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İspanyol yazar Antonio Muñoz Molina 1956 yılında Uveda’da 
doğdu. Madrid’de gazetecilik eğitimi gördü, Granada Üniversi-
tesi’nden sanat tarihi diploması aldı. 1974 yılından bu yana 
Granada’da oturmaktadır. Romancılığının yanı sıra gazeteciliği de 
vardır. Çeşitli edebiyat ödülleri sahibi Molina’nın üçüncü romanı 
Güzel Karanlık, İspanyol yeni roman akımının örneklerindendir. 
Yazarın Lizbon’da Bir Kış ve Beatus Ille adlı iki romanı daha vardır.
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Sesimizde çýnlar savaþ arzusu 
yüreðimiz yurt sevgisiyle dolu.
Dilimizden düþmez pek kutsal marþý 
görevin, vatanýn ve þerefin.

(Ýspanyol Piyade Marþý)

Ýþte böyle, okur, ben de kendi 
kitabýmýn konusuyum.

MONTAIGNE
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Kýsa süre önce si ne ka dar düþümde sýk sýk or du ya 
ge ri çaðrýldýðýmý görüyor dum. As ker lik sürem dol ma dan 
yan  lýþlýkla ter his edil miþ tim ya da as ker li ðim sýrasýnda 
hiz me ti mi hükümsüz ký lan ida ri bir ha ta iþ len miþ ti, tali 
bir ha ta kuþ ku suz, yýllar ca fark edil me miþ, ama yi ne de 
öyle cid diy miþ ki, kýþla ya ge ri dönmem zo run lu ol muþ.

Ne den le ri ve so nuç larý sa ni ye nin bil mem kaç ta bi rin-
 de art ar da yaðdýran düþlerin o tüyler ürper ti ci anlýk ha  -
liy le, ken di mi San Sebastian’ýn yað mur lu ve so ðuk þa fa -
ðýnda, sa bah iç ti masý için av lu da top lanmýþ ka la balýðýn 
ara  sýnda bu lu ve ri yor dum. Ayak larýma baktýðýmda as ker 
pos   tal larým ye ri ne yýllar son ra satýn almýþ ol du ðum si yah 
ayak   kabýlarýn ol du ðu nu, yarý si vil gi yin miþ ha li mi fark 
edi   yor dum. Açýkla masý ol ma yan bu dik kat siz lik yüzün-
den, ku ral larý çið ne di ðim için izin siz býrakýla caðým: týpký 
pos  tal larýný bað la masýný bil me yen, iç ti ma ya geç ge len ya 
da üstüne ku ra la uy gun se lam ver me yi bi le me yip de 
“Gü   naydýn!” de di ði için þaþkýnlýk ve ri ci bir ce za yi yen 
ye  ni ku ra eri gi bi...

Bu düþte as ker lik kor ku mun bir baþ ka yönünü de 
bu  lu yor dum: her han gi bir þe yi ya pan tek ki þi ol ma, ba na 
karþý en ufak bir mer ha met duy gu su taþýma yan öbür 
as ker ler arasýnda ken di mi tec rit edil miþ bul ma kor  ku su; 
çünkü as ke re ge lin di ðin de terk edi len ilk þey ler  den bi ri 
acýma duy gu su dur, baþ ka larýnýn mut suz lu ðu na se vin me-
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nin bu ra da hiç bir be de li yok tur. Çevremde sý ra  larýnda 
hiç kýmýlda ma dan du ran öbür as ker lerin tümü, ku  sur suz 
bir tek tip li lik, iþ bir lik çi ler de görülen o mü kem  mel ve 
tik   sin ti ve ri ci sükûnet için dey di ler. O hafta nýn nöbet çi 
ça  vuþu yak laþýyor du, ke pi nin si per li ði ni göz le  ri nin üze-
ri  ne ka dar in dir miþ, kol tu ðu nun altýnda yok la  ma def te ri; 
aðýr aðýr attýðý uzun adýmlarýyla ener jik miþ gi  bi gözüken 
ve bi zi kor kut mak is te yen düþük rütbe li le re özgü bir 
tavrý olurdu genellikle; ben ça vu þun pos tal la rý nýn altýnda 
çakýl taþlarýnýn gýcýrdadýðýný duyuyor dum, be  ni fark ede-
ce ði an ce za landýra caðýný bi li yor dum ve bel ki de bu yüz-
den ken di ku ra sýnýfýmda ki ar ka daþ larýmla ay ný za man-
da ter his ola ma ya caktým.

Ce za landýrýlan, dýþla nan kim se nin yalnýzlýðý bir kan-
ser  li nin ki ka dar mut laktýr. Yüre ðim sýkýþa rak ça vuþ tan 
sak  lan mak is ti yo rum; kor kum  be ni uyandýrýyor. Or du da 
ol  madýðýmý, katýldýðým son sa bah iç ti masýndan bu ya na 
yýl larýn geç ti ði ni ve bir kaç da ki ka son ra bir bo ra zan 
se siy  le sýçra ya rak ya tak tan fýrla mak tan çe kin me den 
hu zur için  de ye ni den uyu ya bi le ce ði mi içim yatýþa rak 
fark edi yo  rum. Uyandým, yine de kor kum içim de el deð-
me miþ du   ru yor, unu tu la rak es ki mi yor: Kor ku ve pa nik, 
sayýsýz kez ita at et miþ ol mak tan du yu lan utanç, da hasý 
bu duy gu  larýn bun ca uzun süre varlýðýný sürdüre bil me si 
kar þý sýn da du yu lan þaþkýnlýk, tüm bun lar farkýnda ol ma-
dan be  ni et ki li yor, en ücra köþe le rim de, ne ce sa re tin, ne 
gu ru  run, ne de bir tür si vil saygýnlýk bi lin ci nin eri þe bil-
di ði yer  le rim de ken di ni his set ti ri yor.

Yýllar bo yun ca düzen li ola rak tek rar la nan bu düþte 
ben kor kak, güçsüz, da yanýksýz bir as ker dim; ço cuk lu-
ðun ve ye ni yet me li ðin deh þe ti ne ge ri dönmüþ, ka balýk, 
di  sip lin ve baþ ka larýnýn küstahlýðý karþýsýnda uy sal, say-
gý lý bir as ker. Bu düþte as ker lik son rasý za man bir se rap 
gi  bi ge li yor du, san ki hiç var ol mamýþ ya da boþ ye re 
ge çip git miþ ti, de rin le rim de en ufak bir eði ti ci ya da 
de ney sel iz býrak mamýþtý: Ken di mi Vi to ria’da, 11 Nu ma-
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ra lý Ace   mi Er Eði tim Mer ke zi’nde ya da ye min töre nin-
den son  ra gönde ril di ðim San Sebastian’da ki 67. Si ci lya 
Dað Av cý Alayý’nda bu lu yor dum; ger çek kim li ðim, ya þa-
mým artýk var ol mak tan çýkýyor du, hat ta adým bi le. 
Düþümün bu bölümünün en kor kunç yanýysa, tüm hay-
ali abar týla rýn en acýmasýz ger çe ðe denk düþüyor 
ol masýydý.

Eði tim döne min de biz ace mi ler ad larýmýzdan yok-
sun býrakýlmýþ, ye ri ne, ilk oto mo bil le rin ki ne ben zer bir 
si   cil nu ma rasý almýþtýk. Be nim adým J-54’tü. Düþte 
dü zen   li ola rak ken di ni his set ti ren kor ku, insanýn, bo  ðul-
du ðu  nu ya da ken di ni bir uçu rum dan attýðýný gö rür ken 
his set  t i ði gi bi ha ya li bir kor ku de ðil di: Bir gün, yak  laþýk 
on üç yýl ka dar önce, ger çek ya þamýmýn san ki bir ha yal 
ol du  ðu duy gu su na kapýldým, önce ki varlýðýma son ve re-
rek bir as ke re dönüþtüm, ne re dey se bir gölgey dim artýk, 
o gün  le  rin en ber bat larýný ayrýntýlý ola rak ha týr  ladýðýmda 
ya da o döne min fo toð raf larýna, ör  ne ðin as ke ri kim  lik 
kar   týmýn üze rin de ki ne baktýðýmda, o gölge nin için  de 
ken   di mi güçlükle tanýya bi li yo rum: ký sacýk ke sil miþ, 
ne re  dey se sýfýr nu ma ra saç lar, çe nem sah  te bir gü ven 
duy gu  suy la kalkýk, ilik len miþ üni for ma mýn sert yakasý, 
fo toð rafýn çe kil me sin den bir kaç da ki ka ön ce as ker ce ke-
ti me ken di elim le dik ti ðim bak  la va bi çim li iki rüt be iþa-
re ti, bu lut lu ve rüzgârlý bir son  ba har öðle den son rasý, 
Ekim ayý, 1979 yýlý, ya þamýmýn en hüzünlü öðle den son-
ra  l a rýn dan bi ri, ka rargâha ge le li henüz iki-üç gün ol muþ 
ve ben önümde ki on dört ayý deh þet le düþü nür ken.

Be ni ken di adýmdan, giy si le rim den, her za man ki 
yü züm den yok sun býrakmýþlardý; insaný disiplin altýna 
al ma ya yönelik günlük programýn ið renç yol cu lu ðu nun 
ba  þýnda, tu va let ay nasýnda yüzüme ba kar ken, bir baþ ka-
sý nýn bakýþlarýna ve yüz hat larýna alýþmam ge re ki yor du: 
geç  miþ ya þamýnýn anýsýnda ken di ni tanýmak ta za ten güç-
lük çe ken, ödlek bir ace mi er.

Bu fo toð rafý ve dak ti loy la yazýlmýþ adýmýn harf le ri-
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nin si lin me ye yüz tut tu ðu, nay lon kabý sýyrýlmýþ, sarý 
bris  tol kâðýdýndan as ke ri kim lik kartýmý hâlâ saklýyo-
rum. Tüm bu za man bo yun ca, ev, kent, hat ta mes lek ve 
ya  þam de ðiþ tir dim, bir yýðýn þey kay  bet tim: bir yýðýn 
kâ ðýt, ge rek li ge rek siz bir yýðýn bel ge, koy du ðum yer de 
bu la madýðým ve ye ni den baþ la mak zo  run da kaldýðým 
ro man say fa larý, ma ka le müsved de le ri, küçük par ça lar 
ha lin de yýrtýlmýþ, çöp ku tu su na atýlmýþ ya da yakýlmýþ 
aþk mek tup larý, not def ter le ri, be nim için çok önem li 
olan ama oku ya ma dan kay bet ti ðim ki tap lar, fo  toð raf lar, 
boþ ye re arayýp dur mak tan nev ro tik bir güç süz lüðe 
kapýl dý ðým, kaybettiðim için ken di mi giz li den giz  li ye, 
çok sert eleþ tir di ðim tren ya da uçak bi let le ri, üni   ver si te 
dip lo ma larý, hat ta ta pu se net le ri ...

Bu sürede kay bet ti ðim þey le rin sayýsý inanýlmazdýr, 
ama hiç bir iþi me ya ra ma yan as ke ri kim lik kartýmý, sak-
la  mak için hiç ça ba göster me me me karþýn hep bul dum, 
cüz dan larýmda, çek me ce le rim de do lanýp dur du, ter his 
olu  þ um dan bu ya na her þe yi kay bet me yönünde ki umut 
ký rýcý ye te ne ði me di re ne rek ha yat ta kaldý, hat ta ki mi 
za man ara ma ma ge rek bi le kal ma dan or ta ya çýktý.

Bir yýðýn kâðýdýn ya da bir ki tabýn say fa larý arasýnda 
yok olur gi der ve bir süre so nun da, ay lar ya da yýllar geç-
tik  ten son ra, bir tür müte vazý sa da kat le, bo þa kürek sal-
la dýðým bir baþ ka ara ma sýrasýnda, inatçý bir þe kil de ve 
bek  len me dik bir an da bir ba karsýnýz ye ni den or ta ya 
çý kar: o de ðiþ me yen, gi de rek genç le þen, ben yaþ lan dýk  ça 
ye ni yet me lik te çakýlýp ka lan ya da ken din den uzak    la þan, 
be nim ya þam za manýma ya bancý ve ken di za manýnýn, 
fo toð raf larýn za manýnýn ya vaþlýðýna gö mü len yüz; tüm 
bun larýn olup bit ti ði, unut mak mümkün ol ma  yan o kor-
kunç geç miþ, ýssýz te pe le rin ve düzlükle rin ya  ban so ðu-
ðu, Vi to ria ci varý, 1979 Ka sýmý’nýn o er ken ký þý, ba ra ka lar 
arasýnda esen rüzgâr, biz  ler ye min töre ni nin da  yanýlmaz 
süre si bo yun ca ha zýr  ol  da dur ma ya ta ham mül eder ken 
üze ri mi ze aðýr aðýr ya ðan kar... 
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Ayi ni yöne ten pa paz kut sa ma için ma yasýz ek me ði 
ha  va ya kaldýrdýðýnda biz as ker ler si lah larýmýzý eði yor-
duk ve ban do mil li marþý çal ma ya baþlýyor du. Hazýr ol da 
ge çen sa at ler so nun da yor gun luk tan, so ðuk tan baygýn 
dü þen ler olu yor du: Kar üze rin de ko yu ye þil di zi di zi 
ka re  ler ha lin de ki yýðýnýmýz, su gi bi dal ga lanýyor ve bir 
göv de sa man dan bir kor ku lu ðun ko lay ca yýkýlýve ren 
es nek li  ðiy le düþüyor du. Önce kep le ri mi zi çýkarýp öpme-
miz, ar dýn dan da ita atkâr ve ateþ li bir þe kil de eði le rek 
altýndan geç  me miz ge re ken bay rak yönünde tören yü rü-
yü þün de iler  ler ken, ho parlörler den Lej yon Marþý çýnlýyor-
du. Ýs pan  ya’nýn dört bir yanýndan ko þup gel miþ ai le ler, 
oðul  la rý nýn, kar deþ le ri nin ya da ni þanlýlarýnýn bay rak 
ye mi  ni tö re ni ni iz li yor lardý. Ölümle ni þanlý ace mi er ler, 
ni þan lý la rýna pi ya de ya da lej yon as ke ri üni for malý oyun-
cak as ker  ler he di ye edi yor lardý; önce den, renk li fo toð raf-
lar gön der miþ ler di, ha fif çe ya na eðil miþ, ku rum lu bir 
poz  da; o fo toð raf lar ba ba larýnýn sa vaþ fo toð raf larý üze ri-
ne çok tan kon muþ tu bi le. Ho parlörler den Sol da di to 
es pa ñol’u iþi  ti yor duk ve içi mi ke mi rip du ran açlýktan, 
haf ta  lar ca sü ren sýkýntý ve yalnýzlýk ne de niy le ya da 
marþý kü çük ken rad yo dan din le di ði mi hatýrladýðým için, 
göð süm sý ký þýyor du; duy gu sal ola rak ken di ni he men 
koy ver me ar zu  su gi bi.  

Fazla va tan se ver bazý ai le ler ya da ar ka daþ lar, otur-
duk   larý tribünler den ge çen as ker le re doð ru eði li yor lar ve 
san   ki bo ða güre þin de bir lo ca dalarmýþ gi bi alkýþlýyor lar-
dý. Bay  rak larýn ve býktýrýcý söylev le rin sarý-kýrmýzý coþ-
ku  sun  da ulu sal bay ram larýn saldýrgan tadý vardý: faz la 
ba  ha  rat ve renk len di ri ci kon muþ bir ye mek te ki gi bi aþýrý 
bir sarý ve aþýrý bir kýrmýzý. ‘Af ri kalýlar’ re to ri ði ydi bu, 
Te tu   an’ýn fet hi nin li tog raf ya larý, yir mi li yýllar da ki Af ri ka 
or    du su nun1 yoz, ko kuþ muþ, ye te nek siz, ca hil, ka ba ve 
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sar   hoþ re to ri ði; kah ra man ca ve fren gi li sa katlýk karýþý-
mýy la bir lik te, Mil lán As tray’ýn icat et ti ði teþ hir ci lej yon 
ka  balýðýydý ve ayný za man da 1934 yýlýnda As tur ya bölge-
sin  de Ge ne ral Fran co’nun yönet ti ði lej yo nun so ðuk, ken-
di ne hâ kim ol ma ya çalýþan, Ka to lik ka balýðý; ro man tik 
ti yat ro nun toz lu ve ba yat lamýþ li riz mi ile maltýz ma sasý 
ve tes pih li, uz laþ maz, sürü Ka to lik li ði karýþýmý bir nef ret 
ka pa si te si nin aynýsý.

Bu re to ri ðin do ru ðu, söyle nen her sözcüðün yok 
ol ma sýydý: Söylev ler de bo ðuk çýðlýklar at ma ya, ve ri len 
emir ler de de hav la ma ya ve ses tak li di ne eði lim göste ri-
yor lardý. Sýfýrýn altýnda bil mem kaç de re ce so ðuk ta, tri-
bün ler de  oturan se yir ci le rin en gülünç, en tu haf larý 
al kýþ  la mak için eði li yor lardý. Bun lar bi yo lo jik fa þist ler di, 
es  ki sýký sa vaþçýlardý; kýsa fa vo ri li, kýr saçlý, gömlek yen-
le  ri ni dirseklerine kadar kývýrarak ro ma tiz ma dan bo ðum 
bo  ðum ol muþ lej yo ner dövme li kollarýný sergileyen, bir 
Du  ca dos’un fil tre si ni ya da o dönem de be yaz plas tik ten 
aðýz lýðýyla bir lik te satýlan o si gar lar dan bi ri ni diþ le yip 
du  ran des tek çi ler di. Pat la yan tüfek ler le bir lik te, Ýspan-
ya’ nýn p’si zo run lu bra vo lar arasýnda çýnlýyor du.

Ben uy gun adým yürüyor dum, Cet me mar ka tüfe ðim 
om zum da, töre n üni for mamýn be yaz el di ven le ri için de 
par mak larým ger gin; kýdem li le rin tav si ye si üze ri ne plas-
tik tor ba lar la sardýðým iki çift ço ra ba rað men pos tal larýn 
için de ki ayak larým don muþtu; kor ku dan çok, sýnýrsýz bir 
þaþkýnlýk his se di yor dum. Yýllar son ra ro bot por tre le ri ni 
Al fon so Gu er ra’nýn kar de þi nin ya pa caðý tüm bu ki þi le rin 
eði tim ka rargâhlarýnda ya oðul larý ya da da mat larý vardý, 
aralarýndan bazýlarý ye min töre ni ni kaçýrma mak için bin 
ki lo met re lik yol cu luk yapmýþlardý; he ye can için de ki 
an ne  le rin ve çe ne le ri nin altýnda düðümle dik le ri ka ra 
eþarplý büyükan ne le rin ek sik ol madýðý gürültücü ai le ler 
eþ liðinde gelmiþlerdi oto büsler de. Su bay larýn bir tür saf-
lýk ve La tin ce karýþý mýy la ca pel lan cas tren se, ya ni as ke ri 
din adamý di ye ad landýrdýklarý ra hi be göre, Ka to lik li ði-
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miz için ilk Ku das Ayi ni miz ne ka dar önem liy se, Ýspan-
yol lu ðu muz için de bay rak ye mi ni o ka dar önem liy di. 
Tri  bünler den ve ho par lörler den al ko lik bir va tan se ver-
lik, bo ða güre þi ne ve fut bo la özgü bir Ýspan yol hay van lý-
ðý kükrüyor du ve biz ler tüm bu olup bi ten le rin or ta sýn-
da, adýmlarýmýzý Lej yon Marþý’na uy du ra rak, el di ven le-
rin be yaz do ku su al týnda tüfek dip çi ði nin so ðu ðu nu his -
se  de rek ge çit töre ni yap mak la meþ gul dük, çünkü bü yük 
bir bay ram günüydü bu ve biz ler be yaz el di ven giy miþ-
tik, par lak kayýþ takýmlarýmýz vardý ve pos tal larýmýz yüz-
ba  þý mýzýn is te di ðine uygun olarak ay na gi bi parýldýyor-
du; ta bii için de de be len di ði miz kar ça mu ru na bat ma mýþ-
lar  sa...

Ayi nin ve ye min ge çi di nin ardýndan yað ma ya baþ la-
yan karýn altýnda, se ki nin üze ri nde duran ka rargâh 
ko mu taný al bay bo ðuk bir ses le tum tu raklý laf lar edi yor-
du, bel ki de er te si günkü bazý ga ze te ler onun usanç ve ri-
ci sözle rin de ki en dar be ci cümle le ri alýp man þet ya pa-
cak lardý. Bugün çok ge ri ler de kalmýþ, bi zim için ha yal 
edi le mez ha le gel me si pek aðýr ve adým adým ger çek leþ-
miþ o dönem de al bay lar, hüküme ti kor kut mak ve mey-
dan oku mak için, açýk se çik teh dit ler de bu lun masa lar da 
da ha kor kunç ve teh ditkâr ima lar saç mak için bay rak 
ye min le ri ni ya da as ke ri tören le rin her han gi bi ri ni fýrsat 
bi lip ya rar lanýyor lardý. Er te si gün de mok rat ga ze te ler 
as ker le rin söylev le ri ni in saný tit re ten man þet ler le de ðer-
len di rir ken, fa þist ga ze te ler do ku naklý bir de me cin coþ-
ku suy la ko nu þur lardý.

Be nim yanýmda du ran ve haf ta lar bo yun ca ge ri 
ze kâlýlar man gasýnda sürgünde kal mayý en ufak he ye-
can duy ma dan ka bul et miþ olan Cáce res bölge sin den 
gel me þiþ man bir ace mi, al bayýn di ni, va tan se ver söyle vi-
ne ta ma men aldýrýþsýz, du ru þu nu boz ma dan so sis li bir 
sand vi çi giz li den giz li ye yu tu yor du, çe ne si ni ne re dey se 
hiç ký mýldat ma mayý ba þarýyor ama çið ne me gürültüsünü 
güç be la bastýrýyor du. As ker ce kaldýrdýðý çe ne sin den 
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kýrmý zým týrak bir yað aðýr aðýr sýzýyor du. Ye min töre ni 
bi tti ðin  de büyük bir þöle ni hak et miþ tik artýk; san ki bir 
dü ðün için hazýrlanmýþ gi bi be yaz örtüler ve bris tol 
kâðýdýna basýlý mönüler, ma yo nez li ka ri des, ha fif ateþ te 
pi þi ril miþ da na eti ve þu rup lu ar mut lar la yi yip içip eð len-
me, üs    tüne bir kah ve, sert bir pu ro ve bir ka deh uy dur ma 
kon     yak, þa rap ile kon yak arasýnda da gürültülü çýðlýklar, 
bun   ca açlýðýn ardýndan ge len ye me ðin doy gun lu ðu ve 
özel lik le tam bir haf ta bo yun ca iz ne çýka caðýmýzýn ga ran-
ti  si; aþýrý he ye can dan baþýmýz dönüyor du, ken di mi zi 
dost     lu ðun ve ra hatlýðýn ser sem li ði ne kaptýrmýþtýk, ne re-
dey  s e he pi miz þa ka laþýyor, bir bi ri mi ze ið renç þey ler 
an la  týyor duk, ye ni öðre nil miþ bir di lin ver di ði ra hatlýkla 
kýþ  la ya özgü ko nuþ ma tarzýný þim di den kul lan ma ya baþ-
la  mýþtýk bi le.

Ye mek so na er di ðin de iz ne çýka caktýk. Otobüsler 
eði   tim sa hasýna di zil miþ ler di, bazýlarýmýz g rup fo toð raf-
la rý çe ki yor du: diþ le rin arasýnda pu ro ve muh te me len bir 
da ha as la görme ye ce ði miz as ker le rin omuz larýna atýl mýþ 
kol lar. Bit mek bil me yen sa at ler bo yun ca, bu oto büs ler de 
güney is ti ka me tin de yol cu luk ede cek tik; as ker lik ten 
kur tul mamýþ ol du ðu mu zu, altý günlük iz ni mi zin göz açýp 
ka pa ya na ka dar ge çip gi de ce ði ni, asýl as ker li ðin gönde-
ril di ði miz kýþla ya doð ru ya pa caðýmýz yol cu luk la baþ la ya-
caðýný düþünme me ye çalýþa rak...

Kýþla ya ge ri dönüþ düþü, artýk uzun za man dan be ri 
be ni ne re dey se hiç zi ya ret et mi yor. Bi lin çaltýmýzýn rit mi 
aklýmýzýnkin den çok da ha ya vaþ iþ li yor ve olay lar ora da 
vücut bul mak, ardýndan da unu tul mak için da ha çok 
za ma na ih ti yaç du yu yor ola bi lir, týpký ok ya nus su yu nun 
ya zýn top rak tan da ha ya vaþ ýsýnmasý ve kýþýn da da ha geç 
so  ðu masý gi bi. As ker li ðe ge ri dönüþ gi bi, yýllar ca hatýrla-
madýðýmýz bir kadýný da göre bi li riz düþümüzde ve uya-
nýnca düþün her bi ri mi zin mah rem ta rihönce si ol du ðu-
nu, bu ne den le görüntüle rin fo sil leþ miþ bir bit ki ya da 
hay  vanýn görkem li es ki li ðin de ve in ce lik li ke sin li ðin de 
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ol du ðu nu fark ede riz. Gözle ri mi zi ka pa dý ðýmýzda yol cu-
lu  ðu mu zun ne re ye ol du ðu nu, ru hu mu zun ka ranlýkla rý-
nýn bi zi yeryüzünün han gi mer ke zi ne, han gi de ni zaltý 
de  rin lik le ri ne doð ru yönel te ce ði ni nasýl bi le bi li riz ki? 
Bi le  r ek ‘ruh’ di yo rum, çünkü bu be nim ku laðýma bi lin ç-
al týn dan da ha iyi ge li yor, hem de psi ka na li zin sözda ða-
rýn dan sýkýlma ya baþ ladýk artýk.

Gördüðümüz düþlerden biz so rum lu de ði liz, hat ta 
bel   ki de yazdýklarýmýzýn so rum lu su da biz de ði liz, da ha 
doð  ru su her yaz ma fýrsatý bul du ðu muz da his set tik le ri-
miz   den de so rum lu de ði liz: Mart baþýnda bu lut lu bir 
sa bah, Vir gi nia’day ken, ye min töre ni son rasý izin den 
dönü þüm de San Sebastian’da çalýþtýðým as ke ri büro yu 
ve o bü ro nun pen ce re sin den görünen bu lut lu gökle ri 
hatýrla dým; on yýlý aþkýn bir za manýn ve ko ca bir ok ya nu-
sun bir   bi  rin den ayýrdýðý bu iki görüntü bir bir le rin de 
yan ký lan  ma  ya baþ ladý, bek len me dik bir ben zer lik için de 
bir bir  le ri   ne denk düþtü. Vir gi nia’da ki ke þiþ le re özgü 
oda mýn yal nýzlýðý ve ses siz li ði, kýþýn, kýþlanýn ne re dey se 
ta ma  men boþ oluþu, be nim, bronz ren gi ka ro ser li, bir 
mið fer gi  bi þiþ kin ve da yanýklý, güzel bir Oly mpia dak ti-
lo da yaz  ma  ya ko yul mak için bu sa kin lik ten ya rar-
landýðým o pa  zar sa bah larý bo yun ca büro nun yalnýzlýðýna 
ve ses siz li   ði ne ben zi yor du. Kâðýt ye ri ne þim di karþýmda 
bil gis aya rýn ýþýk lý ek raný vardý, ama art alan aynýydý; art 
alan ve ayný za  man da onu sözcükler le dol dur mayý ba þa-
ra ma mak  tan, her za man için ‘açýl su sam açýl!’ iþ le vi 
gö ren ve ar dýndan tüm di ðer sözcükle ri sürükle yen ilk 
söz cüðü bu  la ma mak tan du yu lan kor ku, ce sa ret siz lik 
aynýydý.

De mek ki, sandýðým ka dar de ðiþ me miþ ola bi lir dim 
ve bu du rum da, as ke re ge ri dönüþ düþlerimde bir ger çek 
pa yý vardý. Ki tap yaz mayý hâlâ ar zu ladýðýma ve her say-
fa nýn baþýnda hâlâ öle si ye kor ktu ðu ma göre, yir mi dört 
ya þýnda ki o as ker içim de ya þa ma ya de vam edi yor ol ma-
lýy dý. Vir gi nia’da ki odam gi bi, as ke ri büro da dünya ya ve 

19/2Savaþma Arzusu



gün de lik za man ölçütlerine ya bancý bir yer di. Asýl za man 
Ekim 1979’da, ku zey is ti ka me ti ne gi den tre ne bin di ðim 
a k þam ke sin ti ye uð ramýþtý; týpký Ocak 1993’te Ame ri ka’-
ya be ni götüre cek uça ða bin di ðim de olduðu gi  bi. Her iki 
du  rum da da, bu sa de uzam için de, bu nötr za  man için de 
ken di me bir ada in þa et mek zo run daydým ya da bu nu 
ar zu lamýþtým; on ki tap yazýp yayýnlamýþ ol  sa bi le in san, 
her se fe rin de san ki ilk kez  gi bi hissederek da ima ye ni 
baþ tan baþ la ya caðý bu iþe gi ri þe bil mek için ko ru  naklý ve 
sýnýrlý bir yer ister.

Vir gi nia’da ki odam da ne kim lik vardý ne geç miþ, 
týpký kýþla da ki büro da ol du ðu gi bi, ne va liz vardý ne bel-
lek. O za ma na ka dar yapýlmýþ olan larýn öne mi yok tu, 
bun lar can  si mi di ya da özür ola mazdý. Önce ki ya þam, 
önce ki ki tap lar yok tu. Baþ tan baþ la mak ge re ki yor du, bil-
gi sa yarýn önünde ken di ni so yut la mak, ge ce nin ge li þi nin 
farkýna var ma mak ge re ki yor du. Günbatýmýnýn ala ca ka-
ranlýðý Vir gi nia’da da, San Sebastian’da da aynýydý; ve 
bil  gi sa yar ek ranýnýn mor aydýnlýðý ba na ge ce ol duk ça 
ak la þan ve boþalan dak ti lo da ki kâðýdý hatýrlatýyor du, 
ama kim se varlýðýmý fark et me sin di ye büro nun ýþýðýný 
yak mý yor dum. O dönem de, kýþla ya varýþýmdan bir kaç ay 
son  ra, artýk yürek ler acýsý bir ace mi er de ðil dim, ne re-
dey se bir kýdem li sayýlýrdým ve yazýcý ol manýn ya da 
su bay larýn be ni ra hatsýz et me yen bir ar ka ik lik le söyle-
dik le ri gi bi yazýya me yil li bi ri ol manýn ayrýcalýklý ko nu-
mu sa ye sin de ya þamýmý bel li bir ra hatlýk için de düzen le-
ye bil miþ tim.

San Sebastian’da, 67. Si ci lya Dað Avcý Alayý’nda, 
ka ba lýk, di sip lin, pos tal ve tüfek gürültüle riy le, günde lik 
ser  sem leþ tir me fa ali ye tiy le, tak vi me bir çen tik da ha ata-
bil  mek için aralýksýz di ren me nin aþýrý yo ru cu sabrýyla 
çev ri li bu pis ve ka palý dünya da bir ateþ kes ger çek leþ tir-
mek, odanýn hep aradýðým Is par talýla ra özgü uzamýný, 
çýplak du var lar, bir ma sa, düz ar kalýklý bir is kem le, bir 
pen ce re, tuþ larýna vu ra caðým bir klav ye yi bu la bil mek 
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için ken di mi bölük odasýna ki lit li yor dum. Düþlerde her 
þey ayný an da olur, ama bel ki de bi zi böyle si ne þaþýrtan 
bu du rum ne de niy le ger çe ðe çok ben zerler.

Kýþla ya dönüþ düþü görme ye li çok ol muþ tu, ama Vir-
gi  nia’da be ni bu lan tec rit ve uzaklýk duy gu su, her ak þam 
et  rafýmda, pen ce re nin karþý ta rafýnda ki or man da bir 
ka ran lýk ok ya nu su gi bi yayýlan ses siz lik, Uru mea üze rin-
de sis yükse lir ken kýþla da her ak þam büyüyen tec ri te, 
uzak lý  ða ve ses siz li ðe çok ben zi yor du. Bazý þeyler hak-
kýnda yaz mamýz, onlarý düþümüzde görmemeye 
baþladýðýmýz, ar  týk bizi yaralayamayacaklarý zaman 
mümkün olur an cak; artýk on lar dan uzam ve za man için-
de öyle si ne uzak düþ müþüzdür ki, ne re dey se hiç ya þan-
mamýþ gi bi ge lirler bi  ze.
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