýla cak. Ke sin. Ah evet! Düþ, öngörü, 
ka ra ba san, yol dan çýkmýþ ar zu, di le gel mez aþk: Bir-
lik te öle cek ler, uður ve sa hi bi... 

Yaþlý adam gülümse di. Hayýr, ah hayýr! Bu sa hi-
bin ye ri ne ge len her ar zu suy la bi raz da ha yok olan 
eþek de ri si de ðil di. Kris tal mühür ne büyür ne de 
küçülürdü. Her za man aynýydý o, ama sa hi bi bi çi mi 
ya da büyüklüðü as la de ðiþ me yen küre ye mu ci ze 
ese ri ya þamýn tüm anýlarýnýn sýðdýðýný bi lir di. Bel-
lek, bi raz da ha aný ek len di ðin de kris tal mührün 
na rin çe pe ri ni pat la ta cak bir mad de ler top lu lu ðu 
de ðil di ki. Bel lek küre ye sýðýyor du çünkü bo yut larý 
ay nýydý. Bel lek ne üst üste yýðýlýrdý ne de bir çe ke-
cek yardýmýyla içi ne gi re ce ði nes ne nin for mu nu 
alýrdý; bel lek her ye ni de ne yim le damýtýlan, þe kil 
de ðiþ ti ren bir þey di. Or iji nal bel lek henüz gel miþ 
olan her anýyý hoþ gel din di ye rek karþýlar, ona 
farkýnda bi le ol ma dan son anýnýn çýktýðý ye ri ve rir, 
böyle ce aslýnda geç miþ ol du ðu nu keþ fet mek için 
dur ma dan ge le ce ði ya ratýrdý. Ge le cek de bir aný ola-
caktý el bet te. 

Bir baþ ka ken di nin ayný olan þey de im gey di. 
Ým  ge ken di ni göster mek zo run dadýr. Cim ri le rin en 
se  fi li, bir soy gun dan kork tu ðu için de ðil, Go ya’nýn 
ken di sin den kork tu ðu için Go ya tab lo su nu ser gi le-
me yen dir. Bir müze nin du varýnda bi le de ðil, cim ri-
nin evi nin du varýnda olan tab lo yu baþ ka larý göre-
cek, da ha da önem li si tab lo baþ ka larýný göre cek tir. 
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Bu ile ti þi me en gel ol mak, sa natçýnýn görme ve 
gö rül  me ola naðýný son su za dek elin den al mak, onun 
ya  þam da marýný kes mek: Ku sur suz cim ri yi bun dan 
da ha faz la mem nun ede cek hiç bir þey yok tur; týpký 
ku  ru bir or gazm gi bi. Tab lo ya ka çak atýlan her 
ba kýþ, onu soy mak, on dan çal maktýr.

Yaþlý adam, böyle bir þe yi genç ken bi le as la is te-
me miþ ti. Ka ri ye ri bo yun ca ken di si ne at fe di len 
ku sur larýn hiç bi ri, kib ri, yalýtýlmýþlýðý, za lim li ði, 
ken di ni Tanrý san masý, sa dist zevk an layýþý, ruh sal 
bir ka býzlýðý içer mi yor du. Tam ter si ne ya ratýmýný 
mekân  da va r o lan din le yi ci le riy le pay laþýrdý. Sa natý 
yok  lu ða tes lim et mez di. Bu ke sin bir ka rardý. Hiç bir 
plak dol  dur mamýþ, film çe vir me miþ, rad yo yayýnýna 
ka týl mamýþ ve kötüle rin en kötüsü olan te le viz yo na 
çýk  mamýþtý. An ti-Ka ra jan’cýlýðýyla da ünlüydü; Ka ra-
  jan’ý tanrýlarýn kib rin gözle ri ni ka maþtýrmasýndan 
baþ ka bir ye te nek ver me di ði bir soy tarý ola rak 
gö rür dü.

Gab ri el At lan-Fer ra ra böyle bir þe yi as la is te me-
miþ ti... Onun ‘sa nat nes ne si’, top lu ma sun du ðu gi bi 
kris tal mühürdü, göz önündey di, Ma es tro ’nun 
ma lýy   dý; ama bu ye ni bir olaydý el bet te; kris tal küre 
da ha önce baþ ka el ler den geç miþ, matlýðý pek çok 
ba ký  þýn et ki si altýnda þef faflýða dönüþmüþtü; bel ki 
de kris ta lin için de yaþýyor du bu bakýþlar çünkü 
ya ka lanmýþlardý. Çe tin bir iki lem di bu du rum.

Bazýlarýnýn de di ði gi bi sa nat nes ne si ni ser gi le-
mek cömert çe bir dav ranýþ mýydý? Cam bir ar ma, 
kris ta lin üze ri ne oyul muþ yalýn ama gi zem li sayýlar 
Tanrýsal bir ala met miy di? Elin de ki ar macýlýkla il gi-
li bir par ça mýydý? Bir ya rayý mý mühürlüyor du? 
Bel ki  de Haz re ti Süley man’ýn mühründen ne eksik-
ti ne de faz la, büyük Mu se vi hükümdarýnýn ger çek 
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oto ri te siy di; top raðýn altýndan çýkýp da be yaz ve 
ye þil çi çek ler açan, yüksek ler de kýrmýzý mey ve ler 
ve ren bir sar maþýkmýþçasýna al çakgönüllülükle 
taným l a na bi lir di: Haz re ti Süley man’ýn mührü.

Kris tal küre bun lar dan hiç bi ri de ðil di. Ma es tro 
bi li yor du ol madýðýný, ama mührün köke ni nin ne 
ol du ðu nu da çýkar tamýyor du. Bu nes ne nin yapýlmadý-
ðýna, doð du ðu na inanmýþtý. Bi ri si ta rafýndan ta sar-
lan mamýþtý, ken di ni ta sarlýyor du dur ma dan; bir 
de ðe ri yok tu çünkü de ðer kav ramýyla il gi si yok tu.

Za man için de el den ele ak tarýlan bir þey di. Evet. 
Yaþlý þe fin de ne yi mi de bu nu doð ru lu yor du. Geç-
miþ ten gel miþ ti, ona gönde ril miþ ti.

Sonuçta kris tal mührün ora da, güzel Avus tur ya 
ken  ti ne açýlan pen ce re nin önünde ser gi len me si nin 
ne  de ni nin ne bel lek le ne de im gey le pek bir il gi si 
var  dý.

Yaþlý adam cam nes ne ye yak laþtý; her þey du yar-
lý lýkla il gi liy di.

Ora da elin ucun da, elin do ku na bi le ce ði, ok þa ya-
bi le ce ði, du yarlýlýðý yit me miþ de ri si nin ku sur suz ve 
he ye can ve ren kay ganlýðýný tüm yo ðun lu ðuy la his-
se  de bi le ce ði bir yer dey di; bir kadýnýn om zu nu andý-
rý  yor du, sev gi li nin ya naðýný, be lin do ku nu þu nu, 
ölüm  süz bir mey ve yi.

Þa ta fatlý bir ku maþ tan, fa ni bir çi çek ten, da ya-
nýklý bir mücev her den da ha faz lasýydý; ne tüket me 
ih ti yacýndan ne güve ler den ne de za man dan et ki le-
nir  di. Tümdü, güzel di, gözle re her za man, do ku nu-
þay sa par mak lar ken di si ka dar du yarlý ol duk larýnda 
zevk ve rir di.

Yaþlý adam kâðýttan bir ha ya let gi bi yansýyor du 
camýn üze rin de; el le ri bir kýskaç ka dar güçlüydü; 
gözle ri ni ka padý ve mührü bir eli ne aldý.
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