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Gİ RİŞ

Epi fanía Uve da de Rob le do, Fanny, on yıl dır Bue nos Ai res’in mer ke zin den bir-
kaç da ki ka uzak lık ta ki ka la ba lık La Bo ca Ma hal le si’n de, mü te va zı, ama ge niş ve 
ra hat bir ev de ya şı yor.

Bu ev ay rı ca Bo ca Ju niors Spor Ku lü bü’nün en bü yük po li tik ha re ket le rin den 
bi ri olan Azul y Oro1 Der ne ği’nin Mer kez Bü ro su’na da ev sa hip li ği ya pı yor. Bu 
renk  li ve bir o ka dar da sa kin mekân da, ku lü bün şe ref li an la rı nın re sim le ri, tüm 
za man la rın en önem li Ar jan tin li ya za rı nın ün lü port re siy le yan ya na. Ay nı za man da, 
do ğal bo yu tun dan bi raz da ha bü yük bronz bir hey kel, der ne ğin yö ne tim ku ru lu 
top lan tı la rı nın baş kan lı ğı nı ya pı yor, ama üye le ri nin bir ço ğu, ya za rın ben zer siz 
si ma sı nın tak dir edi le cek şe kil de yan sı tıl dı ğı bu hey ke lin, Bor ges’in ken di si ni bi le 
et ki le di ği ni unu tu yor lar. Bor ges, “Ört şu nu lüt fen Fanny,” di ye ri ca eder miş Maipú 
So kağı’nda ki evi nin sa lo nun da, onu he di ye ola rak al dı ğı yer de. Yıl lar son ra bir mer-
ha met gös te ri si ola rak, hey ke li sat ma sı için Fanny’nin tek kı zı Stel la’nın el le ri ne 
ver miş, ama ana-kız hâlâ hey ke le hür met et me ye de vam edi yor lar ve eko no mik 
sı kın tı la rı na rağ men Bor ges hâlâ on lar la ya şı yor.

Sek se ni ni aş mış Cor rien tes li sert ve se ve cen Fanny’nin de yişiy le, “Senyor Bor-
ges” öle li on beş yıl dan çok olu yor. Fanny sı cak, ses siz bir in san ve ka la ba lık top lan-
tı lar dan nef ret edi yor. İn san lar la iliş ki le ri ne re dey se iç li dış lı. Bo şu na Bor ges ler le 
otuz yıl dan faz la ya şa ma mış. Ha ya tı gös te riş siz bir bi çim de ge çi yor, çün kü bu, va ro-
lu şu nun mer ke zi. De rin ler de hâlâ yir min ci yüz yı lın en par lak ve en seç kin ki şi lik le-
rin den bi ri nin “sa dık hiz met çi si” ol du ğu nu an la ya bil miş de ğil. Sa bah la rı onu uyan-
dır mak, kah val tı sı nı ha zır la mak, gi yin me si ne yar dım et mek, kör lü ğün güç süz leş tir-
di ği bu iyi gö rü nüm lü ada mın tüm ih ti yaç la rı na sez gi le riy le kar şı lık ver mek, çev re-
si ne gö rün mez ol du ğu bir ola ğan lık la do nat mış Fanny’yi.

As la bir say fa bi le Bor ges oku ma dı ğı na ve bu na hiç de ih ti yaç duy ma dı ğı na 
ye min edi yor. El li li yıl la rın or ta la rın da, Ba yan Leo nor Ace ve do de Bor ges ve oğ lu 
Jor ge Luis’e yar dım et mek için işe alın mış ve ölüm on la rı ayı rın ca ya dek gö zü nü bi le 
kırp ma dan ça lış mış. İçin de ne kin den bir iz var ne de ba sit tep ki ler den haz al ma yı 
bi li yor. Ka de rin Senyor Bor ges’le yol la rı nı ça kış tır mış ol ma sı na min net tar.

1 Boca Juniors’un renkleri: mavi, sarı. (Y.N.)
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Ar tık uzun za man dır sık sık gö rü şü yo ruz ve, baş lan gıç ta otu rup bu ko nu dan 
ko nuş ma ya is tek siz ol sak da, bir gün ay rın tı la rı bir lik te ha tır la yıp bi rik tir me, anek-
tod la rı bir bi ri ne ek le me, ge le cek ne sil le re fark lı bir Bor ges ha ya li bı rak ma mü ca de le-
si ne ko yul duk, çün kü Bor ges’in için de, Emir Rod ri guez Mo ne gal’in ta ri fin de ki gi bi, 
bir “e de bi yat ada mı”nın öte sin de, ah lak de ğer le ri nin altüst ol du ğu bir za man da, 
sö zü pek edil me yen etik, sa de lik, dü rüst lük ve cö mert lik var dı.

Bor ges’i, an ne si dı şın da hiç kim se Fanny ka dar ta nı ya ma mış tır. Kim se se vinç le-
ri, üzün tü le ri, kut la ma la rı, red de dil me le ri, öv gü le riy le yıl lar ve yıl lar ca ay nı ça tı 
al tın da bir lik te ya şa dı ğı bi ri ne ken di ni ger çek te ol du ğun dan fark lı gös te re mez. Bor-
ges le rin iniş-çı kış la rı nın ses siz ta nı ğı Fanny ar tık ko nuş ma ya baş la dı. İh ti ya cı mız 
olan şey bol ca sa bır ve iliş ki mi zin şu te mel da ya nak nok ta sı na say gıy dı: Fanny is te-
di ğin de ko nu şur, is te di ğin de su sar. Bu yüz den be nim gö re vim çok ba sit ti. Hiç so ru 
so rul ma dı, do la yı sıy la ce vap da ve ril me di.

Son yir mi yı lı mı Jor ge Luis Bor ges’in ha ya tı nı ve eser le ri ni tut kuy la in ce le me ye 
ada dım, bu uğ ra şı ma min net du yu yo rum. Bu işi ya par ken bir çok bel ge den ya rar lan-
dım: es ki za man lar dan kal ma bir elyaz ma sı, mek tup laş ma lar, me tin ler, ki tap lar, bir 
fi kir ve ya bir söz. Onu sık lık la zi ya ret eden le rin, ona eş lik eden le rin ya da sa de ce ha ya-
tı da ha kat la nı la bi lir kıl mak adı na ona hiz met eden le rin bir sö zü. Ben Bor ges’i şah sen 
ta nı ma dım, bu yüz den de, her ne ka dar ken di ışık la rıy la par la sa lar da, Bor ges’in et ki-
si ni göz ar dı et me yen ba zı in san lar gi bi ona ya kın ol mak tan kay nak la nan göz ka maş-
ma sı şikâyet le rim yok. Senyor Bor ges, bü tün ki tap lar gi bi, ön ce den dü şü nül müş bir 
pro je nin ürü nü dür. Ama bir pro je her za man bek len di ği şe kil de ta mam la na maz. Bu 
du rum da sa nı rız, Epi fanía Uve da’nın ha tı ra lar ba vu lu nun ye ni den açıl ma sı ola rak 
baş la yan şey, say fa lar ya zıl dık ça, hem anı la rın hem de bi yog ra fik içe ri ğin; be tim le nen 
ey lem le rin ve du rum la rı nın ta ma mı nın ve her bi ri nin güç lü des te ği nin bi le şi mi ne 
dö nüş tü. 

Ça pak la rı ayık la mak için çok ça lış mak ge rek ti. Çün kü Fanny’nin olay la rı an la tır-
ken kul lan dı ğı sis te ma tik bir sı ra, gi di şa tın da bir plan la ma yok ve bir çok ke re ler ken-
di ni tek rar lı yor. Ama her za man ay nı şe kil de tek rar lı yor, ay nı ola yı fark lı fır sat lar da 
an lat ma sı na rağ men öy kü sü de ğiş mi yor. Bu da Fanny’nin ya lan söy le me di ği nin, doğ-
ru yu, ta bii ki ken di doğ ru su nu ko nuş tu ğu nun açık bir gös ter ge si. Ger çek onun kal bin-
de yu va kur muş, çün kü ne za man “Senyor Bor ges”in den söz et se hü zün le ni yor.

Uzun yıl lar bo yun ca onun üzü cü bir ola yı ha tır la dı ğın da piş man ol du ğu na, 
mut lu ha tı ra la ra gü lüm se di ği ne, boş lu ğa ba kar ken göz le ri nin ışıl da dı ğı na, eli ni 
ko lu nu ha re ket et ti re rek ko nuş tu ğu na ve ba şı nı el le ri nin ara sı na alıp ağ la dı ğı na 
ta nık ol dum. Ama as la, as la bir baş ka sı na söv dü ğü nü duy ma dım. Söz ko nu su olan 
ona ale nen za rar ver miş bi ri ol sa bi le.

O, ya şam bi çi mi ve sa de li ğiy le ken di si nin en iyi ta nı ğı. Söy le di ği her şey kay da 
alın dı ve söz le ri Bor ges’i ya lan sız do lan sız, art ni yet siz, ger çek ten sev miş olan la rın 
ha fı za sın da yan kı la na cak. Bu gün bi le, ki ta bın son dü zelt me le ri ni ya par ken onun lay-
dım. Ona, “Fanny, ki ta bın ba sı mı yak la şı yor ve bi ri le ri çok kı za cak lar,” de dim. “Ha-
yır,” de di, “çün kü ben her za man ger çek le ri söy le rim ve kim se de bu na kı za maz.”



 SB Birinci Bölüm
Kısa Bir Hikâye 
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“Şan sı ma No rah ge ri dön müş tü ve Geor gie bu ra da de ğil (şu an da Ku düs’te), 
bu ne den le Fanny ba na çok iyi ba kı yor. […] Fanny ve Stel la sa na çok se lam söy lü yor lar 

ve se ni her an öz le dik le ri ni ek li yor lar.”

Leo nor Ace ve do de Bor ges’ten Est her Hae do de Amorín’e mek tup, 
2 Ma yıs 1969



1920’li yıl lar da Ar jan tin li ler için alı şı la gel miş bir olay ya şa nı yor du. Ül ke, re fah 
için de ol ma sı na rağ men, iti ba rı nı yi ti ri yor du. Bi rin ci Cen te na rio1 ışıl da ma ya baş la-
dı ğın da, sek sen nes li nin ulu su ha re ke te ge çir me ça ba la rı mey ve le ri ni ver miş, bel le 
époque2 Bue nos Ai res so kak la rın da ya yıl ma ya yüz tut muş tu. Ama her za man ki kriz-
ler den bi ri da ha ya vaş ya vaş ken di ni bel li et me ye baş la dı. Fa kir lik taş ra dan bü yük 
şe hir le re doğ ru ya yı lır ken, dün ya yü zü nü bu ül ke de gö ren ço cuk lar be sin den, eği-
tim den ve bel ki de en kö tü sü, bir ge le cek ten yok sun kal ma ya doğ ru iler li yor lar dı.

Epi fanía Uve da 7 Ni san 1922’de, Cor rien tes Eya le ti’n de ki Ge ne ral Paz ken ti nin 
dı şın da kü çük bir yer olan Co lo nia Ro me ro’da doğ muş. An ne si, do ğu mun dan bir kaç 
gün son ra onu So to ai le si ne ver miş. Ba ba sı nı da ta nı ma dı ğı gi bi, kar deş le rin den 
ve ya ak ra ba la rın dan da hiç ha ber al ma mış. Jua na Isa bel So to ona an ne lik, Isa bel, 
Eva ris to ve He ri ber to da kar deş lik et miş ler. İlk adı, ve ya tak ma adı, kö kü nü ye rel dil 
olan Gua ra ni’den alan Ta ha nia ol muş. 

Bü yü dü ğü yer de her yer tar lay mış. Co lo nia’da ya şa ya cak bir yer edin me ola-
nak la rı na sa hip ol ma yan in san la ra ko nak la ma imkânı ve ri li yor ve ora da top ra ğın 
yar dı mıy la ai le ler ya vaş ya vaş ha yat ta kal ma la rı na ya ra ya cak as ga ri des te ği sağ la-
ma ya baş lı yor lar mış. “Köy de bi zi kü çük ken gö tür dük le ri bir sı nıf ya da bir oda var-
dı, ora da bir öğ ret men bi ze oku ma yı öğ re tir di. Her ak şam tar la dan dö nen adam la rı 
gö rür dük ve ge ce in me den çift li ği mi ze dö ner dik.” 

Fanny on ya şı na ka dar oku la git miş. Ama öğ re ne ce ği ni öğ ren dik ten son ra 
Co lo nia’nın ime ce usu lu ya pı lan ve top lum sal iş le rin de da ha ya rar lı ol ma ya baş la-
mış. Ön ce ev iş le ri son ra da tar la. “Ha ya tı mız çok ba sit ti, o za man lar şim di ki şey ler 
yok tu. Ne rad yo var dı, ne ga ze te, ne te le viz yon. Pa ra da yok tu, ye di ği miz her şey 
tar la dan ge li yor du za ten.”

On dört ya şın da General Paz lı bir ai le nin evin de hiz met çi ola rak ça lış ma ya baş-
la mış, ama onu ev lat edi nen an ne siy le sı kı bağ la rı nı ko ru ma ya de vam et miş. “İ ki miz 
yal nız ya şı yor duk. O za man lar üvey kar deş le rim den bi ri öl müş tü ve di ğe ri de bir 

1 Arjantin’in 1810 yılında bağımsızlığını kazanmasının yüzüncü yılı onuruna yapılan kutlamalara verilen ad. Yüzyıl anlamına 
gelir. 1910 yılında bağımsızlığının yüzüncü yılını kutladığı sıralarda, Arjantin varlıklı bir ülke olmaktan ekono mik ve siyasi çalkan
tılara gebe bir ülke olmaya doğru gidiyordu. (Y.N.)

2 (Fr.) Belle époque, Avrupa tarihinde 19. yüzyıl sonlarıyla I. Dünya Savaşı arasındaki dönemdir. Avrupa'nın büyük devletleri 
ara sında barışın egemen olduğu, yeni teknolojilerin insanların yaşamını kolaylaştırdığı, sanat ve kültür dünyasında modernizmin etki
siy le ye ni sanat biçimlerinin boy attığı, sanat, edebiyat, tasarım ve moda alanlarında yepyeni akımların geliştiği bu "altın çağ"a "belle 
époque" adı verilmiştir. (Y.N.)



ar ro ce ra1 ile kaç mış tı, o za man lar öy le der ler di.” 
Yir mi üç ya şın da, bir ak ra ba sı olan María Es carlón’la bir lik te Bue nos Ai res’e 

ta şın mış lar. Pa raná’dan ge miy le ge çiş ve bü yük şeh rin li ma nı nın çar pı cı man za ra sı 
onu çok et ki le miş. “Öl mek is te dim, be nim için baş ka bir dün yay dı, gör me ye alış tı ğı-
mın çok dı şın da bir şey.” Bir kaç haf ta son ra Abe ras tain Oro çif ti nin evin de ça lış ma ya 
baş la mış. Yal nız ya şa yan bir çift miş, adam mi mar, ka dın sa pi ya no öğ ret me niy miş. 
Ba yan Abe ras tain Oro çok kap ris liy miş ve bir çok ke re ler pa zar gün le ri çık ma sı nı 
ya sak la yıp onu tüm evin sü pür ge lik le ri ni te miz le mek le ce za lan dır mış.

 “O yıl lar la il gi li çok kö tü anı la rım var. Ben çok genç tim ve Bue nos Ai res’e da ha 
ye ni gel miş tim. Taş ra dan, he le de be nim gi bi köy den ge len bi ri üze rin de de ği şim çok 
güç lü bir et ki ya ra tı yor du. O za man lar biz kız lar ken di mi zi ko ru ma yı bil mi yor duk. 
Bi ze ya ta cak yer ve ye mek ve ri yor lar dı, ne dı şa rı çı ka bi li yor duk ne de ta ti le. Abe ras-
tain Oro la rın ha nı mı çok üs tü me ge lir di, be ni ce za lan dır mak için her şe yi ba ha ne 
eder di.”

1940’lı yıl la rın or ta la rın da son ra dan ko ca sı ola cak ki şiy le ta nış mış: Raúl Vir gio-
lio Rob le do. La Bo ca Ma hal le si’n de bir sa lon da ya pı lan dansta ta nış mış lar. María 
Es carlón an ne siy le bir lik te Fanny’nin ça lış tı ğı eve gi dip onu dan sa gö tür müş. Bu 
şe kil de pat ro nu Fanny’nin dı şa rı çık ma sı na izin ver mek zo run da ka lı yor muş. “E şim 
çok se vim li, çok da ça lış kan bir ço cuk tu. Ta nış tı ğı mız ge ce be ni dan sa kal dır dı, ben 
de ona dans et me yi bil me di ği mi ve sev me di ği mi söy le dim. Ama o ba na, ‘Ge lin, ben 
si ze öğ re ti rim,’ de di. Tey zem de kalk mam için be ni itek le yip du ru yor du, so nun da 
kalk tım. Kı sa bir sü re son ra ev len dik. Ben otuz la rım day dım. Ko cam de niz ciy di, son-
ra da li man da ça lış ma ya baş la dı. Bir kaç yıl lık ev li lik ten son ra tek kı zı mız Stel la doğ-
du.”

Ha mi le lik dö ne mi Fanny için çok zor ol muş. Pat ro nu nun evin den ay rı lıp Maipú 
So kağı’nda, yaş lı bir ha nım, oğ lu ve bir hiz met çi nin ya şa dı ğı bir apart man dai re sin de 
gün de lik li bir iş bul mak zo run da kal mış. Hiz met çi emek li ol du ğun da Fanny’ye onun 
ye ri ni al ma sı nı tek lif et miş ler. Fanny emin ola ma mış, ama so nun da tek li fi ka bul 
et miş: “Bor ges ler de ça lı şan ka dın, Ama lia Neg ret te, çok yaş lan mış tı ve emek li ye 
ay rıl ma sı ge re ki yor du. O za man Ba yan Leo nor ba na onun ye ri ne geç me mi tek lif et ti. 
Stel la’nın do ğu mu nun üze rin den çok az za man geç miş ti ve ben ka bul et mek te çok 
te red düt et tim. Yaş lı hiz met çi le ri ba na, ‘Ka bul et men ge rek, kı zın için ka bul et me li sin, 
çün kü onu kim se ye bı ra ka maz sın,’ de di. Onun çok kö tü bir tec rü be si ol muş. Ge be 
kal mış ve kim se an la ma sın di ye sak la mış, son ra da ço cuk do ğun ca bü yüt  me si için 
baş ka bir ai le ye ver mek zo run da kal mış. Ben ora da kı zım la bir lik te ya şa ya bi le cek tim, 
o yüz den de ka bul et tim.” 

Baş lan gıç ta çok zor ol muş. Mut fak ve ser vis oda sı ara sın da, ha ya tı nı tem sil eden 
o kü çü cük mekâna alış mak Fanny’nin çok zo ru na git miş. Bir yan dan da bu ye ni dün-
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1 Pirinç tarlasında çalışan bir kadın anlamında. (Y.N.)
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ya nın be ra be rin de 
ge tir di ği ye ni lik ler: 
“Ben Ba yan Leo nor’ 
la ça lış ma ya baş la dı-
ğım da saç la rım çok 
uzun du ve iki yan-
dan örer dim. İlk is te-
dik le ri ör gü le ri mi 
kes  mem ol du. Ha nı-
me fen di’ye gö re 
ör gü le ri mi ya par ken 
ve ya sa çı mı ta rar ken 
za man kay be der mi-
şim. Ta bii ki za man la 
alış ma ya baş la dım 
ve son ra işim den 
zevk al ma yı öğ ren-
dim. Ora yı evim, 
Bor ges le ri de ai le-
min bir par ça sı ola-
rak gö rü yor dum. 
Ta bii ki çok fark lı bir ha yat şek liy di, ama ben se vi yor dum ve kı sa za man da iyi ge çin-
me ye baş la dık. Ben ya pım ge re ği kim se yi ra hat sız et me yi sev mem, dans la ra da git-
mem ve ka pı mın ar dın da olan bi ten le hiç il gi len mem. Bu ra da da uzun yıl lar dır ya şı-
yo rum, ama hiç bir şey den ha be rim yok.

“Söy le di ğim gi bi, Stel la’nın ya nım da ol ma sı be nim için çok önem liy di. Ön ce 
onu José C. Paz’da bir oku la gön der dik, son ra da Jun cal So kağı’na, da ha ya kın bir 
yer de oku ma sı için onu ya nı ma al dım, ga li ba adı Be ru ti’y di. Böy le ce her gün bir bi ri-
mi zi gö re bil dik, çün kü bir lik te ya şı yor duk. Şan sı ma, oku lu ora da bi ti re bil di.” 

Fanny çok genç yaş ta dul kal mış. Eşi kal bin den ra hat sız mış ve 1973’ün Ey lül 
ayın da, el li iki ya şın da ve fat et miş. “İ yi kö tü gün le ri miz ol du, her iliş ki de ki gi bi, ama 
ha yat bi zim için çok za lim ve çok zor du. Ha ya tım da ki tek er kek odur. Ai le si Ro sa rio-
luy du ve hep siy le de ara mız çok iyiy di.” 

Kı zı nın ye tiş me siy le Bor ges le rin her gün da ha faz la ih ti yaç duy du ğu il gi ara sın-
da ay lar yıl la rı ko va la mış. Za man ge çip gi der ken ba ğım sız bir ki şi sel ge le cek plan la-
mak için fır sat bu la ma mış de ni le bi lir. “Ba yan Leo nor yaş lan ma ya baş la yın ca da ha 
çok il gi ye ih ti yaç du yu yor du. Sa de ce bir ya da iki de fa iz ne çı kıp ta til ya pa bil dim, 
çün kü ha nı me fen di yal nız ka la mı yor du. Her yıl ben den git me me mi, ka lıp ona bak-
ma mı is ti yor du, be nim ol ma dı ğım gün ler de No rah’nın evi ne git mek zo run da ka la-
cak tı. Ben be ye fen di nin se ya ha te çık ma sın dan fay da lan ma ya ça lı şı yor dum, ba zen 
onun yok lu ğun da ben de bir kaç gün gi de bi li yor dum.”

Fanny ile Borges Maipú So kağı’nda ki ev de, 1980’le rin baş la rı.
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Fanny, tüm yok luk la ra rağ men hep sev gi ver miş ve sev gi gör müş. El li li yıl la rın 
baş la rın dan iti ba ren ha ya tı Bue nos Ai res’in mer ke zin de, yet miş met re ka re lik bir dai-
re de, çok özel iki ki şi li ğin iniş-çı kış la rı nı pay la şa rak geç miş: Jor ge Luis Bor ges ve 
an ne si Leo nor Ace ve do. Bu rü ya Bor ges’in ölü müy le son bul muş. İş te o za man 
Fanny, so kak ta beş pa ra sız ve ka ra gün dos tu bir avuç ar ka daş la ka la kal mış. 
“Öz gür lü ğün ger çek an la mı nı, şim di ki evim de ya şa ma ya baş la dı ğım da an la dım, 
çün kü o ana ka dar hep ça lış tı ğım yer ler de ya şa mış tım ve ora lar da öz gür lük sı nır lıy-
dı, çok az şe ye in dir gen miş ti. Şim di içim de ki hu zur, sa kin bir ha yat ya şa ma mı sağ-
lı yor.”

Yüzünde, sö zü nü et ti ği o sükûne tin iz le ri var. Bir çok in sa nın duy mak için can 
ata ca ğı, bir ço ğu nun da söy le me me si için pa ra dö ke ce ği bir çok şey bil di ği nin far kın-
da. Ama Senyor Bor ges’e ve onun ifa de et ti ği şey le re olan say gı sı nı yi tir me miş. “Bir 
de fa sın da be ni bir der gi den gör me ye gel di ler ve be ye fen di nin Ce nev re’de ki me za rı-
na gö tü rüp ora da re sim le ri mi çek mek için ba na pa ra ve tüm mas raf la rı kar şı la ma 
tek li fin de bu lun du lar. Siz ce ben bu nu ka bul ede bi lir miy dim? Pa ra ya ih ti ya cım var-
dı, ama ken di mi böy le şey ler için sat ma ya ni ye tim yok tu. Ama Re co le ta’ya Ba yan 
Leo nor’un, Ba yan No rah’nın, sev di ğim in san la rın me zar la rı nı gör me ye git me yi çok 
is ter dim. Bir gün Senyor Bor ges de ora da ola cak, bu na emi nim.”

Fanny’nin to run la rı, to run la rı nın da ço cuk la rı var. Her gün Bor ges’in iyi ar ka-
da şı olan ve ha ya tı nı, sağ lı ğı nı me rak eden bir çok in san dan te le fon alı yor, zi ya re ti ne 
ge li yor lar; her bi ri ona el le rin den gel di ğin ce yar dım edi yor lar, tüm bun lar sa de ce 
say gı de ğer dav ra nış la rın ne ti ce si ola bi lir.

Şim di Fanny, po pü ler ol du ğu nu bi len ga ze te ci ler ve med ya men sup la rı ta ra fın-
dan da ara nı yor, hem ha ya tı na dam ga sı nı vu ran al çak gö nül lü lü ğün iz le ri ni ken di 
göz le riy le gör mek is ti yor lar; hem de cüm le le rin de ve anı la rın da ya za rın giz le ri ni 
or ta ya çı kar ta cak bir ipu cu bu la bil me yi ar zu la yan okur la rın ve me tin yo rum cu la rı-
nın göz de si ol du ğu nu bi li yor lar, Ama o ne yi söy le yip ne yi söy le me me si ge rek ti ği ni 
bi li yor, pa ta vat sız so ru la ra al ter na tif ce vap lar ve ri yor ve ken din den bah se der ken 
çok do ğal dav ra nı yor: “Az ön ce uzan mış tım. Düş tü ğüm yer ya tın ca çok acı yor, 
do ğum gü nüm den son ra, si ze an lat mış tım, Ma nuel ve Stel la be ni kal dır mak zo run-
da kal dı lar. Bu acı kal dı, ya tıp kal kar ken acı yor. Ama ne ya pa lım. Kat lan mak zo run-
da yım, de ğil mi?”



 SBİkinci Bölüm
Beppo 

......................................................................................................



“Be yaz, yal nız ke di, ay na da ki ışık lı hilal de ken di ne ba kar,
ama ev de da ha ön ce hiç gör me di ği o be yaz lı ğın ve 

o al tın ren gi göz le rin ken di ne ait ol du ğu nu bi le mez.”

J.L. Bor ges, “Bep po”, La Cif ra (Şif re), Bue nos Ai res, 1981



Fanny ma sa yı dü zelt miş, oda nın için de ko şuş tu ru yor. Her za man ki gi bi, ya nı ma 
otu rup anı la rın ber rak la şıp aka bil me le ri için ça pak la rı ayık la ma ya baş la ma sı na da ha 
çok var. Ace le miz yok. Kı zı Stel la da ha iyi ko nu şu yor ve her de fa sın da, son ra dan 
Fanny’nin dev ra lıp de vam ede bi le ce ği bir hikâye ye gi ri şi yor. Su yun akı şı na kar şı 
ko yan, ama bir kez bı ra kın ca da fış kır ma ya baş la yan mus luk lar gi bi. Ba na ba kı yor ve 
gü lüm sü yor. Yü zün de ve ha re ket le rin de min net le pa rıl da yan bir mem nu ni yet var.

“Ben ba bam la ya şı yor dum,” di yor Stel la. “Da ha doğ ru su be ni pay la şı yor lar dı, 
ama o za man lar ben as lın da ba bam la ol ma yı ter cih edi yor dum, çün kü kü çük ken ola-
ma mış tım. Ev le nip ay rıl mış tım ve oğ lum Ma nuel doğ muş tu. O za man lar dört yaş la-
rın day dı. Bir ar ka da şı mın mo bil ya ma ğa za sı na git miş tim. Ora da ba na ke di yi he di ye 
et ti ler. Ke di ci ğe ba yıl dım, mi ni cik bir pon pon gi biy di ve an ne si de be yaz dı. Sa de ce 
tüy le ri da ha uzun du ve bir gö zü ma vi, di ğe ri ye şil di. Çok gü zel di. Böy le ce ke diy le 
bir lik te Maipú So kağı’nda ki eve var dım. Ona “Pe po” adı nı ver dim, çün kü o yıl lar da 
adı Ri nal di olan bir fut bol cu çok ho şu ma gi di yor du ve ona, “la Pe po na” di yor lar dı.”

Kör bir ada mın evin de bir ke di nin var lı ğı, hay va nın faz la dan ha re ket le ri, kör-
lü ğün dai mi ka ran lı ğın da yo lu nu bul ma ya ça lı şan bi ri nin dü ze ni ni bo za ca ğın dan 
pek de hoş ola maz

“Baş lan gıç ta ho şu na git me di, ama za man la bir bir le ri ni bi raz da ha ta nı yın ca 
Pe po’y la ar ka daş ol du lar ve ona ‘Bep po’ de me ye baş la dı.”

Bor ges için, yi ne her şey ede bi yat tır. Pe po ona hiç bir şey ifa de et mi yor du. 
An cak Bep po, ona doğ ru dan doğ ru ya Lord By ron’ı ha tır la tı yor du. Da ha da iyi si, 
ar ka da şı Mu ji ca Lái nez’in muh te şem Bo mar zo ro ma nın da, ye şil Mu gel lo Va di si’n de 
kur ban ede rek ölüm süz leş tir di ği Bo mar zo Dü kü’nün uşa ğı nı: “Bep po leo pa rın sa hi-
bi olan de li kan lıy dı, ma vi gi yin miş ti, dö nüp be ni iz le me ye baş la dı, hay va nı bir zin-
cir le tu tu yor du…” Şim di bu ye ni ses ku lak la rın da sa kin bir mü zi ğe dö nüş müş tü.

“Za man la ke di nin var lı ğı na alış tı ve so nun da çok çok iyi ar ka daş ol du lar,” 
di yor Fanny. “Be ye fen di otu rur ken ke di onun ya nı na gi der, ayak la rı nın di bin de kıv-
rı lır dı. Hat ta La Ciu dad ad lı ki tap çı da be ye fen di bir kol tuk ta otur muş, yer de ayak-
la rı nın ya nın da da Bep po’nun dur du ğu bir tab lo var dı.” Fanny, Ju lie Men dez Ez cur-
ra’nın o res mi nin dün ya yı do laş tı ğı nı ve ge ze ge nin tüm kül tü rel kö şe le rin de pos ter 
ola rak sa tıl dı ğı nı gö zar dı edi yor.

“Ba yan Leo nor, Senyor Bor ges’in da ha çok kö pek sev di ği ni söy ler di, ama o Bep-
po’y la çok ya kın laş tı. Ga ze te ci ler bir ha ber yap mak ve ya re sim çek mek için gel dik le-



rin de on la ra hep, “Sa kın Bep po’nun 
ye ri ne otur ma yın,” der di. Ke di çok 
ya ra maz dı, bir kaç ke re onu zi ya ret çi-
le rin çan ta la rı nın için de bul duk, hep 
iç le ri ne gi rer di.”

Fanny ko nu şur ken La Bo ca’da ki 
evi nin ke di le ri onu iz li yor lar, ya nı na 
uza nı yor lar ve san ki bu hikâye yi bin-
ler ce kez din le miş ve so nu nu bi lir miş 
ya da tah min eder miş gi bi ke yif siz ve 
sı kıl mış ba kı nı yor lar. Sa hi be le ri nin 
se si on la rı sa kin leş ti ri yor, bi li yor lar ki 
bir ba rı nak la rı var, hiç bir kar şı lık ver-
me den su içip ma ma yi ye cek ler, ok şa-
na cak lar.

“O ke di çok acı çek ti. Bir gün 
Senyor Bor ges ve María se ya hat ten 
dön müş ler di. Zi li çal dı lar, ben de 
ka pı yı aç tım. Ke di, ve fat et miş olan 
ha nı me fen di nin ya ta ğın da ya tı yor du. 
Be ye fen di nin gel di ği ni gö rün ce kal-
kıp koş tu, onun da, Ma ria’nın da 
ba cak la rı nın ara sın dan ge çip bir 
mo bil ya ya çar pa rak de ri si ni yüz dü. 
Üç ta ne de ame li yat ge çir di ve so nun-
da çok genç öl dü. Çok tüy lüy dü, ken-

di ni ya lar, tüy le ri ni yu tar dı. Ba yan Pinky1  o za man lar ba na çok yar dım et ti. Onu 
M.A.P.A.  ’ya2 gö tür müş tük, dön dü ğü mü ze be ye fen di otur muş, ke di nin ame li ya tı-
nın bit miş ol ma sın dan mem nun, bek li yor du. İkin ci ame li yat da iyi geç ti, ama üçün-
cü ye ar tık da ya na ma dı.”

Bu üç sa yı sı Bor ges’in ha ya tı na ya ban cı de ğil. Mil li Kü tüp ha ne’nin yö ne ti ci siy-
di, kör kal dı ve “Poe ma de los do nes” (Hü ner le rin Şii ri) ad lı şii ri ya za rak ken di siy le 
ay nı ka de ri pay la şan Paul Grous sac’a gön der me yap tı; “ki tap lar ve ge ce.” Yıl lar son-
ra Bor ges, José Már mol’un da ay nı de ne yim den geç ti ği ni öğ re nin ce yi ne le di: “İ ki 
te sa düf tür, üç ise te yit.” Bor ges için ka der acı ma sız dı.

“Ke di nin öl dü ğü gü nü as la unu ta mam. Ge cey di, ben mut fak ta onu iyi ce sar-
mış tım, ama za val lı cık acı dan mi yav la yıp du ru yor du. Bir den be ye fen di içe ri gir di ve 
ba na ‘Fanny, Fanny…’ de di. ‘Ne ol du efen dim?’ di ye sor dum. ‘İ ki ka dın be ni öl dür  
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1 Arjantin televizyonu yayıncısı ve animatörü. (Ç.N.)
2 Arjantin Hayvanları Koruma Hareketi (Movimiento Argentino de Proteccion al Animal). (Ç.N.) 

Fanny, Bep po ile, Maipú So kağı’nda ki ev de, 1970’le rin or ta la rı.






