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São Mi gu el

Bu ki ta ba Azor ada larýnda, öðle vak ti, Vi la da 
Nor  des te’nin küçük mey dan larýndan bi rin de ki bir 
sýra ya otur duk tan son ra baþlýyo rum. On günlük bir 
yol cu lu ðun ilk günü bugün, aðýrdan alýyo rum. Ýlk 
satýrlarým dökülüyor kâðýda. Fo toð raf ka re le ri ise, 
ilk günün he ye canýyla, hay li yol aldýlar.

Dün ge ce gel dim. Ani bir ka rar la bu ada la ra kaç-
tým. Her de rin de ði þi min ari fe sin de, bir baþýma 
uzak  l a ra kaç mak, artýk iyi ce kanýksadýðým bir tep ki-
ye dönüþtü be nim için. Yalnýzlýðýmýn ta di bi ne va ra-
bil me nin yo lu, ken di mi bütünüyle yi tir di ðim bi lin-
me dik bir coð raf ya ya sýðýnmak tan ge çi yor her ne-
den se. O yer de bir yan dan ken di mi yi ti rir ken, içi me 
ip ten bir mer di ven in di ri yo rum. Yöre ye yakýnlaþ ma-
ya baþ ladýkça, bi lin mez le tanýdýk arasýna bir köprü 
atýyo rum. Bu kez aðýr bir yükü ha fif let me ye gel di ði-
min bi lin cin de yim; sanýrým þim di ye ka dar kaldýr-
ma   ya yel ten me di ðim, böyle si bir de ne me ye gi riþ miþ 
ol saydým da altýnda ezi le ce ði mi bil di ðim bir yük bu. 
Ada lar da baþýboþ ge zin ti le ri min, yükü bi raz ol sun 
ha  fif le te ce ði ne, ka ranlýðýn ye ðin li ðin de ipin ce cik 
bir ýþýðý yüze ye çýka ra caðýna inan mak is ti yo rum. 
Her an bir þe ye tu tun ma ya ih ti yaç du yar in san, tu tu-
na  cak hiçbir þe yi kal madýðýnda bi le. Tu tun mak ve 
sý  ðýnmak, kaç mak la çe li þi yor mu? Bil mi yo rum. 
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Önce, ne den bir ada da ya da takýma da lar da ka-
rar kýldýðýmý sor malýyým ken di me. Ada, tanýmý ge re-
ði bir ka ra par çasýný sýnýrlýyor. Sýnýrlý bir yüzöl çü-
münde kal mak zo run lu lu ðu ve bu yüzölçümünü bir 
za man la sýnýrla ma ge re ði, der li top lu bir ke þif or ta-
mý sað la mak açýsýndan uy gun ola bi lir. Öte yan dan, 
yi ne ayný ne den ler, bir coð raf yanýn ge tir di ði iç sel 
gen leþ me yi, coð raf yanýn da dal lanýp bu dak lan ma-
sýyla son suz ha le ge tir me yi en gel le ye bi lir ler. Ký sýt lý 
bir coð raf yayý, kýsýtlý bir za man da, iç sýnýrlarýmý da 
kýsýtlý tut mak yo luy la aþa caðým. Bu da ga li ba bir 
cins sarýlma, ku þatýlma duy gu su ve ri yor ba na.

Sýnýrla manýn doð ru lu ðu nu sýna mam ge re ki yor. 
Sýnýrlarý da ralt mak kýsýtlý bir mekâna, bu mekânýn 
ver di ði sarýlma duy gu su de rin bir yanýlsa ma ya açý-
la bi lir. Ken di mi uyar malýyým. Her yol cu luk böyle 
baþ la malý en azýndan, ardýndan da sa pak lar da yi tip 
git mek en doð ru su.

*

Dünden be ri üze rin de bu lun du ðum, sa bah tan 
be ri ki ralýk bir ara bay la yol larýný arþýnladýðým São 
Mi gu el adasý, Azor ada larýnýn en büyüðü. Uzun lu ðu 
65 km., ge niþ li ði ise 16 km. Bu ra kam lar en uç nok-
ta larý göste ri yor üste lik. 750 km2’lik bir ka ra par ça-
sýn dayým ve bir kaç gün için de bu da racýk alaný keþ-
fet mek ni ye tin de yim. Bu ve ri le ri alýrsam, faz la faz la 
vak tim ol du ðu so nu cu nu çýkar mam iþ ten bi le de ðil. 
He le altýmda bir ara ba ol du ðu düþünülürse, iþi min 
da ha da ko lay ol du ðu an laþýlýr.

Dün ge ce sa at do ku za doð ru uçak la Pon ta Del-
ga da’ya in dim. Ola bil di ðin ce ça buk yol çan tamý ve A 
ti pi ki ralýk ara bayý top layýp yo la ko yul dum. Pon ta 
Del ga da’nýn 50 km. ka dar do ðu sun da ki Fur nas’da 
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ote li me vardýðýmda saat on bu çu ðu geçiyordu. Bu 
sa bah da Fur nas’dan Nor des te’ye doð ru 40 km. ka-
dar yol tep tim. Du ra du ra, ge ze ge zi ne, do la na do la-
þa üç bu çuk sa at sürdü yo lum. Ara da bir yan yol la ra 
dalýp kay bol dum, ki mi za man ara ba dan epey uzak-
laþýp yürüye yürüye pa ti ka la ra gir dim. Yi ne de to pu 
to pu  üç bu çuk sa at te Nor des te’de   ki mey da na, üze-
rin de otur du ðum sý   ra ya vardým. Öð le saa tin de yaz-
ma ya baþ ladým, þim  di ara ve rip bir þey  ler atýþtýra-
caðým, son ra ye ni den yo la düþe ce ðim. Ký yý þe ri di ni 
iz le ye rek Lom ba da Ma ia’ya git me yi, ora  dan güne ye 
çark edip ha va ka rar ma dan Fur nas’a dön me yi 
planlýyo rum. Kâðýt üze rin de ye te rin ce za ma ným var.

* 

Da ha yarým gün geç ti ðin de, bir kaç günün bu 
adayý keþ fet me ye yet me ye ce ði ni an ladým. Günba tý-
mýnda, he sap ladýðým yol dan ote le döndüðümde bu 
inancým ke sin lik ka zandý. Adanýn, an cak dörtte bi ri-
ni, do ðu su nu tur ladým. Ýçim de büyük bir yok sun luk 
duy gu su var þu satýrlarý ya zar ken.

Yarýn Ri be ira Gran de üze rin den Pon ta Del ga da’ 
ya ge çe ce ðim. Þim di den bu yo lun da bugün ol du ðu 
ka dar ek sik ka la caðýnýn bi lin cin de yim. Bütün yol -
larýn ek sik kal ma ge rek li li ði, mi dem de bir yan ma ya 
ne den olu yor.

Bugün gördükle ri mi hatýrla ma ya çalýþýyo rum. 
Bir yan dan dik ka ti mi yol da yo ðun laþtýrýrken, ola bil-
di ðin ce geç ti ðim mekânla ra göz atýyor dum. At las 
Ok   ya nu su’nun or tasýnda, es ki den ba li na avcýlarýnýn 
se fe re çýktýklarý bu adanýn yem ye þil ye ðin bit ki ör-
tü sü sýk sýk Ak de niz’i tro pik yöre ler le bu luþ tu ru yor, 
yüksek te pe ler le de ni zi bir leþ ti ri yor. Ara la ra ser piþ-
ti ril miþ, iri li ufaklý köyler de bem be yaz alçý sývalý 
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ya pýlarýyla ve her bi rin de ki sömürge bi çe mi ki li se le-
riy le il ginç bir karþýtlýk oluþ tu ru yor lar. Aydýnlýk yüz-
lü çir kin in san lar ve çayýrlar da ot la yan sýðýrlar be-
nim gözümde adanýn ha ri tasýný çi zi yor lar.

Hep si bu ka dar. Uzun la masýna süslü be tim le-
me le re, kar maþýk duy gu sal çýkar sa ma la ra gi re cek 
du  rum da de ði lim. Bir gün bo yun ca da racýk bir ala-
nýn or tasýndan geç tim git tim. Ge ri ye ka lan lar da 
sa de ce bu an lamsýz im ge kýrýntýlarý, kýrýntý im ge ler. 
Ýçin den ge çip git ti ðim yöre, kalýcý hiçbir iz býrak ma-
dý ben li ðim de, ben de o yöre de iz býrak madým ta bii. 
Bir rast lantý, an lamsýz bir bu luþ ma. De rin bir ya nýl-
sa  ma.

* 

Üç yýl bo yun ca Ýsviç re’de küçücük bir köyde ya-
þadým. Kýzým, biz o köyde ya þar ken dünya ya gel di. 
O za man yaz kýþ, yað mur ça mur kar de mez, en az 
haf   ta da bir gün, elim de fo toð raf ma ki nasý ya da 
önüm de pu set, tar la larýn, bað larýn arasýnda sa at ler 
s ü ren yürüyüþle re çýkardým. Her se fe rin de ev den 
ha  re ket et ti ðim göz önüne alýnýrsa, üç yýllýk ge zin ti-
le ri min son de re ce sýnýrlý bir alaný kap sadýðý ve ayný 
yer ler den de fa lar ca geç ti ðim an laþýlýr. Bu na rað-
men, üç yýlýn so nun da ken te taþýndýðýmda ve dönüp 
yakýn geç mi þi me baktýðýmda, o köyün çev re si ni ye-
te rin ce tanýmadýðým ger çe ðiy le bu run bu ru na kalý-
yo  rum. Bir kaç kez ayný köye git mem bu iz le ni mi 
doð ru la mak tan, pe kiþ tir mek ten baþ ka iþe ya ra madý.

Þim diy se çok da ha ge niþ, hat ta karþýlaþtý rýldý-
ðýnda uç suz bu caksýz sayýla bi le cek bir ka ra par çasý-
ný bir kaç güne sýðdýrma ya çalýþýyo rum. Ken di baþý-
na Sisy phos’un ça ba larýný andýrýyor bu uð raþ. Yi ne 
de önümde uza nan do kuz günü en iyi þe kil de de ðer-

12



len di re bil me umu du var içim de. Bu sýðdýrma, sýkýþ-
týrma, yo ðun laþtýrma uð raþý, içim de ki bek len ti ye 
denk ge li yor bir an lam da.

Ýsviç re’de ki köyden ken te taþýnalý se kiz yýlý geç-
ti. Bu süre için de akýllan madým her hal de. Hâlâ ayný 
umut, ayný yanýlsa may la yol la ra düþme ye de vam 
edi   yo rum. Uç suz bu caksýz uzak yöre ler gez dim. 
Son   ra sayýsýný unut tu ðum kent ler, ka sa ba lar, köyler 
var. Hep sin den ayný yok sun luk la döndüm. Bir son-
ra ki ne ka dar yok sun lu ðu mu bastýrdým ve bu bastýr-
ma iþi ni ne de ça buk be ce re bil di ði me þaþtým. Bir ara 
Prag’ý kom þu kapýsý yapmýþtým, son gi di þim de ayný 
boþ luk çöktü bel le ði me. Bir yöre yi, bir ken ti taný-
mak olasý mýdýr? Ya bir çeh re yi, bir gövde yi?

* 

Yol lar coð raf ya lar la sýnýrlý de ðil kuþ ku suz. Örne-
ðin bir gövde yi ne ka dar tanýdýðýmý sor gu la ya bi li-
rim. Za man ne ka dar uzun olur sa ol sun, bil dik saný-
lan bir gövde nin her ye ni açýlýmýnda þaþkýnlýkla tit-
re di ði ni bul gu lar in san. Bu gövde, ki þi nin ken di 
göv    de si ol du ðun da da de ði þen bir þey yok tur. Gi aco-
mo Ca sa no va’nýn, Pi et ro Are ti no’nun bir gövde den 
öte ki ne nasýl da ko lay geç tik le ri ni düþününce, baþ-
tan be ri et rafýnda dönüp dur du ðum yok sun luk duy-
gu su iyi ce ke sif bir hal alýyor içim de.

Son ra ki tap lar var. Za manýn, ülke le rin, kim lik-
le rin, duy gu larýn coð raf ya larýnda kay bol mayý iyi bi-
li yo rum, ço cuk lu ðum dan be ri. Büyük olasýlýkla, 
kim   li ði mi oluþ tu ran yap rak yap rak, cilt cilt coð raf-
ya lar dan ar taka lan larý bugünkü Azor iz le nim le riy le 
kar þýlaþtýra bi li rim. Bel le ðim de yer eden ler, sa de ce 
için  den ale la ce le ge çip git ti ðim bu adanýn do ðu su 
ka   dar ol sa ge rek.

13



Bu nok ta da du rur sam, bir çe liþ ki ye düþmek pa-
hasýna, bel le ðim de yer et me yen gövde le rin ya da 
me   tin le rin bugünümü yo ður du ðu nu ko laylýkla id-
dia ede bi li rim. Du rum böyle olun ca, yýllardýr sür-
dür düðüm, bir ye ni si ni bugün tek rar ladýðým ge zi le-
rin de ayný kapýya açýldýðý, yüzey sel li ði ne da ha dik-
kat li bak mak ge rek ti ði ger çe ði di ki li yor karþýmda. 
Bu sa bah, için den, or tasýndan, üze rin den kayýp 
geç ti  ðim coð raf ya ya, be ni bu ra ya ge ti ren it ki nin 
mer ce ðin den, ken di içgözümden bak malýyým.

* 

Ki tap la ra dönüyo rum ye ni den; bel ki on larý da ha 
iyi bil di ðim den, iyi bil di ði mi sandýðýmdan, bel ki da-
ha an laþýlýr ol duk larýný düþündüðümden.

Ki tabý oku ma ya ayýrdýðým süre yi ge nel ge çer an-
lamýyla ya þa madýðým, ya þam dan çaldýðým, kaçýrdý-
ðým bir za man di li mi ola rak algýla mak mümkün. 
Grek le rin düþünce le ri, Röne sans’ýn öyküsü, kor san-
la rýn serüven le ri, po li si ye le rin me raký, hep si bir 
san   ki. Ya þa ma ya ayýra cak za maný oku ma ya yönlen-
dir    di ðim de, in san ola rak varýlmasý öngörülen he def-
ten uzak laþmýþ olu yo rum. Bu nun uzak laþ ma sayýl-
ma  dýðý nok ta lar da ge cik mek’ten dem vu ra bi li rim. 
Bu ra da oku mak, ya þa mak’la çe li þen bir kav ram 
ola rak görünüyor. Oy sa adam ol ma’nýn oku mak’tan 
geç   ti ði düþünülürse, adam ol ma’nýn ya þa mak la çe-
liþ ti ði sap ta masý çýkýve ri yor önüme. Bir de baþýndan 
be ri kul landýðým yol da ol ma ha li ni bu çiz gi ye ka ta-
rak, iþi için den çýkýlmaz ha le ge tir mek ni ye tin de-
yim. Düðümler de aran manýn da ha ye rin de ol du ðu 
önse zi si ne tu tu nu yo rum.

Ya þa mak’la oku mak’ýn çe liþ ki li ol du ðu nu be lirt-
ti ði me göre, þim di ma dal yo nun öte ki yüzünü çe vi re-
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bi li rim. Bi raz ge niþ açýdan ken di me ba kar sam, en 
azýn  dan ken di ha yatýmda, oku muþ ol manýn (kav ra-
ma çif te an lam yüklüyo rum) ba na bir çok kapýyý açtý-
ðýný, bu kapýlarýn her bi ri nin be ni ya þa ma yak laþ týr-
dý ðýný, hat ta içi ne sok tu ðu nu ra hatlýkla ile ri süre bi-
li  rim. Bu pa ra dok su açýkça or ta ya koy malýyým: 
Oku du ðum ki tap larýn tor tu larý, kýrýntýlarý bel le ðim-
de bel  li be lir siz yüzey sel bir iz býrakýyor lar. Bu izi 
tu ta bil mek için ver di ðim uð raþ, ya ni ayýrdýðým za-
man, ya þam dan çalýnmýþ kýsýr bir süre ce denk ge li-
yor. Bu coð raf yanýn or tasýndan ge çip git miþ ol mak 
be ni sak landýðým, kaçtýðým ha ya ta yakýnlaþtýrýyor.

Ki tap la ra çok küçük yaþ ta sýðýndýðýmý, on larýn 
renk li dünyasýnda ken di me bir barýnak keþ fet ti ði mi 
bi   li yo rum. O yaþ ta bir ço cu ðun oku du ðun dan çok 
da ha faz la ki tap oku du ðu mu anýmsýyo rum. O yýllar-
da ken di di lim de son de re ce sýnýrlý ol du ðu nu çok 
son   ra larý öðren di ðim ço cuk kla sik le ri ni yu tar gi bi 
oku yor dum. Ge ri dönüp baktýðýmda, oku ma serüve-
ni nin mi, yok sa bir ki tabýn so nu nu ge tir miþ ol manýn 
mý da ha büyük önem taþýdýðý ko nu sun da ki mi kuþ-
ku lar uyanýyor içim de. San ki bir ki tabý oku yup bi tir-
mek, bi tir miþ ol mak, ki tabýn içe ri ðin den önce ge li-
yor du be nim için. Oku duk larýmdan aldýðým zevk 
sý nýr l ý kal ma ya yazgýlýydý, öyküler say fa larý çe vir me 
it   ki si ne ye ti þe mi yor lardý. Öykü kah ra man larý, be-
nim hýzýma ayak uy dur mak için so luk so lu ða kalý-
yor  lardý. Oku nan ki tap sayýsý, oku nanýn ya rattýðý 
he ye can dan da ha önce lik liy di.

Er gen lik çaðýmdan son ra, ki tap la ra ye ni den 
dön        düm; oku duk larýmýn ço ðu nu baþ tan oku dum; 
fark   lý tat lar, farklý haz lar aldým. O dönem de abur cu-
    bur  cu lu ðu mu gövde le re yönelt miþ tim; yi ne sayý pe -
þin  de ko þar ol muþ tum. Ki tap lar gi bi, gövde ler den 
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kaç  mayý da alýþkanlýða dönüþtürmüþtüm. Yýllar la, 
ki     tap lar dan, gövde ler den kaç ma mayý öðren di ði mi 
sa    nýyo rum; ara da bir es ki ka ça mak alýþkanlýklarým 
nük  set se de, kaç ma mayý ya þa ya bil di ði me inanýyo-
rum. Bu nun için, kaçýlmasý en güç olanýn kaç ma 
ar zu  su ol du ðu nu an la ya cak ka dar ki tap, gövde gez-
mem ge rek ti. Hiçbir ki ta ba, hiçbir gövde ye bütü-
nüy   le ulaþýla ma ya caðýný, onun giz le ri nin bütünüyle 
açýmla na ma ya caðýný an la mak, bu bil gi nin ya rattýðý 
yok sun lu ðu ka bul len mek iþin en güç yanýydý.

Azor ada larýnda ki ilk günümü nok ta lar ken, his-
set ti ðim yok sun lu ðun tam ola rak kes ti re me di ðim, 
ama ki mi çaðrýþýmlar la uza na bil di ðim bir ye re iþa ret 
et ti ði ni ka bul le ni yo rum.

* 

Ýlk günün ge tir dik le rin den bi raz akýllanmýþ ol-
malýyým. Bugün adanýn her ye ri ni görme sev dasýn-
dan vazge çip yo lu mu Fur nas ile Pon ta Del ga da arasý 
50 km. ile sýnýrladým, Ri be ira Gran de’yi sil dim.

Kaldýðým ote lin adý Ter ra Nos tra. Yarý tro pik bit-
ki le ri nin ye ðin li ðiy le ve arasýra bir görünüp bir kay-
bo lan ku ðu, ördek ve ta vus kuþ larýyla gördüðüm en 
güzel park lar dan bi ri nin için de, kah ve ren gi balçýklý 
su yu nun yüze yin de nilüfer le rin salýndýðý ko ca man 
bir kaplýca ha vu zu bu lu nu yor. Ada halký, ek ze ma-
dan ülse re, si il den ba su ra, so lu num yol larý bo zuk-
luk     larýndan göz hastalýklarýna kadar ken di ni bu her 
der de de va ýlýk su ya atýyor. Sa bah ha va ol duk ça se-
rin di, uy ku ser sem li ði ni üstümden at mak için kalýn-
ca bir ka zak gi yip ufak bir ge zin ti ye çýktýðýmda ha-
vu  zun için de bir    kaç ve let ve yaþlý bir çift vardý. Ha-
fif  çe ürper dim on larý görünce.

Fur nas, XVII. yüzyýldan iti ba ren, to hum larý 
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Goa’dan ge len bir por ta kal cin si nin en bol üre til di ði 
yö rey miþ. Yüzler ce, bin ler ce ka sa, dünyanýn her ya-
ný na ih raç edi lir miþ. Son ra dan Ýspan ya’nýn ve Fas’ýn 
rekabe tiy le baþ ede me yen yöre sa kin le ri baþ ka 
ürün    le re yönel miþ ler. São Mi gu el’in por ta kal ih ra ca-
tý Ame ri ka’nýn (hem de Rus ya’nýn) ilk kon so lo su 
Tho mas Hick ling’e bað lanýyor. Hick ling 1769 yýlýnýn 
Ekim ayýnda ada ya gel miþ ve 31 Aðus tos 1834 yýlýn-
da da ada da ölmüþ. Ter ra Nos tra parkýnýn düzen le-
me si iþi ni de Hick ling baþ latmýþ.

* 

Güzel bir kah valtý et tik ten, parkýn ses siz li ðin de 
ve ka vis li pa ti ka larýnda son bir kez ge zin dik ten, 
geç  miþ yüzyýllarýn ko ku su nu içi me çek tik ten son ra, 
ara ba ma bin dim ve ahes te ahes te yo la ko yul dum. 
Ekim ayýnýn or tasý ol du ðun dan, et raf ta he men he-
men hiç tu rist yok, yol lar ala bil di ði ne boþ. Canýmýn 
is te di ði an, ara bayý yo lun ke narýna çe ki yor ve key-
fim ce do lanýyo rum. Bugün za maným bi raz ol sun 
ge niþ le di san ki. Mekâný sýnýrlý tut mak için, önce den 
sap  tadýðým bir iç ek sen den sap mayý önle mek için 
bu ada larý seç miþ tim. Ýlk günden son ra, sýnýrlarý da-
ha da da raltýp za maný gen leþ tir me yi yeð li yo rum. 
Ge  nel de dünküne oran la de ði þen pek bir þey yok, 
yi   ne de adanýn tadýna da ha iyi varýyor mu þum gi bi 
ge li yor; içim de bel li be lir siz bir kýpýrtý baþ ladý. São 
Mi gu el’in batýsýný ve ku ze yi ni gözden çýkardým, bu 
da ba na ya radý ga li ba. Ka çar gi bi ara ba sürmüyo rum 
bugün, ara ba dan çok ta ban larýmýn kuv ve ti ne güve-
ni yo rum.

* 

Bu satýrlarý ok ya nu sun kýyýsýnda, mev sim dýþý 
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ol du ðu için terk edil miþ bir plaj da, lav dan boz ma 
ka p ka ra ka ya lar dan bi ri nin üze ri ne otur muþ yazýyo-
rum. Bu da, is ter is te mez kel ka falý bir gu ru nun, 
ha yatý si yah ve be ya za böle rek, gri le ri görmez den 
gel me si sa ye sin de, in san larýn ha yatýna mut lu luk ve 
ba þarýyý bir kaç baþlýða sýkýþtýra rak þýrýnga et me yo-
luy la köþe yi döndüðü ve her uy dur ma kav ramý tes-
cil le di ði, son za man lar da fe na hal de mo dern bir va-
rol ma bi çi mi ne dönüþtürdüðü beþ pa ralýk öðre ti yi 
ge ti ri yor aklýma. Han gi saf ha ol du ðu nu hatýrla ma-
ma ay rý calýðýna sa hip ol du ðum bir bölümde, kel ka-
falý gu ru, çömez le ri ne tek baþ larýna sa hil de bir ye re 
gi dip ken di le ri ni ha yatýn an lamý ve amacý üze ri ne 
sor gu la  mayý öne ri yor du. Ney se ki ben, ok ya nu sun 
kýyý sýn da tek baþýma otur muþ, sa de ce bir yol cu lu-
ðun bi çi mi üze ri ne ka fa yo ru yo rum. Bu nun dýþýnda-
ki her ben zer lik, ta lih siz bir rast lantý ol sa ol sa.

Bugün de, gördükle rim, için den ge çip git tik le-
rim süslü be tim le me le re gi riþ me me izin ver mi yor-
lar. Ok ya nu sun var gücüyle aþýndýrma ya uð raþtýðý 
ka  yalýklarý, ge çen ge mi le ri ka yalýklar dan sakýnmak 
ni  ye tiy le er kek çe di ki len de niz fe ner le ri, top rak la 
de niz arasýnda gi dip ge len balýkçýlarýn ayrýk dün-
yasý ve hiç bi ri ne deð me den ge lip ge çen ben, bir ba-
þý ma ben, ya pa yalnýz ben.

Yol cu luk la ra yalnýz, ya pa yalnýz çýkmayý sev mi-
þim dir ken di mi bil dim bi le li. Ki mi za man en yakýn 
tanýdýðýn bir kaç bin ki lo met re ya da bir ok ya nus 
öte de ol du ðu bil gi si ürkütücü ge lir ba na, yi ne de 
yol da yalnýz ol mak çe ker be ni. Yalnýzlýk da ha çe ki ci-
dir. Ki tap la ra ya pa yalnýz da larýz, on larýn dünya-
larýnda ya pa yalnýz ge zi ni riz. Ki tap lar kim se ler le 
pay laþýlmaz. Se viþ mek de oku mak gi bi dir yi ne. Her 
ne ka dar es ri me ye varýnca ya ka dar bir baþ kasýna tu-
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tu nur sak da, o ge ri dönüþü ol ma yan do ruk ta yalnýz 
kalýrýz, ya pa yalnýz. Bo þu na küçük ölüm den mez es-
ri me ye. Ki mi le ri ayný an da gel mek için yanýp tu tu-
þur lar, on lar için cin sel li ðin do ruk nok tasýdýr bu. 
Oy sa za vallý er kek, kadýnýn ken di ne hiç ben ze me-
yen dip siz de rin li ðin de, ya pa yalnýz kal ma mak için 
tu tu na cak bir dal arýyor dur aslýnda. Bu nu da bir lik te 
bo þa la rak ya da ayný an da ge le rek el le tu tu lur bir 
kav rayýþa dönüþ tü rme ye can atýyor dur. Bir baþ, bir 
son, mümkünse ken din ce ide al bir son arayýþýn-
dadýr. Bir kez da ha ken di ni kandýrýp bi lin me yen den 
uza ða kaçýyor dur. Bir kav ra ma, bir gövde ye, bir büt-
ünlüðe tu tun du ðu nu sanýrken, kaçýyor dur. Bir baþ, 
bir son yok tur as la; sa de ce yalnýzlýk vardýr.

Be nim bu adayý keþ fet me ye kalkýþmam, keþ fet-
me yanýlsa masýna düþmem, bir gövde yi açýnla mak, 
bir ki tabýn do lam baç larýnda yit mek ka dar, bir kaçýþ 
ola bi lir. Önce lik le, günde lik olan dan uzak ta bir yö-
re ye sýðýnmak, bu na karþýn o yöre ye as la nüfuz et-
me  me ye hükümlü ol mak çif te bir kaçýþ ey le mi dir. 
Bir yöre ye, bir ki ta ba, bir gövde ye yöne lir ken, aslýn-
da bir kaç ma ya iþa ret et mek te yim. Ýçi ne gir me, 
dýþýna kaç ma’yla eþan lamlýdýr he men her za man. 
Sö zünü et ti ðim iki uç, çe liþ ki ol mak tan öte, ta mam-
la yý cýdýrlar.

* 

Kaç mak hep iki ta raflýdýr. Bir þey den kaçýlýr, bir 
þe ye kaçýlýr. Bir kor ku kaçýrýr, sýðýnýla cak bir ye re 
ka çýlýr. 

Sak lam baç bir kaç ma oyu nu dur. Ebe, gözle ri ni 
yum du ðu an, sak lam baç oyu nu na katýlan di ðer le ri 
çil yav ru su gi bi daðýlýrlar. Daðýlma larýnda ni ce kaçýþ 
yol larý arar lar. Kaç mak, ebe den kaç mak, aran mak, 
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bu lun ma mak, en giz li ye re sak lan mak. So be len me-
mek. Son ra, ebe say mayý bi ti rir, gözle ri ni açar ve 
aran  ma ya ko yu lur. Ýyi sak la na ma yan lar bir bir ya ka-
lanýr. Son bir kaç ma þans larý vardýr, ebe den önce 
so be di ye bil me le ri ge re kir, so be di ye bil mek için 
ebe nin arayýþýna baþ ladýðý ye re ka dar koþ mak, bu 
kez sak   lanýlan yer den kaç mak þarttýr, kay bet me mek 
için, kaç ma yan ebe ol ma mak için.

Bir de en iyi sak la nan vardýr. O kaç mayý, iyi sak-
lan  mayý ba þarmýþtýr. Ebe onu bu la maz, ara mayý sür-
dürür. Ýyi sak la nan, kaçtýðý yer de kor ku duy ma ya 
baþ lar. Ye ri nin keþ fe dil me me si baþýna ge le bi le cek 
en kötü þey dir. Ya kim se onu bu la maz sa, ya ge ri sin 
ge ri ko þa maz, ka ça maz sa? Sak la nan, önce ebe den, 
son  ra ebe ye kaç mak zo run dadýr. So be, den mez se 
eðer, ya pa yalnýz ka la caktýr. Kor kar. Ni ha yet, ebe onu 
da bu lur, çünkü han gi alan da olur sa ol sun, kaçýla bi-
le cek bir yer yok tur. Oyun bir yer de bit mek zo run-
dadýr.

* 

Adanýn ilk baþ ken ti Vi la Fran ca do Cam po’da 
dur dum bi raz. Ara bamý par k et tim. Þim di ye dek 
gör  düðüm en ka la balýk ada ka sa basýný gez me ye ko-
yul  dum. Por te kiz mi ma ri si ni yansýtan bir bi ri ne ya-
kýn iki ki li se nin se vim siz li ði ni boþ ve rip or ta yer de-
ki mey dan da bir sýra ya yer leþ tim. Bu ka sa banýn, 
Pon ta Del ga da’dan önce, adanýn baþ ken ti ol du ðu nu, 
1552 yýlýnda deh þet ve ren bir dep re min ka sa bayý 
yer  le bir et ti ði ni, ka sa banýn iki yanýnda ki iki te pe yi 
çö kert ti ði ni ve ka sa banýn üstüne yýktýðýný, top raðýn 
ya rýlýp ka sa bayý bütünüyle yut tu ðu nu, ge ri ye sa de-
ce bir düzlük býraktýðýný ve ka sa banýn bir da ha as la 
es ki ha li ne ka vu þa madýðýný bir bel ge de oku du ðu-
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mu, uður   suz bir çaðrýþým yüzünden anýmsýyo rum.
Ef sa ne ye ku lak asýlýrsa, dep rem önce sin de Vi la 

Fran ca halkýnýn ahlaki dav ranýþlarý iyi ce bo zul muþ, 
Ka to lik ki li se si ne olan görev le ri ni boþ ve rip ken di le-
ri ni da ha dünye vi zevk le re kaptýrmýþlar. Bir adam, 
sa de ce tek bir adam, Ra hip Alon so, mümin le re ken-
di le ri ne gel me le ri, tövbe et me le ri, ki li se ye dönme le-
ri için yal varmýþ ya karmýþ; Tanrý’nýn ga zabýný üze ri-
ne çe ke cek le ri ni an lat mak için di di nip dur muþ, 
dep rem den, ilahi ce za dan bir gün önce si ne ka dar.

Dep rem den yýllar son ra, bi raz da ha do ðu da ki 
bir ko yun di bi ne iyi kötü ye ni den in þa edi len ka sa-
banýn baþýna, Kont Dom Rod ri go da Câma ra gel miþ. 
Kont, dep remden habersiz olmanýn gev þek li ðiy le, 
de  li kanlý, genç kýz ayýrt et mek si zin cin sel güdüle ri-
ni gem vur ma dan ya þa yan bir sensüalist miþ. Ýþi azý-
ya alýp kan tarýn to pu zu nu kaçýrýnca, ateþ li bir so fu-
luk la ve eli açýklýkla katkýda bu lun du ðu di ni ku rum-
lar bi le onu En gi zis yon’un eli ne düþmek ten ve mü-
eb  bet hap se çarptýrýlmak tan alýko ya mamýþlar. Kont, 
öm rünü yir mi bir yýl ge çir di ði bir ma nastýrda nok ta-
la mýþ. 

Vi la Fran ca’nýn yok olup git me siy le kent, ada-
nýn en sað lam ze mi ni ne ve di ðer le ri ne oran la da ha 
kuy tu bir li ma na sa hip olan Pon ta Del ga da’ya kay-
mýþ. Bir fe la ket ten ka çan lar, Pon ta Del ga da’ya sý ðý-
nýp ken ti ti ca ri, si ya si ve di ni mer ke ze dönüþtür-
müþler. Baþ kent ol ma onu ru na ka vu þan ken tin nü-
fu  su, iki yüzyýla kal ma dan 5500 ki þi ol muþ. Bu 
nüfu sun 660’ýnýn din adamý, bir o ka darýnýn da ki li-
se, ma nas týr, di ðer di ni ku rum lar da görev li ol  du ðu 
dü þü nü lürse, oranýn yüzde on iki ol du ðu or ta   ya çý-
kar. Ay ný dönem de Hýristiyanlýðýn baþ ken ti olan Ro-
ma’da ki oranýn yüzde altý bu çuk ol du ðu  göz önü ne 
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alýnýrsa, afet kor ku su nun inanç la iliþ ki si ne de ðin  me 
fýrsatý do ðar. Ki li se, on larý yu ta bi le cek do ðal afet ler-
den ko ru mak ba ha ne siy le, ada halkýnýn varýna yo-
ðu  na el koy muþ. 

* 

Vi la Fran ca’dan ayrýldýktan kýsa bir süre son ra, 
Ca lo ura köyüne vardým; küçük bir ko yun dik ka-
yalýklarýnýn te pe sin de di ki len ki li se si azu elos lar la 
süslü çok es ki bir ma nastýrýn yakýnlarýnda dur dum. 
Bu, XVI. yüzyýlda ra hi be le rin Tanrý’yla baþ ba  þa ya-
þa  dýklarý ses siz, sa kin bir ma nastýrmýþ. Gün ler den 
bir gün Ce za yir’de üs kur muþ olan kor san lar ko ya 
de  mir atýp bu sa vun masýz ma nastýrý yað ma la mýþlar, 
ra  hi be le rin bir kaçýný ið fal edip bir kaçýný da esir pa-
zar  larýnda sat mak için yan larýnda götürmüþler. Ra  -
hi  be ler, Tanrý’yla ara larýna gi ren þid det ten dar ma da-
ðýn ol duk larýndan Pon ta Del ga da’ya kaçmýþl ar. Boþ 
ka  lan ma nastýra çok geç me den ra hip ler yer leþ miþ, 
ilk saldýrýnýn özle mi ni du yan Ce za yir li kor san lar dö-
nüp gel miþ ler. Ra hi be le rin baþýna ge len le ri ya þa ma-
ma ya ka rarlý olan ra hip ler, can larýný diþ le ri ne takýp 
ma nastýrý sa vun muþ lar ve kor san larý püskürt me yi 
ba þarmýþlar. Ra hi be lerin yitirdikleri Tanrý’yý, ra hip-
ler ge ri ge tir miþ ler. 

* 

Pon ta Del ga da’ya ak þamüstü vardým. Za man la-
mayý tut tur muþ tum. De niz ke narýnda, dev be ton bi-
na lar dan bi rin de ki oda ma çýktým. Do ku zun cu kat ta-
ki odamýn pen ce re sin den ma ri na, li man ve ok ya nus 
gö rünüyor du. Aþaðýda ki tra fik cur cu nasýyla, için de 
bu lun du ðum taþ yýðýný görünmüyor du. Aklýma, her 
gün Ey fel Ku le si’nin altýna ma sasýný ku rup yaz ma ya 
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baþ la yan ya zar gel di; adýný anýmsamýyo rum. Ne den 
Ey fel Ku le si’nin di bi ne çöktüðü her so rul du ðun da, 
Pa ris’te Ey fel Ku le si’nin görülme di ði tek yer bu rasý 
da on dan, di ye ce vap ve rir miþ. Üze rin de dur du ðum 
taþ yýðýnýnýn üstünde, bu uç suz bu caksýz mas ma vi-
li ðin or tasýnda bu lun du ðum yanýlsa masýna kapýldý-
ðým an da, Pa ris li ya za ra hak ver me mek el de de ðil di.

Bal kon da bir si ga ra iç tim. Karþýmda ok ya nus 
uza nýrken, elim ka lem kâðýda git me di. Yarým sa at 
ka   dar öyle ce otur dum. Bel li be lir siz kýpýrtýyý, içi me 
aðýr aðýr yayýlma ya býraktým. Son ra içim de ki kurt 
dürttü, git gez, bakýn, de di. Kalktým, Azor ada larýnýn 
baþ ken ti ne çýktým.

Kor don bo yu iler ler ken, bir si ne ma çarptý gö zü-
me, iki film göste ri yor du. Bi raz da ha bakýnca, si ne-
manýn küçük bir pa sajýn, bir alýþve riþ mer ke zi nin 
için de bu lun du ðu nu gördüm. Ayrýca piz za, ham bur-
ger, sand viç dükkânlarý da vardý içe ri de. Bir den, ak-
þam ye me ðe bu ra ya gel me ye, son ra da si ne ma ya 
git me ye ka rar ver dim. Ne den se, Pon ta Del ga da’yla 
da ha yakýndan haþýr ne þir ol mak ye ri ne, bil dik bir 
or tam da kal mak gel miþ ti içim den. Ame ri kan ye me-
ði, ardýndan Ame ri kan fil mi Azor ada larý için çar pýcý 
bir prog ram de ðil di kuþ ku suz. Yi ne de, bel ki bir cins 
ya bancýlaþ may la, bil dik bir þey le re tu tun mak is te-
miþ ti caným, o bil dik ler ne ka dar bil dik se. 

Ak þamýn prog ramýný be lir le miþ ol manýn ver di ði 
bir çe þit ra hatlýkla, þe hir mer ke zi ne doð ru yürüme-
ye baþ ladým. Kor don bo yu. Son ra yol da ka rar de ðiþ-
tir dim, ara so kak la ra dal mak ye ri ne dev dal gaký ra-
nýn izi ni sürme yi yeð le dim. Kýyýya yakýn ko ca ka ya 
par ça larýndan bi ri nin üze ri ne as ker usulü di zi li mar-
týlarý iz le dim uzun uzun. Gi zem li bir düze ne uyar ca-
sýna yer leþ miþ ler di art ar da, hiç kýpýrda ma dan du ru-
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yor lardý. Bir kaç dev yük ge mi si ya naþ mýþtý li ma na, 
vinç ler çalýþma ya de vam edi yor du. Bir za man lar 
Av ru pa ile Ame ri ka ti ca re tin de, mal larý, yol cu larý, 
köle le ri taþýyan yüzler ce ge mi nin bir að ördüðü bu 
de niz yol larýndan ge ri ye, yo lu nu yi tir miþ þu bir kaç 
yük ge mi si kalmýþtý. Tek no lo ji nin ge li þi mi, Azor 
ada larýný boþ  ver miþ li ðin, ih ma lin, unu tul muþ lu ðun 
kol  larýna ter k et miþ ti. 

Ha ri ta bi lim, her ka ra par çasýný doð ru ölçe ðe 
oturt  tu ðun da, Azor ada larý bi rer top luið ne baþýna 
ben zer ler. Oy sa, XVII. yüzyýl ha ri ta larý on larý, o za-
man ki önem le riy le orantýlý ola rak ne re dey se ana ka-
ra bo yut larýnda göster mek te dir ler. Ayný þe yi za man 
için de farklý algýladýðýmýzý, önem li görüne nin öne-
mi ni yi tir di ði ni, önem siz görüne nin önem ka zan dý-
ðýný za ten bi li yo rum.

Bir banka otur dum, gözle ri mi li manýn ha re ket-
le   ri nin uzaðýnda bir nok ta ya dik tim. Bir baþ ka ban-
ka git ti aklým. An te ro de Qu en tal’in bankýný anýmsa-
dým. An te ro’nun di ze le ri ni aslýndan oku mak için, 
doð  du ðu ve öldüðü São Mi gu el adasýndan da ha uy-
gun bir yer bu la mazdým. Bir ki tapçý ara mak üze re 
kalk tým ye rim den. An te ro’nun ki tap larýndan bi ri ni 
bu  la bi lir sem, ha va ka rarýrken yi ne onun adýmlarýný 
iz  le ye rek Rua Di re ita de San ta Ca ta ri na’nýn kal dý-
rým   larýndan iler le ye cek, güne ye sa pa cak ve Con ven-
to da Es pe ran ça’nýn bah çe du varýna va ra caktým. 
Son   ra An te ro’nun otur du ðu banka otur ma ya ka rar 
ver   dim, o banka otu ra cak ve An te ro’nun di ze le ri ni 
oku ya caktým. Ayný banký An te ro de Qu en tal’in kul-
lan dýðýndan farklý bir þe kil de kul la na caktým.

* 
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