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An to nio Ta bucc hi, 1943’te Ýtal ya’nýn Pi sa ken tin de doð du. Ro  man-
larý, öyküle ri, de ne me le ri ve oyun larýyla Av ru pa ede bi  yatýnýn en 
seç kin ya zar larý arasýnda yer aldý. Fer nan do Pes soa’nýn yapýt la  rýnýn 
Ýtal yan ca basýmlarýnýn editörlüðünü de üstle ndi. Ki tap larý, aralarýn-
da çeþitli Avrupa dilleri, Ýngilizce, Ýs panyolca, Ja pon ca, Çince (Çin 
Halk Cumhuriyeti ve Tay van), Ýbranice, Arapça (Su riye ve Lübnan), 
Kurdu, Hintçe, Ur d uca ve Farsça’nýn da bu lunduðu kýrktan fazla 
dile çevrildi. Ba zý ro man larý Ro ber to Fa en za, Ala in Cour ne au, Ala in 
Ta ner, Fer nan do To pes gi bi ünlü yöne tmen ler ce be yaz per de ye, 
Gior gio Streh ler ve Di di er Be za ce gi bi tanýnmýþ yönetmenlerce sah-
ne ye uyar landý. Ta bucc hi, Ýtal ya’da “Pen Ku lü bü”, “Cam pi el lo” ve 
“Via reg gio-Rèpa ci”, Fran sa’da “Prix Médi cis Et  ran ger”, “Prix 
Européen de la Littéra tu re” ve “Prix Médi ter ra née”, Yu na nis tan’da 
“Aris te ion”, Al man ya’da Leib niz Aka de mi  si’n ce ve ri len “Nos sack”, 
Avus tur ya’da “Eu ro paeisc her Sta at s preis”, Ýspan ya’da “Hi dal go” ve 
As tu ri as Pren si’nce ve ri len basýn öz gürlük ödülü “Fran cis co Ce re-
ce do” gi bi saygýn ödülle re de ðer gö rüldü. Si ena Üni ver si te si’nde ve 
New York’taki Bard College, Paris’teki Ecole de Hau tes Etudes ve 
Collège de Fran  ce gibi seçkin üniversitelerde ders verdi. Avrupa’nýn 
önde gelen gazeteleri ve kültür dergilerine yazýlar yazdý ve yazmayý 
sürdürüyor. Ulusla r arasý Ya zarlar Parlamentosu’nun kurucularý 
arasýnda ve üyesi.

Se min Sayýt, 1935’te Ýstan bul’da doð du. 1962’den be ri Ýtal ya’da 
yaþýyor. Uzun süre Ro ma’da ki Bir leþ miþ Mil let ler Gýda ve 
Tarým Ör gütü’nde (FAO) çalýþtý. 1995’ten bu ya na Ýtal yan ca ve Ýngi-
liz ce’ den çe vi ri ler yapýyor. Ýtal yan ede bi yatýnýn Türki ye’de tanýn-
masýna kat kýlarý ne de niy le, 2003 yýlýnda Ýtal yan Cum  hur baþ kaný 
ta ra fýn dan ‘Com men da to re’ un vanýna layýk gö rül dü ve Ýtal yan 
Da yanýþma Yýldýzý ni þaný aldý. Giu sep pe To ma si di Lam pe du sa, Ita-
lo Cal vi no, Pri mo Le vi, Leo nar do Sci as cia, An to nio Ta bucc hi, Fer-
di nan do Camon, Cla udio Pi er san ti, Ales san dro Ba ric co, Da cia 
Ma ra ini, Susan na Ta ma ro, Cris  ti na Co men ci ni ve Ge ne vi eve Va ug-
hau’dan çe vi ri ler yap tý.
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Tanýða kim tanýklýk ede cek?
Pa ul Ce lan

Ölüle ri ya lan la mak zor dur.
Fer ruc cio

9



10



...Ro sa mun da Ro sa mun da, bu ne ola ðanüstü güzel 
ge   ce, san ki du yarlý bir pe ri hazýrlamýþ, bin ýþýk bin ses 
bin se vinç do lu yürek, hep si ne þe için de, oh ne mut lu luk, 
Ro   sa mun da ve eðer sen ba na ba kar san, ah Ro sa mun da, 
ar  týk da ya na mam...1 Be ðen din mi?.. Bir za man lar Ro sa-
mun   da, Tris ta no’ya ba kar ve baktýkça da ha çok se ver di 
onu... Ro sa mun da, sen ba na ba kar san artýk da ya na-
mam... Bütün aþkým se nin için Ro sa mun da, Ro samun da, 
sa na baktýkça ba ka caðým ge li yor ve se ni da ha çok se vi  -
yo rum Ro sa-mu-u-u-u-un da... Se vinç le do lup ta þan mut  -
lu yürek le re o za man lar çok rast lanýrdý, dað lar çok so   ðuk 
olur du, don du ru cu bir so ðuk, hem içer de hem dý þar   da, 
son ra an latýrým sa na, he le otur þöyle ra hat ça, nasýl ol   sa 
bi raz za man is ter ama kork ma çok uzun sürme ye cek, 
bi le me din bir ay, görürsün bak, aðus tos bit me den çe   ker 
gi de rim; nasýl geç ti yol cu lu ðun?.. Da ha önce ge lir sin 
di ye bek li yor dum, bu te pe le rin arasýnda yo lu nu bul mak 
ko lay de ðil dir, yo lu sa na iyi ce an lat masýný Frau’ya2 tem-
  bih et miþ tim ama emi nim, aklýný karýþtýrmak için elin  -
den ge le ni yapmýþtýr, ha ni Ýtal yan ca bil me di ðin den de  -
ðil, ben den iyi ko nu þur, bütün ya þamý bu ra da geç ti ama 
bir þe yi yap mak is te me di mi he men iþi Al man ca ’ya dö -
ker, sýrf inat ol sun di ye. Sa na Daf ne’nin da ire si ni ver sin, 
be nim öyle de di ði mi söyle.
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1 2. Dünya Savaþý sonrasýnda çok popüler olan bu þarký o dönem için, Ýtalya’nýn özgür-
lüðe kavuþmasý ile özdeþleþmiþ gibiydi. (Ç.N.)
1 Almanca “bayan”. (Ç.N.)



...Bi li yor mu sun, so nuç ta in sanýn anýmsa madýklarý 
aným sadýklarýndan da ha önem li... Frau kapýdan baþýný 
uzat tý, bir za man lar bir kadýnla bir lik te yüzmüþ ol du ðun 
akýn týdan eser yok, de di ve kapýyý ka pattý. Bil mem bu bir 
pa  zar günü þi iri mi yok sa bir yargý mý... Ýþi ol du ðu za man 
Frau hep bil giç lik tas lar. Ama ne iþi ola bi lir, bu ev de artýk 
ya  pa cak iþ kal madý ki, üste lik bugün pa zar da de ðil, öyle 
ya... Fil le rin ki gi bi bir bel lek is ter ama biz in san larýn öyle 
bir bel le ði yok tur, kim bilir, bel ki bir gün elek tro nik bir 
þey icat eder ler, üstünde tüm ya þamýmýzýn kayýtlý ol du ðu 
týr nak ka dar küçük bir fi þi bey ni mi ze yer leþ ti rir ler... Fil 
de  dim de, bütün hay van lar için de, ölüm tören le ri ne hay-
ran ol du ðum tek hay van fil dir: Çok ga rip bir bi çim de 
ölür ler, bi lir mi sin? Bir fil, sa ati nin ge lip çattýðýný his set-
ti  ði an sürüden ayrýlýr ama tek baþýna de ðil, ken di ne bir 
ar  ka daþ se çer ve bir lik te yo la düþer ler. Sa va na lar da 
ko þar  casýna yürüme ye baþ lar lar, artýk ne ka dar hýzlý git-
tik le  ri ölmek üze re olanýn ace le si ne baðlýdýr... gi der ler 
gi der  ler, bel ki ki lo met re ler ce yol alýrlar ve en so nun da 
can çe  ki þen fil ölmek is te di ði ye ri bu lur, bir-iki kez 
dönüp ye re bir çem ber çi zer, artýk sa ati nin gel di ði ni bi lir, 
ölüm ken  di için de dir ama onu bir mekâna yer leþ tir mek 
is ter gi  bi dir, týpký bir bu luþ maymýþ, ölümle ken di dýþýnda 
yüz yü ze gel mek is ter miþ, günaydýn ba yan ölüm, iþ te 
gel dim der  miþ gi bi... Do ðal ola rak, çiz di ði ger çek bir 
çem ber de ðil  dir ama, de yim ye rin dey se, san ki ölümün 
ha ri tasýný çi  zer... ve o çem be rin içi ne yalnýz ken di si gi re-
bi lir çünkü ölüm özel, çok özel bir olaydýr ve can çe ki þen-
den baþ ka kim  se o çem be re gi re mez... iþ te o za man ar ka-
daþýný bý ra kýr, sað olasýn, hoþ çakal der ve öte ki de sürüye 
döner... Genç  li ðim de Pas cal’ý oku muþ tum, o za man lar 
çok ho þu ma gi der di, özel lik le Jan se nizm1 yan daþlýðý, 
öyle si ne ya ak ya ka ra, öyle si ne be lir gin di ki; ta bii, o 
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1 Ýrade özgürlüðünü kabul etmeyen ve Ýsa’nýn ölümüyle insanlýðýn ancak bir bö lü mü-
nün kurtulabileceðini savunan bir dinsel doktrin. (Ç.N.)



za man lar za ten her þey ya ak ya ka raydý, dað lar da ke sin 
se çim ler yap mak ge re kir di, ya o ya na ya bu ya na, da ha 
son ra ya þam biz  le re ala ca ka ranlýðý, ýþýk-gölge oyun larýný 
öðret ti... Ama Pas cal’ýn o tanýmla masýný her za man çok 
sev dim, mer  ke zi her yer de olan ama çev re si hiç bir yer de 
ol ma yan bir küre ba na fil le ri düþündürür... Bu da bir 
bakýma, se ni ne  den bu ra ya çaðýrdýðýmla il gi li dir... De di-
ðim gi bi, bi raz sa býrlý ol man ge re kir çünkü be nim saa tim 
henüz gel me di ama be nim le bir yürüyüþe çýkmak, ölmek 
üze re olan bi  ri ne yol daþlýk et mek için he men ko þup gel-
din... Çem be  ri min ne re de ol du ðu nu yalnýz ben bi li yo-
rum, o ânýn ne za  man ge le ce ði ni de; aslýnda, bi zi se çen 
za mandýr ama bu se çi mi ka bul et me miz ge rek ti ði de 
doð ru dur; ka rar ve  ren odur, an cak so nuç ta se nin de ver-
men ge re kir, san ki tes lim ol du ðun þey ken di se çi min miþ 
gi bi... Þim di lik bir lik te ko þar adým yürüye lim, aslýnda 
ge ri git ti ði miz hal  de iler ler miþ gi bi, çünkü ben bir fi lim 
ve se ni ge ri git mek için çaðýrdým, iler de ki çem be ri me 
ulaþ mak için ge ri git me li yim. Sen yalnýz din le ve yaz, 
bir bi ri miz den ay rý la caðýmýz an gel di ði za man ben söyle-
rim sa na..

Bir þey iti raf et me li yim... se ni bu ra ya çaðýrdýktan 
son  ra piþ man ol dum. Ne den bil mi yo rum, bel ki yazýya 
inan  madýðým için dir, yazý her þe yi saptýrýr, siz ya zar lar 
he  pi niz bi rer kal pa zansýnýz. Ya da bel ki in sanýn ya þamýný 
me  za ra ka dar götürme si ge re kir. Do ðal ola rak, ger çek 
ya þa mý, in sanýn ken di için de ya þadýðýný kas te di yo rum. 
Baþ  ka larýna býrak mak için, dýþta ya þa nan za ten apaçýk 
or  ta da, bu zor la ma ya þam ye ter li. Oy sa ben yaz mak, 
ya ni... ko nuþ mak is ti yo rum... ara ya bi ri ni so ka rak yaz-
mak is  ti yo rum, ya zan sen sin ama ayný za man da be nim. 
Ne ga  rip, de ðil mi?
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...En baþ tan baþ la mak is ti yo rum, di ye lim ki bir baþ-
lan  gýç vardý, çünkü... bir ya þamýn öyküsü ne re den baþ lar, 
ya  ni bu nu nasýl se çer sin? Evet, bir olay dan baþ larsýn, 
doð  ru ve ben de bir olay, özel lik le, se nin yaz mak için 
bu ra  ya ka dar gel di ðin ya þamýmla il gi li bir olay seç me li-
yim. Onun için bir olay se çe ce ðim. Ama bir olay, bir olay-
la mý baþ  lar? Ku su ru ma bak ma, aklým kar ma karýþýk, ne 
de mek is te di ði mi an la tamýyo rum... Ya ni, in san bir þey 
ya par ve o þey ya þamýnýn akýþýný de ðiþ ti rir ama ger çek-
leþ ti  ri len o ey lem bir mu ci ze gi bi or ta ya çýkmaz ki, za ten 
için  de dir ve kim bilir nasýl baþ lamýþtýr... Bel ki bir ço cuk-
luk anýsý, rast lantý ola rak görülen bir yüz, çok es ki den 
gör düðün ve unut tu ðu nu sandýðýn bir düþ ve iþ te günün 
bi  rin de olay or ta ya çýkar ama köke ni?.. Hay di bul bu la bi-
lir  sen... Tris ta no o gün Pla ka’da Schu bert’ten söz edi yor-
du, kýþtý, ha yal þe hir görüntüsünde ki alan da el le rin de 
bi rer tas tu tan in san lar kuy ru ða gir miþ Ko inè çor basýný 
bek  li yor lardý. Bu nun ne ol du ðu nu bi li yor mu sun? O 
za man  lar baþ ta ki hükümet bo zun tu su nun, açlýktan 
ölme sin ler di ye Yu nan halkýna daðýttýðý, için de pa ta tes 
ve la ha   na par ça larý yüzen ber bat bir sýcak su... Ant he os 
bu na çe  þit le me der di ama Tris ta no onu Ant he os de ðil 
Ma ri os di  ye çaðýrýrdý çünkü To ri no’nun va roþ larýnda otu-
ran bir ar  ka daþýný andýrýrdý, týpký ben ze di ði bu dos tu ’39 
yýlýnda bir kýz ar ka daþýyla be ra ber bir buð day am barýnda 
sak lan mýþtý, ola ðanüstü bir kadýn olan ar ka daþý ona rest 
çek  miþ ve ger çek Di re niþ Ha re ke ti da ha baþ la ma dan 
ken  di si di re ni þe geç miþ ti ama se nin ro manýn bu nu bil-
mez... Ba zen, bil di ði ni sandýðýn þey le ri düþündüðümde 
içim  den gülmek ge li yor ama bu nun dýþýnda ki tabýn 
ho þu  ma git ti, ger çek ten; o kah ra manlýk döne mi nin, üste-
lik ge  çir di ði miz tek kah ra manlýk döne mi nin en güzel 
tanýklýðýydý... Ha ni laf ol sun di ye tanýklýk di yo rum çünkü 
sen ora  da ola mazdýn ama ol muþ sayýlýrsýn, bir ik li min, 
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bir se çi  min, bir ah lak il ke si nin tanýðý ola rak... Yi ne de 
iþin içi ne olay larý da kattýn, 8 Eylül’ü, Ýtal ya’nýn yazgýsýnýn 
ha ke  miy miþ gi bi ki bir li bir küstahlýkla or ta ya çýkan Salò 
Cum  hu ri ye ti ’ni ve bugün bel ki bi raz faz la atak sayýla cak 
bir sav olan iç sa vaþ tanýmla masýný yadsýmayý... sen ben-
den iyi bi lir sin ki o günler de dos ta düþma na ateþ edi lir di 
ama bu an cak bir nok ta ya ka dar önem li sayýla bi lir, ro ma-
nýn da asýl ho þu ma gi den þey, kah ra manlýk, sa da kat, ve fa-
sýz lýk, be ðe ni ve duy gu larýn özü hakkýnda ki güçlü araþ-
týr madýr... Eðer da ha az sabýrlý ol saydýn, se ni böyle ka ba-
ca karþýla mam dan alýnýp her þe yin caný ce hen ne me di ye 
çe  ker gi der, yüklen di ðin bu so rum lu lu ðu, be nim ye ri me 
ya  za caðýn bu ki tabý yüzüstü býrakýr ve layýk ol du ðum 
bi çim  de dav ranýrdýn ba na... Oy sa, ye rin den bir mi lim 
bi le ký mýlda madýn, ga rip bir adamsýn sen ya zar, bil mem 
kor kak mýsýn yok sa ben den da ha mý yürek li sin ve o yüz-
den ba  na kat lanýyor sun... Ku laðýma bir si nek výzýltýsý 
ge li yor, sen de du yu yor mu sun? Bu oda da bir výzýltý, kor-
kunç bir vý zýltý var, aca ba bu küre le rin müzi ði mi? Yok, 
ev ren böy le výzýlda maz, bu na hoþ cýzýrtýyý an cak ya zar-
larýn kâðýdý týr ma la yan ka lem le ri çýkarýr ama se nin 
kâðýdý týrma la dý ðýn fa lan yok, sen týpký sirk ler de ki hay-
van eði ti ci le ri gi bi  sin... sözünü et ti ðim küre le rin müzi ði 
yüce bir müzik tir, onu an cak be nim Tos ka na yöre min 
res sam larýnýn düþ le di ði me lek ler ça lar, bel li bir no tasý 
yok tur çünkü hep de ði þir, çe þit le me ler ya par... O gün 
baþ larýnýn üs tün de gözdaðý ve ren kýya met bu lut larý top-
lanmýþken Pla ka kah  ve sin de Tris ta no da, karþýsýnda otu-
ran zayýf ve çe lim siz Yu nanlý as ke re, çe þit le me ler yanýtýný 
ver miþ ti... Çe þit le  me ler, de miþ ti. Þim di lik çe þit le me ler 
sun mak tan ile ri git  mi yo rum, bakýn müzik za ten çalýndý, 
biz za vallý in san la  ra, çe þit le me ler sun mak tan baþ ka iþ 
kal madý; örne ðin, Sc hu bert’in pi ya no için bes te le di ði 142 
sayýlý im promp tu’sü  nü düþünün, anýmsadýnýz mý? Ben-
ce, týpký bir ku þat  ma da ol du ðu gi bi, in sanýn içi ne do ku-
nup hüzünlen di ren bir ha vasý vardýr, bu ku þat manýzý, 
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ülke min uð radýðý bu ku þat mayý ak la ge ti rir, o müzik te 
sap lantý gi bi in saný te  dir gin eden bir þey vardýr, bel ki o 
te ma Schu bert’in ka fa sýndan da çýkmýyor du, ga li ba ona 
eþ lik eden Ro sa mun da adlý par ça da da ayný te ma iþ le nir. 
Ýþte o za man Tris ta no, san ki tanrýlar da iþ gal kuv vet le ri-
nin çiz me le ri altýnda ezi li yor larmýþ gi bi, eliy le Parthenon’a 
doð ru bir iþa ret yap   tý... ve tam o an da mey danýn bir 
ucun da gi do nun dan tut  tu ðu bi sik le tiy le ge len bir genç 
göründü; bu, ye re ka dar uza nan bir as ker ka pu tu giy miþ, 
boy nun da alümin yum ye mek tasý asýlý cýlýz, ne re dey se 
ço cuk sayýla cak bir genç  ti. Kuy ru ða gir miþ in san larý 
gözaltýnda tu tan Al man  larý gördü ve ýslýkla bir þarkýya 
baþ ladý: Bu, aðýr ve kay  gýlý bir na ka ratý olan, dað la ra çýk-
mýþ Di re niþ çi le rin þar  kýsýydý ama ço cu ðun ýslýðý onu san-
ki ne þe li bir mar þa dö  nüþ tü rü yor du... Si lahýný doð rul tan 
bir Al man ona yö nel  di ama ço   cuk dur madý, bir oyun 
oy nar gi bi, yüzünde alay cý bir ifa dey le kor ku suz ca 
yürüdü... her kes bakýyor du, ne ola ca  ðýný bi li yor lardý ama 
kim se kýmýlda madý, kim  se bir ha re ket yap madý, hep si 
büyülen miþ gi biy di. Si   lahýn ma de ni se si kaldýrýma düþen 
bir taþý andýrmýþtý; as   ker ateþ et ti ve ço cuk ye re yýðýldý, 
bi sik le ti de üstüne dev   ril di... o za man yaþlý bir kadýn 
kuy ruk tan çýktý, çýðlýðý Pla   ka’nýn buz gi bi ses siz li ði ni 
yýrttý, kadýn bed dua et ti, Tris  ta no bil di bu sözle ri, bu son-
suz bir la ne ti öngören çok es  ki bir sövgüydü. Sütun lu 
gi riþ te ki Al man lar da duy du lar ve se sin to nun dan tanýdý-
lar bu sözle ri, as ker ni þan al dý ve bir da ha ateþ et ti, 
kadýnýn gövde si kaldýrýma yýðýldý, can çe ki þir ken kol-
larýný sal layýp du ran ka ra giy si li bir sim   ge. O za man Tris-
ta no, Tanrýsal bir ar ma ðan gi bi, yok týp  ký bir emir su bayý 
gi bi, çünkü sýrtýnda bir emir su ba yý nýn fi lin tasýný taþýyor-
du, si lahýný Al man’ýn göðsüne çe vir  di ve he ri fi ge bert ti... 
bir den büyü bo zul muþ ve Tris ta no gi bi bek len me dik bir 
sah ne görev li si, Yu nan tra je di le rin  de ki in ti kam tanrýça-
larýnýn or ta ya çýkma ânýnýn gel di ði  ne ka rar ver miþ çe si-
ne, Pla ka can landý, her köþe den in san  lar fýrla dý. Tris ta no 
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içgüdüsüyle yaptýðý bu ha re ke tin so  nuç la rý ný hiç he sa ba 
kat ma dan böyle bir baþ kaldýrýya dö nüþe ce ði ni um mu-
yor du ama san ki çark lar ken di lik le rin  den dön me ye baþ-
lamýþ, ya þam ölümü ele ge çir miþ ti ve her þey de net le ne-
me ye cek bir hýzla iler li yor du; ya þam böy le dir iþ te ve 
ta rih ge ri ye doð ru gi der, hiç düþündün mü bu nu, ya zar?..

...Frau se ni Daf ne’nin da ire si ne yer leþ tir me di çünkü 
du    var lar dan baþ ka bir þey kal mamýþtý. Hiç dert edin me, 
yal   nýz, orasýný is te di ði ni söyle di ðin za man ne de di, 
me rak et tim, her ne ka dar yanýtýný bi li yor sam da. Sa na 
be nim çalýþma odamý ver di, za ten kim olur sa ol sun, 
bütün ko    nuk larý be nim çalýþma oda ma ko yar. Bir kez bir 
ba kan gel   miþ ti, adamýn önünde ba na, çalýþma odamý 
ve rip ve re me   ye ce ði ni sor muþ tu da ba ka na re fa kat eden 
pro to kol gö  rev li si utancýndan yer le re geç miþ, si nir li 
si nir li, sayýn ba   kan bu ak þam Ro ma’ya döne cek, de miþ-
ti... ama emi nim çalýþma odam se nin ho þu na git miþ tir, 
ger çe ði ara mak için bu ra ya ka dar gel din, san ki onu 
bütün o küflü eþ   ya lar ve dar ma daðýnýk toz lu kâðýtlar 
arasýnda bu la cak mýþ  sýn gi bi... hay di hayýrlýsý. Ger çe ðe ne 
ol du bi li yor mu sun? Ko ca bu la ma dan öldü.

Mad de nin þey tanlýðýný kim bi le bi lir? Bi lim adam larý 
mý? Siz ya zar lar mý? Nes ne le rin me ka niz masýný bi le bi lir-
si  niz ama sýrlarýný hiç kim se bil mez. Nes ne ler arasýnda 
ha  be ri miz bi le ol ma yan bir uyum, bam baþ ka bir mantýk 
var  dýr... Yer çe ki mi düþündüðümüz gi bi iþ le mez, kim ya-
sal bi le þim ler de bi ze okul da öðret tik le ri gi bi de ðil dir, bir 
ok  si jen mo lekülü ile iki hid ro jen mo lekülünün bir ara ya 
gel  me siy le su adýný ver di ði miz sývý oluþ maz... Ev re nin 
yön te mi ni bil mek ge re kir çünkü ev re nin ken di ne göre 
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bir yönte mi vardýr ki la bo ra tuv ar larýn gözünden ka çar... 
New   ton’un iki te rim li bu lu þu büyük þey dir ama ma te ma-
ti  ðin baþ ka de rin lik le ri, baþ ka gi zem le ri vardýr. Fel se fe 
mi pa ralýyo rum? Ku su ra bak ma, sen söyle bir þey, yok 
ha  yýr, býrak ben fel se fe pa ra la yayým, izin ve rir mi sin? Siz 
ay dýnlar sýnýfý hep ya parsýnýz o iþi, bi ze tüm dünyayý 
açýk  larsýnýz, her kes is ter dünyayý an lat mayý... Bir gül bir 
gül  dür, da hasý yok. Ama hiç de öyle de ðil dir iþ te. Gül 
aða cýy la ar mut aðacýnýn ayný gülgil ler fa mil yasýndan gel-
di ði  ni bi li yor mu sun? Bi raz bo ta nik çalýþ: Ar mut aðacý 
ar mut ve rir, gül aðacýysa gül, sen ce iki si ayný þey mi?.. O 
za  man býrak fel se fe ya payým... nasýl ol sa pek faz la vak-
tim kal madý gördüðün gi bi... Ba caðýma bak ma n’olur, ört 
çar  þafý üstüne... Oda da bir si nek var, du yu yor mu sun? 
Ap   tal hay van ay na ya vu rup du ru yor, dýþarý çýkmak is ti-
yor ve ay nayý pen ce re sanýyor. Ba caðýma bak ma maný 
söy  le dim, ben göre me sem de ið renç bir du rum da ol du-
ðu  nu bi li yo rum, üstüne yer leþ tir dik le ri yastýkla ra akýp 
du  ru yor, ukala dok tor lar ke sil me si ni söyle di ler ama ben, 
eðer kes me ye o ka dar he ves liy se niz ta þak larýnýzý ke sin, 
de  dim, çürümüþ bi le ol sa, ba caðýmý iz ni niz le me za ra 
ka dar götüre ce ðim. Nasýl ol sa ge ri ka lan da çürüye cek, 
bi li yo  rum, ið renç bir du rum da, kan gren ye di bi tir di, ta 
ka sý ðý ma ka dar çýktý, yakýnda her ta rafýmý ke mi re cek, 
in san ola  rak ne yim kalmýþsa, eðer da ha önce mor to yu 
çek mez sem ama ke mi re cek faz la bir ye rim kal madý, boþ 
bir çu val gi bi yim ve bu da ba na canýmýn is te di ði ka dar 
fel se fe pa  ra la mak hakkýný ve ri yor: kup ku ru, özsu yu 
çe kil miþ, taþ gi bi bi ri nin fel se fe si... Dünya ne ye döndü, 
gördün mü? En azýndan bi zim ki si? Bi zim bu ra larý, ya ni 
ya þa dý ðý  3mýz yer ler de mek is ti yo rum... her þey se miz, 
yað bað la mýþ, bak az önce de di ðim gi bi, bütün o çok bil-
miþ le rin kat kat yað larýnýn altýnda do la þan özsu larý var... 
trig li ce rid  ler, ko les te rol yýðýnlarý, oy sa ben ne re dey se bir 
ma den gi  bi yim, görüyor mu sun?.. Taþ lar bir þey söyle-
mez ler... ben bir ýrmaðýn kýyýsýnda us lu us lu otur muþ 
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su ya ba kan ve ko nu þan bir taþým, sen aka dur key fin ce su 
ab la, kim bilir ken di ni ne sanýrsýn, ben se þu racýkta 
kýmýlda ma dan otu  ran bir çakýlým, ben bir taþým, ben taþ 
kar de þim... Frau sa na iyi bir oda ver di mi? Frau öyle dir, 
be ni se ver ama hep bir ters lik ya par, in saný si nir eder, 
yaþlýlýðýnda çev  re sin de ki le rin da marýna bas mak tan baþ-
ka ya pa cak iþi kal madý, o ka dar çok sev me sey di, be nim 
de da marýma ba  sardý her hal de, ba na da yapýyor dur ters-
lik ler ke sin ama bel ki ben far k et mi yo rum. Bi li yor 
mu sun, biz be ra ber büyüdük, o ken di ni an nem ye ri ne 
ko yar ama aslýnda ya þýtýz; kadýnlar öyle dir, se nin yaþýnda 
ol sa lar da an ne lik tas  lar lar. Daf ne’nin da ire si ne bir ya tak 
koy dur... Daf ne var  ken... tüm ya þamý bo yun ca o ka dar az 
kaldý ki ora da, ar týk sa de ce iki ta ne boþ oda var, eþ ya larý 
evin orasýna bu ra sýna daðýttým, böyle ce da ha az acý çe ki-
yo rum ama Frau için hep si kut sal ve do ku nul mazdýr... 
Bi li yor mu sun, Daf ne’nin bu ra ya kat lan masýnýn ne de ni 
bi raz da Frau yü zünden dir. Onu çok se ver di... Bir kez 
ba na, Frau sa ye sin de Al man lar dan nef ret et me yi unut-
tum, de miþ ti. Hiç su çu ol madýðýna onu nasýl inandýra bi-
li rim, di ye sor muþ tu ba  na... Bi li yor mu sun, Frau in san la-
ra gözüyle kýymet bi çer, san ki ta vuk muþ lar gi bi, bi ri nin 
ka nat larý düþükse onu en kötü küme se ko yar, onun için 
eðer utan gaç san se si  ni yükselt me ye, ho roz lan ma ya bak, 
Frau böyle þey le re kar þý çok du yarlýdýr. O oda da öðle ye 
ka dar kal mak ta di ren, bir ya tak la bir ko mo din ko yu ver-
sin ye ter, evin bu ya nýn dan ken tin ku le le ri görünür, hep-
si çok güzel dir, gör dün mü? Ha va da yüzer gi bi dir ler, 
sýcak ta tit re þim ler ku le  le rin dip le ri ni ke sip yu karý çe ker-
ler san ki... bu an tik ku  le le rin göðe eriþ mek is ter gi bi bir 
hal le ri vardýr, gör dün mü?.. Pan jur larý ört bi raz, be ce re-
bi lir sen si ne ði de dý þarý at, du yu yor mu sun? Bo yu na 
ay na ya vu ru yor ah mak hay van, ay na dan bir çýkýþ yo lu 
var sanýyor... Bu ken tin ku le le ri ni sey ret, çev re de ki te pe-
le re, býrakýp git mek üze  re ol du ðum bu man za ra ya be nim 
için de bak. Evin bu ya nýndan aðus tosböcek le ri de du yu-
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lur, ar ka ta raf tan du yul  maz ama bu ra da bütün öðle den 
son ra ötüp du rur lar, ben bu kon se ri, çal pa ra ve zil den 
olu þan bu fa kir müzi ði ni se ve rim... Çe kip git mek için, 
aðus tosböcek le ri ni din le  mek için bu ra ya, doð du ðum 
ye re döndüm. Ço cuk lu ðum  da yaz günle ri be ni öðle 
uy ku su na yatýrýrlardý ama ben uyu maz, aðus tosböcek le-
ri ni din ler ve dünyayý an la tan ki tap lar okur dum, san ki 
dünya ki tap lar dan an laþýlýr mýþ gi bi... Düþler... Ne den 
baþ ka bi ri ni de ðil de se ni ça ðýr dým aca ba? Çünkü ki tabýn 
ho þu ma git ti, za ten bir baþ ka ro man dan ken di me bir ipu-
cu bul muþ tum, sen ben den da  ha iyi bi lir sin ama olay-
larýn öyle üstüne üstüne gi di yor  du, öyle si ne ger çek çiy di 
ki ne re dey se ya pay his si ni ve  ri yor du ama se si mi ban da 
al man için çaðýrmadým se ni, ge  ri de se si min kal masýný 
is te mi yo rum, yok sa çok ko lay la þýr iþ, o za man ner de 
kalýr se nin ya zarlýðýn? Be ce re bi lir  sen yaz, yazýlý sözler de 
kal mayý ar zu lu yo rum, he men ya  za maz san en azýndan 
her þe yi ka fa na kay det, aklýnda tut, son ra ken di sözcükle-
rin le ya zarsýn, bu nu ya pa bi le ce ði  ni sanýyo rum, bi ri si 
sa na bir þey an latýr ama sen onu yaz dýðýn za man bam-
baþ ka bir kýlýða bürünür... Frau’ya söy le, gel sin ba na bir 
mor fin ið ne si yapsýn, son ra yi ne bir ke  re uð rasýn, öbür 
ið ne nin et ki si kal mamýþtýr, yok sa is te me  di ðim hal de acý-
dan in le me ye baþlýyo rum ve bu nalýma gi  ri yo  rum... Sa na 
hiç Van da’dan söz et tim mi? Sanmýyo rum...

...Bir köpek gördüler ama o baþ ka bir gündü, kim 
bi lir ne za mandý ama her hal de epey ile ri bir yaþ taydý. Adý 
Van  da’ydý, W ile de ðil V ile yazýlýrdý, onun gi bi pis bir 
so kak köpe ði ne o bi le faz laydý za ten. Köpek de ðil di adýný 
söy le yen, za ten söyle ye mez di de çünkü so lu ðu çýkmýyor-
du ama onu uzak tan görüp tanýyan Ro sa mun da’nýn 
ak lýn da kalmýþtý. Bak he le, bir köpek, adý Van da, hatýr-
ladýn mý? Tünel den ge çer ken ne re dey se ezi yor du hay-
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vaný, ka ran lýktý ve tam vi rajý dönüyor lardý. Bir kam yon 
ar ka dan bin  dir me sin di ye dýþarýda, yo lun ke narýnda ki 
düzlükte bek  le di ler, olur böyle þey ler ba zen. Van da baþý 
önünde, di  li as faltý süpüre rek aðýr ak sak to pal la ya rak 
gel di ama hep sað dan, be yaz çiz gi nin öte yanýndan 
yürüyor du. Pör sük me me le ri sarkmýþtý, bel ki de enik le-
ri ni em zi ri yor du ama ola mazdý çünkü diþ le ri ne ve du dak-
larýna bakýlýnca en azýndan yir mi yaþýnda, hatta da ha 
bi le faz la gö rü nü yor  du, in san lar için genç sayýlýr ama 
kancýklar için bu ya  þa gel mek iyi ce çökmüþ ol mak 
de mek tir. Kim di bi le mi  yo rum ama iç le rin den bi ri 
in sanlýk ol sun di ye yaptý ðý ný söyle di: Van da iyi köpek tir, 
iyi bir kancýktýr, tüm ya þa mý ný boy nu na ka dar ye re 
gömülü ge çir miþ tir. Kaldýrýp ara  banýn ar kasýna attýlar, 
ayak larý yürümek ten so yul muþ, kan için de kalmýþtý. 
On larý bul mak için bin ler ce ki lo  met re yaptýðýný an ladýlar 
ama bu nu söyle me di ler, bazý þey  ler söylen mez. Bir ci sim, 
be den ola bil mek için za man kat  larýný de le rek büyük bir 
sabýrla çe kir de ði nin çev re si ne ge rek li ývýr zývýrý top lar ve 
en so nun da canlý bir varlýk olup or ta ya çýkar, artýk bel ki 
ölmek üze re ol sa bi le... týpký Van  da gi bi da ha iþin 
baþýnday ken kazýklanmýþtýr çünkü yo  lun baþýnda ol du-
ðu nu sanýr ama so nu na gel miþ tir bi le. Öy ley se, ne için 
ulu Tanrým, di ye sor du. Bu an lamsýz bir so  ruy du çünkü 
yanýtý yok tu... öðle saa tiy di, çok sýcaktý, ýþýk göz 
ka maþtýrýyor du ve üste lik bir Ak de niz ýþýðýydý. Böy le 
za man lar çok sýcak olur, ýþýk göz ka maþtýrýr, Ak de niz de 
bi lin di ði gi bi zo run lu dur. Öyle iyi bi li nen bir þey dir ki 
is ter inanýn is ter inan mayýn, key fi niz bi lir. Eðer inan -
mayý se çer se niz, ara bayý ya vaþ sürüyor du, ka yalýk ký yýlar 
kýzýla kes miþ, de niz se ko yu ma vi bir çiz gi ol muþ tu. Van-
da uyur gi biy di ama uyu mu yor du çünkü bir gözü açýk 
öte ki si ka palýydý ve açýk gözünü ar ka kapýnýn te pe le  me 
iz ma rit ler le do lu kül tab lasýna dik miþ ti, san ki za val lý bir 
elif har fiy miþ ve o iz ma rit ev re nin de di ni nin ka ran lýk 
gi zem le ri ni, dünya ya gel me si ne ne den olan has ta tan rýyý 
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bul masýna izin ve ril miþ gi bi. O ise, gözünün ucuy  la ba ka-
rak kor kuy la açýlmýþ gözbe be ðin de ki so ru yu sez  di ve 
ka ranlýk bir vi raj se ni Ba ba, çið nen miþ iz ma rit le  ri Oðul 
ve artýk es ki si gi bi ol ma yan za maný da Kut sal Ruh ya par, 
baðýmlý ol du ðun Üçlü bu dur iþ te sev gi li Van da, bu na kat-
lanýp bo yun eð, ya pa cak baþ ka þey yok, di ye mý  rýldandý. 
Ro sa mun da ufuk ta dan s e den sýcak dal ga la rý nýn tit re-
þim le riy le ko nu þur gi bi, hiç ço cu ðu ol sun is te me  di, di ye 
mýrýldandý, yýllar bo yun ca sperm le ri ni so ka ða atar gi bi 
kasýðýnda taþýdý ve þim di Van da’cýðým doð du ama artýk 
geç, çok geç. Öte ki, yarýn öle cek, de di, ama bir gün için 
alýko ya bi lir, oð lun gi bi ku caðýnda sal lar, is ter sen em  zi re-
bi lir sin bi le, hiç yok tan iyi dir; sen ya lan söyle di ðin için 
sperm le ri mi so ka ða attým, böyle ce ben de ya lan söy le-
dim... Zim mer di Tad deo’da ne ga rip bir ge ce. Pen ce  re-
nin çer çe ve si için den bir düþte gi bi ses siz, ýþýklý iki va  pur 
süzüle rek ge çi yor. Çok son ra, artýk çer çe ve nin dý þý na 
çýktýklarýnda, bir esin ti, ku lak la ra eri þe me yen ama on  la-
ra bir vals gi bi ge len bir kaç no ta ge tir di. Bel ki güver te  de 
dan s e di yor lardý. Ola bi lir çünkü, özel lik le tu ris tik va  pur 
ge zi le rin de hep dan s e di lir, hatta Er miþ Frut ta to’ dan 
Er miþ Zac ca ri no Körfe zi’ ne ka dar sa de ce pa zar gün le  ri 
yapýlan yok sul ge zi le rin de bi le. Ýnsan lar bir da ki ka boþ 
va kit bu lun ca he men dan sa baþ lar lar, fýrsat tan is ti fa de 
edip za man larýný de ðer len dir me le ri ve eð len me ye bak -
ma larý ge re kir, he le bir de bi let pa rasý ver miþ ler se, çün kü 
göz açýp ka payýnca ya ka dar pa zar te si olu ve rir. Ro sa  mun-
da he men ona me me ver me ye uð raþtý ama Van da em  mek 
is te me di. Tan aðarýnca ya ka dar ha fif ha fif so lu du  ðu nu 
duy du lar, son ra öldü. Men dil bo yun da çakýllarýn bu  lun-
du ðu ko ya yakýn, asýrlardýr taþ larý yýka yan dal ga cýk la ra 
ka dar uza nan dik bir ke çi yo lu nun aþaðýsýnda ki kum  sa la 
gömdüler. Ro sa mun da me zarýn üstüne taþ lar ve de  niz 
ka buk larýyla sýfýr sýfýr sýfýr sýfýr yazdý, bu sýfýrlar la do  ðum 
ve ölüm ta rih le ri ni be tim li yor du ama bu nu ve bir ço  cuk 
sa hi bi ol mak is te di ði günden baþ la ya rak ar zu la rý ný 



ko camýþ bir kancýk gi bi gömdükle ri güne ka dar ge çen 
za  maný dol dur duk larýný, an cak Tris ta no an la ya bi lir di. 
Çün kü za man la ar zu lar da ölür ve gömülür. Es ki günler-
de þe hir le ra rasý otobüsle riy le ge li nen o þi rin kýyý yöre sin-
de, iki bu run arasýnda ki dar ufuk tan güne þin do ðu þu nu 
iz  le di ler. Bu güçlü bir güneþ ti ve iki si de hiç ko nuþ ma-
dan bu nun bi lin cin dey di çünkü güne þin altýnda her þey 
yaþ lý ve ba zen çok yaþlýdýr. Bu da kim se nin acýsýný azalt-
maz, do ðal ola rak on larýnki ni de. Ro sa mun da ya vaþ ça, 
es  ki den ol du ðu gi bi bir þarký söyle ba na, de di. Tris ta no, 
ne þarkýsý, di ye sor du. Be ni dað da bi sik le ti nin önüne 
oturt  tu ðun za man lar da ki gi bi, hatýrlýyor mu sun? Baþýmý 
göð süne yas lar ve sarmýsak ko ku suy la ge len se si ni din-
ler  dim, dað da ne çok sarmýsak ye nir di! Ya da bel ki baþ ka 
bir za mandý, Pro vans usulü sal yan goz ye miþ tik, ba zen 
yer  dik Pro vans usulü sal yan goz, içi miz de kal masýn di ye 
o zev ki de tatmýþtýk, aslýnda on lar da sarmýsak do luy du 
ya. Adam þarký söyle di, zey tin düþer yap raðý düþmez, 
se nin güzel li ðin hiç geç mez, sen dal galý bir de niz gi bi sin, 
dal  ga lar rüzgâr dan ka barýr, su dan hiç ka bar maz. Bu bir 
nin  niy di. Van da’yý hiç li ðe götürmek için mi, ken di le ri 
için mi yok sa bit me yen düþle ri için miy di, söyle me si zor.

...Böyle baþlýyor... dur, býrak hatýrla yayým... ga li ba, 
fýr  týna da baðrýþan kýzlar gördüm, di yor, rüzgâr sözcükle ri 
götürüp ge ti ri yor du ve ben ürkmüþ din li yor ama an la mý-
yor dum, bel ki de genç li ðin öldüðünü ha ber ver mek is ti -
yor lardý... böyle di yor ama çok uzun olu yor, bu, pa zar 
gün le ri Frau’nun be ni acýdan kývrandýrdýðý þey ler den 
bi ri  dir, sa na azar azar an la ta caðým, aklýma gel dik çe, nasýl 
ol  sa vak ti miz bol... Frau’ya söyle dim, Re na te de dim, çok 
ri   ca ede rim, pa zar günle ri ba na böyle þi ir ler oku ma, ne
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1 Özellikle çocuklar için yazdýðý þiirlerle tanýnan lirik Ýtalyan þairi Angiolo Silvio 
Novaro’nun bir þiiri. (Ç.N.)






