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YEKTAKOPAN,1968’dedoğdu.Hayalet Gemidergisindekiçalışma-
larıyla tanındı. İlk kitabı Fildişi Karası 2000 yılında yayımlandı. dtv
(Deutscher Taschenbuch Verlag) tarafından yayımlanan Alles Blaue, 
alles Grüne dieser Weltveİngiltere’deyayımlananThe Lounge Compa-
nion Vol.2seçkilerindebireröyküsüyleyeraldı.Daha Önce Tanışmış 
mıydık? adındaki e-kitabı, altkitap.com tarafından okura ulaştırıldı.
OkulöncesiiçinyazdığıveŞililiressamAlexPelayotarafındanresim-
lenençocukkitabıBurun2009yılındayayımlandı.Çeşitligazeteve
dergilerdekiyazıçalışmalarınıMilliyet Sanat dergisinde,Milliyet Kitap 
ekindeveFil Uçuşuadınıverdiğiblogundasürdürüyor.Aşk Mutfağın-
dan Yalnızlık Tarifleri2002yılındaSaitFaikHikâyeArmağanı’na,Kar-
bon Kopya,DünyaKitap2007YılınTelifKitabıÖdülü’ne,Bir de Bak-
tım Yoksun,2010yılındaYunusNadiÖyküÖdülüveHaldunTaner
ÖyküÖdülü’nedeğergörüldü.Mısır-EtracYayınevitarafındanArap-
çaolarakyayımlananBir de Baktım Yoksun’unBulgarcayaçeviriçalış-
maları da sürmektedir. Einmal werdet ihr noch wach... (2012) isimli
seçkidebiröyküsüyeraldı.



8



9

Çevirenin Notu  ................................................................  11

“Meme”  ............................................................................  33

Becerikli Bay Kerim İnal  ...................................................  51

Borges ve Ben  ...................................................................  75

Kafka’yla Yolculuk  ............................................................  91

Çarpışma Testi Kuklaları  ..................................................  97

Sevgili Kardeşim...  ..........................................................  109

Gerçeğin Halleri  .............................................................  125

Metafor  ..........................................................................  131

Epilog  .............................................................................  197

İçindekiler



10



11

ÇEVİRENİN NOTU



12



13

Musluğun borusuna baktı uzun uzun. Bakır boru, iki 
yanındaki vanaların ortasında, kıvrık burnuyla avının çü-
rümeye başlamış etlerini kemirmeye hazırlanan bir ak-
baba gibiydi. Okuldaki bir ansiklopedide görmüştü ak-
babanın fotoğrafını; Hayvanlar Ansiklopedisi. Avını ye-
meden önce, öldüğünden iyice emin olmak için çevresin-
de daireler çizerek, bıkmadan usanmadan saatlerce uçar-
mış bazen. Belediyenin yol yapım ekibindeki o kocaman 
kamyonlardan birini kullanan Armand Gutiér rez’in oğlu 
Vicente, matematik öğretmeni sınavlar sırasında sınıfta 
daire çizer gibi dolaştığı için ona, “Akbaba” demeleri ge-
rektiğini söylemişti bir keresinde. Ama Pablo’ya kalırsa 
evlerindeki musluk, matematik öğretmeni Sinyor Rosa
les’den daha çok benziyordu akbabaya.

Annesinin gelmesine daha altı saat vardı. Ağabeyleri 
Jorge ve Joacquin ise ancak gece yarısına doğru evde 
oluyorlardı. O da ağabeyleri gibi fabrikada çalışmak, iş 
çıkışı arkadaşlarıyla buluşup kafa çekmeye gitmek, eve 
di lediği saatte gelmek istiyordu ama annesi diyeceğini 
demişti bir kere; önce okul bitecek. Gerçi her gün okul-
dan sonra iki saatliğine Sinyor Lopez Marin’in arka bah-
çesi sera olan küçük dükkânına gidip büyük ve süslü ma
ğazalara gönderilecek güllerin dikenlerini ayıklıyordu 

El Toreador
García Perez Samango 

orijinalinden çeviren: Y.K.
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ama o işten sayılmazdı. Kaderi burada da peşini bırakmı-
yordu zaten; Plaza de Escuela’daki1 dükkânda okulun 
adından kurtulamıyordu. Para meselesi de tatsızdı; Sin-
yor Lopez Marin, kazandığı pesetaları2 kendisine vermi-
yordu. Ay sonuna denk gelen pazar günü, kilise çıkışında 
paraları annesinin avucuna sayarken biraz başını okşar, 
bu ay iyi çalışmadığını ama önümüzdeki ay kendisini af-
fettireceğine emin olduğunu söylerdi. Yok artık, daha 
neler! Annesi paradan bir teklik bile koklatmazdı Pab
lo’ya; hepsi okul masraflarına. Çiçeklerden nefret edi-
yordu ayrıca. Ufaklığın beşiği kadar küçük olan serada 
sağa sola dönerken her tarafı sırılsıklam oluyordu, gülle-
rin içinde durduğu toprak saksılar o kadar ağırdı ki faz-
laca indirip kaldırdığı günlerin gecesinde göbek deliği 
kanıyordu, bir de dikenler vardı tabii... Yine de sınıftaki 
birçok çocuktan daha şanslıydı. Boya atölyesinde, balık-
çıda, domates kasalamada çalışanlar da vardı. Hiç değilse 
güller sayesinde güzel kokuyordu. Sınıfın en kıvırcık saç-
lı kızı Rosa, seni koklamaya bayılıyorum demiyor muy-
du, içi gidiyordu. Rosa, ey dikensiz Rosa.3

Bir ara Pere’nin mızıldandığını duyar gibi oldu. He-
men yan odaya koştu; zaten evleri üç odacıktı. Annesiyle 
Pere’nin odası, ağabeylerinin yataklarının arasında kendi 
küçük şiltesinin olduğu oda ve bir köşesinde yıkandıkları, 
diğer köşesinde yemeklerini yedikleri mutfak. Tuvaleti de 
unutmamalı. Nefret ederdi tuvaletten, çünkü evin en bü-
yük penceresi buradaydı. Oysa kendi odalarında pencere 
yoktu. Nefret ederdi tuvaletten, pencerelerini çaldığı için.

Pere yatağın üstünde oturuyordu, mızıldandığı falan 
da yoktu. Derin bir nefes aldı, canının sıkkın olduğu şu 

1.(İsp.)Okulmeydanı.(Ç.N.)
2.AvrupaBirliği’nekatılmadanönceİspanya’nınparabirimi.(Ç.N.)
3.(İsp.)Rosa,güldemektir.Yazarburadaçiftanlamdanfaydalanıyor.(Ç.N.)
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anda bir de ufaklığın ağlamasını çekemezdi doğrusu. 
Pere ağlamaya bir başladı mı, tören arabalarının sirenleri 
gibi öterdi. Neyse ki annesinin durmadan, “Şeytan çeki-
cim benim,” diye sevdiği afacan, mutlu bir gülümsemey-
le önündeki fasulye tanelerini avuçlayıp tekrar yere at-
makla meşguldü. “Aman dikkat et, fasulyeleri yutmaya 
kalkmasın, boğulur Tanrı korusun,” demişti annesi. Kapı-
dan her çıkışında buna benzer bir şeyler söylerdi zaten: 
“Fasulyelere dikkat et, iplere dikkat et, çatallara dikkat 
et, kediotlarına dikkat et...” Pablo her seferinde, “Bana 
bunları söyleyeceğine, Pere’nin önüne tehlikesiz şeyler 
koysana,” demek ister, susardı. Tehlikesiz ne vardı ki?

Hem korkudan bahsetmeyi sevmiyordu. Ne de olsa 
Pere de kendisi gibi, ağabeyleri gibi, Alejandro Suárez 
gibi bir erkekti. 

Alejandro Suárez; gelmiş geçmiş en büyük boğa gü-
reşçisi. 

Pablo ne zaman bunu söylese ağabeyleri, “El Cor
dobés’in4 yanında Suárez’in adı bile anılamaz,” derlerdi. 
El Cordobés’in bütün dünyayı avucunun içine almış bir 
efsane olduğunu Pablo da biliyordu. Ama Suárez bir baş-

4.AsıladıManuelBenítezPérezolan,gelmişgeçmişenünlüboğagüreşçisinin
lakabı.BenitezPerez,VIII.yüzyıldaEmevilertarafındanbaşkentyapılanKur-
tuba(Córdoba)bölgesindenolduğu için“Córdobalı”anlamınagelenbu la-
kaplaanılmaktadır.Seyircileriateşleyenvegösteriyeyatkınbirboğagüreşçisi
olarak1960-1970arasındaçokpopülerolmuştur.İkigazetecinin–LarryCol-
linsveDominiqueLapierre–ElCordobés’inhayatındanyolaçıkarakyazdığı
Yasımı Tutacaksınadlıbelgesel-romanbirzamanlarçokpopülerolmuşvePa-
yelYayınlarıtarafındanTürkçesideyayımlanmıştır.Birboğagüreşinegitmek
üzereevdenayrılanElCordobés’in,“AğlamaAngelita,buakşamsanayabir
ev alacağımyada yasımı tutacaksın,” sözleriylebaşlayankitap sadeceünlü
boğagüreşçisininyaşamınadeğil,İspanyaİçSavaşı’nadaışıktutmaktadır.Fa-
şistdiktatörFranco’nundahayranlarıarasındabulunduğuElCordobésiçin
KahiredoğumluFransızşarkıcıDalida“ElCordobés”adındabirşarkısöyle-
miştir.Bu şarkınınmelodisi üstüneSezenCumhurÖnal’ın yazdığı sözlerle
ortayaçıkan“SeniBeklerimÖptüğünYerde”adlışarkıyıdaönceNiñode
Murcia (Türkçe olarak), sonra Nilüfer söylemiştir. Ancak bu şarkının El
Cordobés’lebirilgisiyoktur,biraşkşarkısıdır.(Ç.N.)



16

kaydı. O, Pablo’nun kahramanıydı. Okuldaki bir arkada-
şı Suárez’in kocaman bir fotoğrafını göstermişti bir gün; 
Pablo ne kadar da çok istemişti o fotoğrafa sahip olmayı. 
Arenanın ortasında hafif yan duruyordu Suárez. Bir elin-
de muleta’sı5 bir elinde kılıcı. Ceketindeki göz alıcı süs-
lemeler ne kadar renkliyse bakışları bir o kadar karanlık-
tı. Uzun, kaslı bacaklarını iyice bitiştirmiş, göğsünü şişir-
mişti; hiçbir şey yapmasa bile, sadece böyle dursa bile, 
karşısına çıkacak boğaya dünyanın kaç bucak olduğunu 
gösterebilirdi.

Okuldaki bazı çocuklar –Adlarını vermeye ne gerek 
var?– uğraşıp dururlardı Pablo’yla. Kimi zaman ders son-
rasında önünü keser, nedensiz yere dalga geçerlerdi. En 
çok da boyuydu alay konusu olan; “Oradan dünya nasıl 
görünüyor cüce, geceleri annen seni dolabın çekmece-
sinde mi yatırıyor, söylemek istediklerini ayakkabıları-
mıza söyle, seni ancak onlar duyabilir...” Duymazdan 
gelirdi Pablo; dişlerini sıkar, elini cebine sokup yumruk 
yapar, hızla yürüyerek yanlarından geçmeye çalışırdı. İş
te o zaman yaşanacaklar, serserilerin insafına kalırdı. Eğer 
kendilerini Pablo’dan daha çok eğlendireceğine inan dık
ları başka bir şey varsa gitmesine izin verirlerdi; ama o 
anda tek eğlenceleri Pablo ise... 

Burnunu kanatıp yakasız gömleğini iki parçaya ayır-
dıkları gün yarı ağlamaklı bir sesle ağabeyi Joacquin’e 
şikâyete gitmişti. “Karı gibi ağlama,” demişti ağabeyi, “sa-
vaşını kendi başına kazanmayı öğrenemeyene erkek den-
mez.” Kendisine, “karı” dediği için, ağabeyinin pek havalı 
çakısını alıp kıçına saplamak istemişti Pablo; bıçağın so-

5.(İsp.)Boğagüreşçisininboğayıyönlendirmekiçinkullandığıbirsopayageçi-
rilmişbezparçası.Muleta’larıngeneldekırmızıveyapemberenkteolmasından
dolayıboğalarınkırmızırengesaldırdığıyolundabirinançvardır.Bupelerin-
lere capaadıdaverilmektedir.(Ç.N.)
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kulacağı en iyi yerin kıç olduğunu da ağabeyinden öğren
mişti zaten... Joacquin... Annelerinden gizli tütün sarıp 
içen Joacquin. Her gece komşularının kızı Elvira’nın pen-
ceresine çakıl taşları atan Joacquin. Pablo’nun ağlaması 
umurunda mıydı sanki: “Zırlama eşek herif, şu haline 
bak, ağlamaktan yüzün Buñol6 sokaklarına dönmüş.”

Neden herkes onunla uğraşıyordu ki? Annesi, ağa-
beyleri, öğretmenleri, Sinyor Lopez Marin, hatta küçük 
Pere... Babası yaşıyor olsaydı böyle olmazdı. Belki bütün 
aileyi aynı anda sevemezdi babası; ama mutlaka bir çö-
züm bulurdu. Örneğin... örneğin her gün birinin günü 
olurdu; ilk sıra annesinin tabii, sonra Jorge, sonra Joac
quin, sonra Pablo, en sonda da Pere... Kendisine sıra beş 
gün de bir geleceğine göre... bir ay otuz gün desek... otuz 
bölü beş... tersten gidecek olursak... beş kere altı... otuz... 
ayda altı kere babası sadece ama sadece Pablo’yu sever-
di. Sadece Pablo’yu.

O altı gün boyunca neler neler yaparlardı baba oğul. 
Toprak sahada top koşturanları izlemeye giderlerdi, ba-
bası kahvede domino oynayanlara takılırken Pablo da bir 
kenarda zencefilli gazoz içerdi, yürüyüş yaparlardı, hatta 
babasından kavga etmenin inceliklerini bile öğrenebilir-
di. “Sol elinle yüzünü koru, sağ elini de yumruk yapıp 
sal dır, aman ayaklarına dikkat et, en önemlisi sağlam dur
mak...” Söylemesi kolay, nasıl yapacağım? “Sen benim oğ
lumsun, sen en güçlüsün, yapacaksın, yapmalısın...” Hem 
belki babası, Alejandro Suárez gibi durmayı da öğretirdi. 

6.ValenciabölgesindekiBuñolkasabası“DomatesFestivali-LaTomatina”ile
ünlüdür.Bugelenekseletkinliktetonlarcadomateskasabanındarsokakların-
da,katılımcılarınelindebirersavaşaletinedönüşür.Domatessavaşındanön-
cesusavaşıyapmışolaninsanlar,kendilerindengeçercesineeğlenirler.Ağus-
tosayındadüzenlenenbueğlenceninsonundakasabayaezilmişdomateslerin
ağırkokusuvekırmızıbirrenkhâkimolur.Yazar,Joacquin’e,“YüzünBuñol
sokaklarınadönmüş,”dedirterek,Pablo’nunyüzününağlamaktankıpkırmızı
olmasınabirgöndermeyapıyor.(Ç.N.)
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Zaten öyle durmayı öğrendiği gün okuldaki bütün ço-
cuklar ondan korkmaya başlarlardı. Cüce de kimmiş, çe-
kilin yolumdan salaklar ordusu!

Mutfağa döndü. Musluğa baktı yine. Pis akbaba. 
Avını yemeden önce nasıl da tıslıyordu. Tıslamaktan 
başka işe yaramayan musluk yüzünden, yine kilisenin 
yanındaki çeşmeden su doldurmaya gitmesi gerekecekti. 
Ağır kovalardaki suları pantolonuna sıçrata sıçrata eve 
dönerken akbabaya küfredip duracaktı. Tısss! Bok surat-
lı! Tısss! Papaz takkesi! Tısss!

Bir an kendini tutamayıp parmağını musluğun bo-
rusundan soktu. Sanki bilinmeyen bir şey orayı tıkamış 
da, küçük parmağı sorunu çözecekmiş gibi. Sokmasıyla 
da çıkarması bir oldu... Fareler! Pablo çok korkardı fare-
lerden. Nefret ederdi. Büyük ağabeyi Jorge, su boruların-
da farelerin gezindiğini anlatmıştı günün birinde. “Hem 
babamızı da o fareler ısırdı, o yüzden hastalandı, yoksa 
ölecek adam değildi bizim moruk,” demişti. “Fareler, ısır-
madan önce insanın burnuna üfler, o zaman hiçbir şey 
hissedemez hale gelirsin, ısırıldığının farkında olmadı-
ğından onlar da afiyetle etini kemirmeye başlar.” Pablo, 
hep sormak istemişti Jorge’ye ama çekinmişti. Acaba ba-
bası öldüğünde burnu yok muydu?

Babası aklına düştüğü anda... işte tam o anda kararı-
nı verdi... Ağabeyleri kadar, babası kadar, sınıflarının en 
iri çocuğu Giga kadar cesur olduğunu gösterecekti bu-
gün. (Elişi dersi sırasında, büyük sınıflardan süslü bir oğ-
lanın ayakkabısına, kaşla göz arasında, nasıl da cesurca 
tükürüvermişti Giga!) 

Ayak parmaklarını emmeye çalışan Pere’ye baktı; 
gö  zü ufaklığın altında serili olan çarşaftaki çizgilere ta-
kıldı: sarı, mavi, yeşil, beyaz... Sonra tekrar sarı, mavi... 
Çarşafın yıkanmaktan solmuş renkleri, bir anda alacalı 
bulacalı bir panayır şemsiyesi gibi gözünün önünde dön-
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meye başladı. Şemsiyenin dönmesi durduğu anda, be-
yaz gömlekli, siyah fırfır etekli kızlar sağa sola kaçıştılar; 
gölgelerin arasından olağanüstü parlaklıktaki renkleriy-
le, göz alıcı kıyafetiyle bir toreador7 geliyordu. Artık ka-

7.(İsp.)Boğagüreşlerindeenyüksekrütbeliboğagüreşçisine(torero)verilen
ad.Bugüreşlerecorridaadıverilir,sayısızaktörrolalırvehepsitekbirdüş-
mana(!),yanitoro bravo’ya(güreşboğası)karşımücadeleverirler.Corrida’nın
tercio’ları(aşamaları)şöyledir:Öncepikador’larsahnealır.Bunlarzırhlıatlarla
boğayasaldırırvemızraklarınıhayvanınözellikleboyunbölgesinesaplarlar.
Yaralananboğaarenadadeligibi,acıiçindekoştururkenbanderil lero’larhayva-
naküçükoklar(banderilla)saplamayabaşlar.İşkencebununladabitmez.Sıra-
yımatadorlaralır.(Notiçindenot:Matarfiiliöldürmekmanasınagelir,mata-
doradıbufiildentüremiştir.)Matador,kanrevaniçindekalmışhayvanınka-
fasınasüslüşişlertakar.Bütünbueziyetarenadanyükselen“Olé!”nidalarıeşli-
ğinde,törenselbirhavaylayapılır.Sonolarakenbüyükboğagüreşçisi(toreador)
görünür.Muleta’sı(bkz.dipnot5)ileeceliçoktangelmişolanboğayıarenada
iyicegezdirir.Vahşetduygusununzirveyeçıktığıanda,kılıcınıtekbirhamlede,
öldürmekiçinsaplar.Bircanlınınhertürlüeziyetigördüktensonraöldürülmüş
olması,olağanüstübirmarifetmişgibiçılgıncaalkışlanır.Boğanınkanabulanmış
ölüsü,atlarlaarenanındışınataşınırkentoreadorzaferturuatmaktadır:alkışlar,
tezahüratlarveateşlikadınlardanaşkadavetanlamındaatılanbuketbuketçi-
çeklerineşliğinde...Böylesineinsanlıkdışıbireğlencenin(!)enbüyükmeraklıla-
rındanbiri de, edebiyatınönemli isimlerindenErnestHemingway’dir (1889-
1961).(Notiçindeikincinot:Konuylailgiliolaraközelliklebkz.Güneş de Do-
ğar)AslındaeserlerindekonuyayerverentekedebiyatçıHemingwaydeğildir.
(Notiçindeüçüncünot:ÖrneğinHemingway’inilkdönemindenetkilendiğini
söylemektençekinmeyenCharlesBukowski’nin“ThePriestandTheMatador”
adındabirşiiri,PhilippeDjian’ın“Matador”adlıbirromanı,JeanAnouilh’inThe 
Waltz Of The Toreadorsadlıbiroyunu,PedroAlmodóvar’ınMatadoradlıbir
filmi –senaryosu– vardır; tabii ki örnekleri çoğaltmakmümkün. Ancak bu
eserlerinçoğundasimgeselgöndermelersözkonusuyken,Hemingway’inözel
hayatında da bir boğa güreşi tutkunu olduğu bilinmektedir.)Düşündürücü
olan,El Toreadorda,boğagüreşikavramıvebukavramıniçindekioyuncuların
güç sembolüolarak verilmesi, dahada acısı bunların bir çocuğun gözünde
yüceleştirilmesidir.Çeviriyi yaptığımsüreboyunca,Pablo’nunerkeksi güce
bakışı,başkabirsimgeileverilemezmiydisorusunusıklıklasordum.Şunuda
belirtmemgerekir ki, bir ulusun, “atalarımızdankalankutsalmiras”olarak
nitelendirdiğibirolguüstüneoulustanolmayanbiriolarak,yorumlarımkişi-
seldir.Öyküdekimatadormitleştirilirkenemekleriyleyaşamayaçalışandiğer
erkekrollerininçaresizlikkıskacındagösterilmesiniulusaldavranışkalıplarıy-
la,folklorikkodlarlaaçıklamakakıllıcadeğilkanımca.Amabunusöylerkenbile
kendikendimletersdüşmeyeveyaptığımyorumlardandolayıokurdanözür
dilemeyehazırım.Çünkübirokurolarakbenideçoketkilemiş yazarların,
şairlerinbilekonuyafarklıbiryaklaşımıvar:örneğinFedericoGarcíaLorca,
boğagüreşini“gerçekdinseldrama”olaraknitelendiriyor.Diyeceksinizki,bu
yorumu övgü olarak değerlendirmek yanlıştır, dinsel olana eleştiri de söz
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rarını vermişti; geri dönüş yoktu: Alejandro Suárez’i gör-
meye gidecekti.

Suárez’in bir kütüphane açılışı için kasabaya gelece-
ğini iki gün önce belediye binasının yanındaki panoya 
asılan ilanlardan öğrenmişti. Kütüphaneleri pek sevmez-
di açıkçası; gerçi okuldaki küçük odadan başka kütüpha-
ne görmemişti ya! Koskoca Alejandro Suárez, içinde yir-
miotuz kitap olan, öyle küçük bir odanın açılışı için ge-
liyor olamazdı tabii. Çok daha büyük bir yer olmalıydı. 
Neresi olduğunu öğrenmek için Sinyor Lopez Marin’in 
ağzını aramış, “Kütüphane ne işine yarayacak, başıma 
âlim mi kesildin kerata, dırdır edeceğine işine bak,” azar-
lamasıyla zorlamaktan vazgeçmişti. Neyse ki, ilana bir 
kez daha, dikkatle baktığında, kütüphanenin yerini, yani 
Suárez’in açılış için nereye geleceğini öğrenmişti.

“Ah aptal kafam,” dedi, yüksek sesle, “keşke açılışa 
Rosa’yı da davet etseydim.” Gelir miydi? Gelirdi herhal-
de. Ama Rosa’yı davet edeceği yer bu sıradan açılış ol-
mamalıydı; dahası vardı sırada. Suárez, açılıştaki kalaba-
lık arasında Pablo’yu görünce, yanına çağıracaktı nasıl 
olsa, “Böylesi bir kalabalıkta bile dikkat çekecek kadar 
cesur bir çocuksun sen,” diyecekti, “hafta sonu çıkacağım 
corrida’da8 senin gibi bir yardımcıya çok ihtiyacım var. 
Lütfen kırma beni, lütfen kabul et!”

Annesinin, ağabeylerinin kızacağını bildiği halde, 
kendisinden yana yakıla yardım isteyen bu ustayı, bu ef-
saneyi kırmayacak, teklifi kabul edecekti. Rosa’yı davet 

konusuolabilir.AçıkçasıLorca’nınedebiyatınabaktığımızdabununbirövgü
olduğunu anlamak zor değil. Neyse; amacım öyküyü bağlamından koparıp
başkabir limanataşımakdeğil.Boğagüreşlerininokanlıgörüntüleriaklıma
düşüncebirdensinirlendimgaliba.Sonolarakşunusöylemeliyim;bircanlının
katledilmesini,nenedenleolursaolsun,kabuletmemolanaksızdır.(Ç.N.)
8.(İsp.)Boğagüreşi(bkz.dipnot7).(Ç.N.)
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edeceği yer belliydi işte: Plaza de Toros Las Ventas.9 
Güneşli bir gün, mahşeri bir kalabalık... Herkes genç 
torea dor’un ilk dövüşü hakkında türlü yorum yapıyor; 
fısıltılar, uğultuya dönüşüp gökyüzüne yükselmekte. 
Annesi, Pere’yi kucağına almış, iki ağabeyinin ortasında 
heyecanla Pablo’nun arenaya çıkacağı ânı bekliyor; “Yi-
ğit oğlum benim, keşke baban da bugünleri görebilsey-
di.” Babası uzakta değil oysa; yukarıda bir yerden (ba-
ban artık yukarıda dememişler miydi?) oğlunu izleme-
ye hazırlanıyor. Presiden cia’nın10 en ön sırasında Rosa 
oturuyor; Rosa, ey dikensiz Ro sa... Elinde bir gül var, 
heyecanlı, kıvır kıvır saçlarının gölgesi bile gözlerindeki 
heyecanı gizleyemiyor. Dövüş bittiğinde, Pablo coşkuyla 
alkışlayan halkı selamlamak için arenayı turlarken fırla-
tacak gülünü; aşkını ilan edecek. Bakışlar önce arrastre 

9. Plaza deToros LasVentas, İspanya’nın enmeşhur boğa güreşi alanıdır.
Madrid’deyeralanveNeo-Mudejartarzda(Notiçindenot:XIX.yüzyılso-
nundagörülen,Mağribilereaitbirmimari tarz) inşaedilmişolanbuarena,
yanındakiMuseoTaurino ile ünlümatadorlarAntonio Bienvenida ve Jose
Cubéro’nun heykelleriyle de meşhurdur. Bu noktada belirtmem gereken
önemlibirnoktavar:Benceyazar,hikâyeniniçindeboğagüreşiyleilgilibütün
göndermeleri yapmaya abartılı birözen göstermiş. Bu abartı da, hikâyenin
zamanzamanturistikgezikitapçığıhavasınabürünmesineyolaçmış.Örneğin,
Pablo’nun,Suárez’lekarşılaşmaveRosa’ylabuluşmadüşünüanlatanbubö-
lüm, boğa güreşiyle ilgili bilgilerde eksik kalmaması için yazılmış gibi. (Not
içindeikincinot:Dipnot10,11ve14’tedegörüleceğiüzereyazar,Plazade
TorosLasVentas’tansözetmekleyetinmemiş,arenanınbölümlerinideta-
nımlamahevesinekapılmış.)Açıkçasıbencebubölüm“yapıştırma”birbölüm.
BaşlardaPablo’nunduygularıvedüşünceleriüzerinden,babasızbüyümekdu-
rumundakalanküçükbirçocuğundünyasınakapıaçanhikâye,bubölümlerde
samimiyetiniyitirmiş.Oysa (belirtmeyegerekyok, tabiiki yinebanagöre)
edebiyattaönemliolansamimiyettir.Bilgikullanımı,metninsamimiyetinize-
delemeyebaşladığında,okurunsorgulamaalanıgenişlemekte,yargılamasınır-
larındaniçerigirmektedir.(Notiçindeüçüncünot:Aslındabumetindeböy-
lesi bir durumun olup olmadığı konusunda da bulutlu bir görüntü vardır.
Belki deendoğrusu, yazarınbu tanımlamalarını çıkarıp–okur istediği yeri
atarakokumahakkınasahiptir–metnibirkeredahaokumaktır.İtirafetmem
gerekiyorki,bubölümleriçevirirkenbenböyleyaptım.)(Ç.N.)
10.(İsp.)Arenadabaşkanlocasınınbulunduğuyer.(Ç.N.)
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de toro’ya11 çevriliyor; dört yaşını henüz devirmiş, boy-
nuzu törpülenmemiş bir boğa12 fırlıyor arenaya: Banderil
lero’lar, ma ta dor’lar gözü dönmüş bir şekilde sağa sola 
saldıran boğaya haddini bildiriyorlar önce. Derken bü-
tün seyirciler ayağa kalkıyor; Rosa da... Rosa...

Alejandro Suárez ve Pablo... Bir örnek traje de lu
ces’lerinin13 içinde puerta de cuadrilla’da14 görünüyorlar. 
“Olé! Olé! Olé!” 

“Ahhhh!”
Zavallı Pablo! Arenayı dolduran halkı selamlamak 

için eğilince... kafası... masanın kenarına... küttt! Olmu-
yordu işte, hayallerinde bile ona rahat vermiyorlardı. Sa-
ate baktı. Zaman ne kadar da yavaş geçiyordu. Şimdi çık-
sa Pere’yi uzun süre yalnız bırakmış olacaktı, daha geçe 
kalsa annesine yakalanma tehlikesi baş gösterecekti. Ka-
fası karıştı. Suárez, tam dörtte açılışta olacaktı.15 Küçük 

11.(İsp.)Boğalarınarenayaçıkışkapısı.(Ç.N.)
12.Dövüşboğalarıancakdörtyaşlarındansonraarenayaçıkabilirler.Boğane
kadar gençse ataklığı, saldırganlığı, dolayısıyla tehlikesi de o kadar fazladır.
Günümüzdeboğagüreşlerinde,boğanınboynuzlarıtörpülenmekte,böylelikle
sivriliğigiderilmektedir.Yanizavallıhayvanlarıngördüğüişkence,arenayaçı-
kışlarındançoköncebaşlamaktadır.(Ç.N.)
13.Toreador’larıngiydiğialtınrengipayetlerleişlenmiş,ipek,süslügiysi,ışıklı
giysianlamınagelir.(Ç.N.)
14.(İsp.)Matadorlarınarenayaçıktığıkapı.(Ç.N.)
15.Hikâyeningenelinde(boğagüreşiyleilgilibilgilerdışında)yer,zamanvb.
konulardanetbirbilgiyerastlanmadığıhalde,Suárez’ingelişsaatininnetbir
şekildeverilmesidikkatçekici.Nedensaatdört?Bubölümüçevirirkenister
istemezsaatebaktım,dördeyirmivardı.Nedensebuzamanyakınlığınınbir
işaret olduğunu düşündüm; yirmi dakikalık birmola verip elimin altındaki
kitaplarıincelemeyebaşladım:FedericoGarcíaLorca.1983yılındaSaitMa-
dençevirisiyle,YazkoYayınları’nınyayımladığıBütün Şiirler-2kitabınınsayfa-
larınıuzunuzunkarıştırdım,sonunda“Chinitas’ınKahvesi”isimlişiirlebaş
başakaldım.Gerçektendebuzamanın(Suárez’ingelişsaatinindörtolması-
nın)buşiirleveLorca’ylabirilgisivarmıydı?Belkievet,belkihayır.(Samimi-
yetlesöylemeliyimkiaslındaiçimden“NeEvetNeHayır”yazmakgeldiama
düşüncelerimizin–yazarınveokurunortakdüşünceleriolmasınegüzel–da-
ğılmasındankorktuğumiçinvazgeçtim.Farklıbirdüşüncealanınakapıaçıl-
masındiyeistediğimiyazmadığımhaldesamimiyettendemvurmamdakişisel
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parmaklarını bir açıp bir kapayarak hesap yapmaya çalış-
tı. Başaramadı. Belki de en iyisi Pere’yi de yanında götür-
mesiydi. Ama ya başlarına bir şey gelirse? Ufaklığa bir göz 
attı; uyukluyordu. Ayakucundaki sarı battaniyeyle üstünü 
örterse gerçek bir uykuya dalardı belki; Pablo’nun orta-
dan kaybolmasına yardımcı olacak biriki saatlik derin bir 
uyku. Ama ya battaniyeyi örterken uyanırsa? 

“Ah salak,” dedi aynadaki aksine, “hani az önce karar 
vermiştin, hani dünya yıkılsa umurunda olmayacaktı, ha

dramımolsagerek.)Konumuzadönelim;Lorca’nınşiiri...Hikâyeyazarının
böylebirbilgiyinedenverdiğinibilmek,sorgulamakçevirmenedüşmezelbet.
Ancakbirokurolarakkeyiflibiryolculuğaçıkmamada(Lorcaokumak,el-
bettebirkeyiftir)kimseengelolamaz.Bunoktada,yaşadığımokumazevkini,
sizlerlepaylaşmayaveLorca’nınşiirininbirdipnotolarakyeralmasınakarar
verdim:(Ç.N.)

Chinitas’ınKahvesi

1.

Chinitas’ınkahvesinde
Paquiroderağabeysine:
“Dahatorero’yumbensenden,
dahayiğit,dahaçingene.”

2.

Chinitas’ınkahvesinde
Frasquelo’yaderPaquiro:
“Dahaçingeneyimbensenden,
dahayiğit,dahatorero.”

3.

ÇektiPaquirosaatini,
şunlarıdedisonra:
“Saatdörtbuçuktanönce
inankiölürbuboğa.”

4.

Dışarıçıktıkahveden
herkes,dörtoluncasaat
vebirtoreroafişi
olduPaquirosokakta.
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ni baban kadar cesur olduğunu kanıtlayacaktın herkese? 
Gördün mü işte, yapamıyorsun... yapamayacaksın...”

Pencerenin önüne oturdu. Cama hohladı. Buğu kay-
bolmadan bir matador şapkası çizdi sağ elinin işaretpar-
mağıyla. Başını şapkanın altına yerleştirmeye çalıştı. Ya-
pamadı. Sevmedi bu oyunu. Aptalca buldu. Sokağa baktı. 
Güneş ışınları eğri büğrü kaldırım taşlarının arasında yü-
rüyordu. Bir zamanlar babası yürümüştü bu yollarda. 
Ağabeyleri fabrikadan dönerlerken bu kaldırım taşlarını 
eziyorlardı. Kendisi de Lopez Marin’in serasından döner-
ken çocukluğunu yaşayabileceği o kısa sürede bu taşların 
üstünde seksek oynuyordu.16 Yıllar bu kaldırım taşlarının 

16.Yazarşuânakadar,öyküyüPablo’nundüşüncedünyasındailerletiyordu...
Buradabirden“çocukluğunuyaşayabileceğiokısasürede”demegereksinimi-
niduymuşolmasışaşırtıcı...Buradabiranlatımzaafıyokmuyani?Üstanlatıcı
birdentarafsızlığınıyitiriphamasibiranlatımıtercihetmişsanki.Elbettebu
benimyorumum;elbettebiredebîmetinfarklıyorumlaraaçıktır,açıkolmalı-
dır.AmabunoktadaTürkçeedebiyatın,çevrileneserekıyasla,çokdahayet-
kinörneklerinianmaktafaydavar.RefikHalitKaray’ın“Eskici”öyküsündeki
küçükHasan’ınhemanasızbabasızhemdedil’sizkalışıunutulabilirmi?Fü-
ruzan’ın“ParasızYatılı”öyküsündekiincelikveanlatımbecerisinasılakladüş-
mez?“ParasızYatılı”nınderlitoplu,doğalüslubuiçindekihüzün,tartışılmaz
birşekildeokunmaktaolanöyküdekindenkatbekatüstündür.PekiyaNursel
Duruel’in “Geyikler, Annem ve Almanya” öyküsü? Örnekleri çoğaltmak
mümkün...Hemdenasıl?OrhanKemal’in“Çikolata”öyküsününşuiçburkan
bitişi bile, sadece son bölümübile okunmaktaolanöykünün fersah fersah
önündedirbanagöre:
“...Gözleriniaçtı,yanyanagidiyorlardı.Yumdugözlerini,açtı,yumdu.Enson
açtığısırakarşısokağındönemecinibulduklarınıgördü.Yumdu,açtı,yoktular
artık.Sokakyutmuştuikisinide.Tamgidecekti,kaldırım,kaldırımındibi,kal-
dırımındibindekırmızıkırmızıyananyırtıkçikolatakâatları,ufacıkbirtoptu
buruşukgümüşkâat.Çevresinekuşkuylabaktı.Görülüp,‘Çingene,’denme-
sindenkorkuyordu.
Birsimitçigeldigeçti.
Evlere,evlerinpencerelerinebaktı.Pencerelerdetülperdeler.
Eğildi,gümüşkâadınburuşuktopunualdı.
Yenibirsimitçi.
Topmuşgibi,buruşukkâadıhavayaattı,tuttu,attıtuttu.Atıptutarakbirso-
kak,birsokakdaha,dahasonradahabaşkabirsokak.Yeryerpislenmişti,
sidikkokuyordubusokak.
Gümüştentopuaçtı,çikolatabulaşıklarınıyaladıyaladı.”(Ç.N.)
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değişmez görüntüsünde geçecekti; biliyordu.17 Zaman 
geçecekti, önce ağabeylerinin sarhoş adımlarını sahiple-
necekti; iş çıkışı birkaç tek yuvarlamaktan yalpalayan, 
yanlış yere basınca burkulan, gökyüzüne küfür savuran 
adımlar... Sonra babasının adımlarını devralacaktı; patron 
kötülük yapmaya kalkınca arkadaşlarıyla birlik olup 
ayakkabısının çıkmış çivisine aldırmadan yürüyüşe çıkan, 
cesur, güçlü adımlar... Pere’yi okula o götürecekti belki; 
gü neş ışınlarına basmadan ilerlerken, “çantanı kendin ta-
şımalısın, bir erkek güçlü olmalı,” diyecekti... Rosa’yı eve 
getirirken bu yoldan geçeceklerdi, kaldırım taşlarının  

17.Belkideyazarbubölümleriyazarken,kafasındaoluşturduğuhikâyeden
çoktanuzaklaşmıştı.Nedenböylesöylediğimidikkatlibirokurhemenanla-
mıştır. “Yıllarbukaldırım taşlarınındeğişmezgörüntüsündegeçecekti;bili-
yordu,”cümlesindePablo’nundünyasındanöylesineuzaklaşıyoruzki...Hikâ-
yeningenelinde,metniyazankaleminucundakikameranınvizöründenPablo
bakarkenbucümledeyazarkamerayıelinealdığıgibi,bukameranınyaratıcı-
sınındakendisiolduğunuaçıktanhissettiriyor.Busatırlarıçevirirkenbelkide
herokurun–heriyiokurun–kimizamankapıldığımerakakapıldım;yazarın
yazmasürecinetanıkolmak.Hikâyeninçıkışnoktasıbelli;küçükbirçocuk,
büyümesancıları,yokluk-yoksullukvebütünbunların–yazarındaçokiyibil-
diğinianladığımız–boğagüreşidünyasıüstündenyansıtılması.İşteiyiokurun
sorularıbugeneldeğerlendirmelerdensonrabaşlıyor.Yazarhikâyeyioluştu-
rurken nasıl bir ruh hali içindeydi? Bumetni nasıl bir ortamda yazdı?Kaç
günde bitirdi?Anlattıklarına kendi yaşamından neler sızdı?Yazarken sigara
içiyormuydu,şarapyudumluyormuydu?(Belkidesangriaiçiyordu;portakal
suyu,greyfurtsuyu, limonsuyu,meyvearomalıbirkırmızışarap,tozşeker,
buz...Meyvetaneleri...Dünyanınenkolayiçilenamaensertiçkilerindenbiri...
Birİspanyolmucizesi...Adıİspanyolcada“kan”anlamınagelensangre’denge-
liyor...Yerigelmişkenbiritiraftabulunmalıyım;buçeviriyiyaptığımsürebo-
yuncaokadarçoksangriaiçtimki...Aslındarakıdışındakiiçkilerlepekaram
yoktur.Amahikâyeruhumdaöylebirİspanyolrüzgârıestirdiki,Barselona’da
geçirdiğimgünleraklımageldi.Yirmiüçyaşındaydım,askerdenyenigelmiştim
vealıpbaşımıuzaklaragitmektenbaşkahayalimyoktu.Derken, İspanya’da
turistrehberliğiyapanbirarkadaşımbeklediğimfırsatısundubana...Babam,
şiddetlekarşıçıkmıştıbumaceraya.–O“macera”diyordu,bense“hayalleri-
minpeşindengittiğimi”söylüyordum.–Hangimizhaklıydıkbilmiyorum.Büyük
birkavgadansonravurupkapıyıçıktım.Ogünbabamısonkezgördüğümü
bilseydimgidermiydim?Gitmezdim.Belkideyaklaşanölümünühissettiğiiçin
gitmemiistemiyordu...Uzunbirkonu...Babamınküskünruhunaiçiyorum...)
Nediyorduk?Okurunyazmaânınaduyduğumerak...Kafamkarıştı;dahafaz-
lagevezelikedemeyeceğimbukonuda...(Ç.N.)
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