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José Sa ra ma go, 16 Ekim 1922 ta ri hin de doğ du. Henüz üç ya şın day    ken, ai le si Liz bon’a taşındı. 
Eko no mik sıkıntılar ne de niy le yük  sek öğ re  nim ya  pa ma ya rak baş ka iş le re yönel mek zo  run da 
kal dı; sağ lık gö rev li si, ya yıncı, çe vir men, ga ze te ci ola   rak çalıştı. 1947’de ilk ro manı olan Gü nah 
Ülke si’ni yazdı. On iki yıl bo yun ca bir ya yı ne  vin de yayın yö net men  li ği ve Ye ni Se ara der gi sin de 
ede bi yat eleş  tir men  li ği yaptı. 1972-1973 yıl larında Liz bon’da si  ya si ma ka le ler yaz dı. Por te kiz 
Ya zar lar Bir li  ği’nin yöne tim ku ru lun da görev al dı. 1976’dan be ri ise, yal nız ca ya pıt la rından 
ge len ge lir le ya  şa mak ta dır. Sa  ra ma go’nun ulus la ra ra sı düzey de tanınmasını sağ la yan ya pı  tı, 
1983’te yayın la nan Me mo ri al do Con ven  to’dur. Fer nan do Pes soa’nın tak ma isim le rin den bi ri olan 
Ri car do Re  is’in Liz bon’a dö nüp ya ra tı cı sıyla karşılaş masını ko nu alan O Ano da Mor te de Ri car
 do Re is (Ricardo Reis’in Öldüğü Yıl), 1984’te yayınlandı. Sa  ra ma  go’nun en iro nik ya pıtı sayı lan 
His to ria de Cer co de Lis boa da (1988) ta rih üze ri ne ku ru lu bir de ne me dir. 1995 yı lına ait En sa io 
sob re a Ce gu ei ra (Kör lük) in san va ro lu şu nun özü, Tanrı ve Şey tan hak kında bir ro  man dır. 
1997’de ise, sıra dan bir me mur olan Sen hor Jo sé’nin çev re sin  de dönen bir ro man olan To dos os 
no mes ya yın lan dı. Sa ra ma go’nun ya pıtları nın arasında iki şi ir ki tabı, bir çok de  ne me, oyun ve 
ro man var dır. Bun ların arasında özel lik le ro man la rıyla bir  çok ödül ler almış olan Sa  ra ma go’ nun 
ede bi yat ya şamının asıl mey  ve si, 1998’de aldığı No bel Ede  bi yat Ödülü’dür. Yapıtlarında ki ha   yal 
gü cü, se ve cen lik ve iro niy le, an  laşılması zor ger çek le rin kav ran  ma sı nı sağ la  ya rak çağımızın en 
önem li ede bi yat çı ları arasında ye ri ni alan Sa ra ma go, Ka nar ya Ada la rı’nda ya şa maktadır.

İnci Kut, lise öğrenimini Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Varşova Üniversitesi İspanyol Filolojisi 
bölümlerinden mezun oldu.Türkiye'deki İspanyolca öğrenimine katkıda bulunmak amacıyla, 
bu alanda ilk kez, İspanyol dili ve grameri üzerine çeşitli yöntemler ve değişik boyutlarda 
sözlükler hazırlayarak yayınladı. 1990 yılından başlayarak edebi çeviri alanına yönelerek başta 
Miguel Delibes, Gabriel García Márquez, Isabel Allende, Mario Vargas Llosa ve José Mauro de 
Vasconcelos olmak üzere önde gelen birçok İspanyol ve Güney Amerikalı yazarın roman ve 
öykülerini Türkçe’ye kazandırdı.





O za man lar he nüz doğ ma mış olan
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Bı rak alıp se ni gö tür sün
bir za man lar ol du ğun o ço cuk
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Bi zim kö ye Azin ha ga der ler, ha ni sözge li mi ta ulu sal cı lık ha re ket le ri nin baş lan-
gı cın dan bu ya na (XI II. yüz yıl da çok tan be le di ye sı nır la rı için dey miş) hep o ay nı 
yer de dir, ama o es ki şanın dan ge ri ye hiç bir şey kal ma mış; he men ya nı ba şın dan (her-
hal de dün ya ya ra tıl dı ğın dan be ri) ge çen ve, az da ol sa bil di ğim ka da rıy la, sa yı sız 
ke re ler ya ta ğı nın dı şı na taş mış ol sa da yö nü nü hiç de ğiş tir me miş olan ır ma ğın dı şın-
da hiç bir şey. Köy de ki en son ev ler le ara sın da bir ki lo met re bi le bu lun ma yan Al mon-
da, –ya ni bi zim köy de ki ır mak– Te jo Ir ma ğı’y la bir le şir; bir za man lar, kış ay la rın da 
sel gi bi ya ğan yağ mur lar la bu lut lar bo şal dı ğın da, bi zim Al mon da, kı sıt lı su mik ta rı-
nın el ver di ği öl çü de, Te jo’nun tar la la rı kap la ma sı na yar dım eder, ır ma ğın yu ka rı la-
rın da le ba lep do lan ba raj lar da bi ri ken faz la su la rı nı bo şalt mak zo run da ka lır lar dı. 
Bu ra da ara zi ba sık tır, adı na ya ra şır hiç bir orog ra fik en ge be ye sa hip ol mak sı zın, tıp kı 
avuç içi gi bi düm düz uza nır; ora da bu ra da yük se len birkaç bent ise, sel le rin coş ku lu 
akı şı nı zapt et mek ten çok, ır ma ğı da ha az za rar ve re bi le ce ği yer le re doğ ru yön len dir-
me ye ya rar. Bi zim köy de doğ muş ve ya şa mış olan in san lar, çok es ki za man lar dan 
be ri, kö yün ki şi li ği ni şe kil len dir miş olan bu iki ır mak la ha şır ne şir ol ma yı öğ ren miş-
ler dir: ayak la rı nın di bin de akıp git mek te olan Al mon da ve bi raz da ha öte de, yol 
bo yun ca ona eş lik eden ka ra ka vak, diş bu dak ve sö ğüt ler den örü lü bir du va rın ar dı-
na ya rı giz len miş olan Te jo ır mak la rı; her iki si de, şu ya da bu ne den le, ai le le rin bel-
lek le rin de de soh bet le rin de de hiç bir za man ek sik ol maz. İş te ben bu yer ler de dün-
ya ya gel mi şim ve da ha iki ya şı ma var ma dan, ih ti yaç lar yü zün den göç et mek zo run-
da ka lan an nem le ba bam, be ni bu ra lar dan alıp baş ka tarz duy gu lar, baş ka tarz 
dü şün ce ler, baş ka tarz ya şam lar için de olan Liz bon’a gö tür müş ler, san ki be nim 
doğ du ğum yer de doğ mak ka de rin bir ya nıl gı sı nın so nu cuy muş, ta li hin umul ma dık 
bir dal gın lı ğın dan kay nak lan mış da, bu ya nıl gı yı onar mak hâlâ on la rın el le rin dey-
miş gi bi. Ama öy le ol ma dı. O ço cuk, kim se cik ler far kı na var ma dan, top ra ğa kol atıp 
kök sal mış, o za man ki ben olan o kı rıl gan to hum, gü ven siz mi ni cik ayak la rıy la yer-
de ki ça mu ra ba sa rak (o uç suz bu cak sız ha va ok ya nu su nun oy nak ze mi ni ne, bit ki sel 
ve hay van sal ar tık lar dan, her şe yin ve her ke sin ka lın tı sın dan, ufa la nıp toz ha li ne 
gel miş ka ya lar dan, tıp kı dur ma dan ge ri dö nen gü neş ler ve ay lar, sel ler ve ku rak lık-
lar, so ğuk lar ve sı cak lar, rüzgâr lı ve sa kin ha va lar, acı lar ve ne şe ler, var lık lar ve hiç-
lik ler gi bi ha ya tın için den ge çip git tik ten son ra ha ya ta ge ri dön müş olan ve ka ley dos-
ko pun için de ki gi bi sa yı sız mad de ler den olu şan, kâh ku ru, kâh nem li o ça mu ra 
ba sa rak) top ra ğın o öz gün dam ga sı nı bir da ha si lin me mek üze re on dan ala cak za ma-
nı bul muş tu. Alın ya zı sı nın okun maz say fa la rın da ve ka de rin ile ri si gö rün me yen 
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kıv rım la rın da, ye ni den dün ya ya gel mek için Azin ha ga’ya ge ri dö ne ce ği min ya zı lı 
ol du ğu nu, bil di ği min bi lin cin de ol ma dan, bir tek ben bi li yor dum. Bü tün ço cuk lu-
ğum bo yun ca, ay rı ca ye ni yet me li ği min ilk yıl la rın da, zey tin lik le rin gü müş sü gri 
ren giy le çev re len miş al ça cık ev le riy le, su yun ve ye şil lik le rin mı rıl tı lı sı nır la rı için de, 
ki mi za man yaz ay la rı nın ya kı cı sı ca ğıy la kav ru lan, ki mi za man da kış ay la rı nın 
öl dü rü cü so ğu ğun dan pe ri şan olan ya da ka pı lar dan içe ri gi ren sel ler den bo ğu lan bu 
yok sul ve il kel köy, ki şi li ği min oluş ma sü re ci nin ta ma ma er di ği yer ol muş tu; be nim 
gi bi mi nik bir ke se li hay van ca ğı zın, sus kun, içi ne ka pa lı, mün ze vi ki şi li ğin den ne 
ya pı la bi lir se yal nız ca onu iyi ya da bel ki kö tü bir şe kil de ya rat mak üze re içi ne çe kil-
di ği bir ke sey di.

Bi len le rin de dik le ri ne gö re bi zim köy bir ke çi yo lu nun, ya ni bir azin ha ga’nın ke na-
rın da do ğup o yol bo yun ca ge liş miş; Arap ça’ da “dar yol” an la mı na ge len azzi naik’ten 
ge len bir te rim bu; ama ke li me an la mı dü şü nül dü ğün de kö yün o baş lan gıç za man la-
rın da ola bi le cek bir şey de ğil, çün kü dar da ol sa, ge niş de ol sa yol her za man yol dur, 
oy sa ke çi yo lu, kes tir me bir yol dan, is te ni len ye re da ha ça buk git mek için kul la nı lan 
ve ge nel lik le baş ka bir ama cı ya da uzak lık ko nu sun da öl çü süz tut ku la rı ol ma yan bir 
yan yol dan baş ka bir şey de ğil dir. Ge niş alan la ra ya yı lan zey tin ci li ğin bu böl ge de ne 
za man baş la tıl dı ğı nı bi le mi yo rum, ama yaş lı la rın an lat tık la rı na da ya nan ge le nek ler 
de doğ ru la dı ğı için hiç kuş kum yok ki, o zey tin ağaç la rı nın en yaş lı la rı nın üze rin den 
en azın dan iki ya da üç yüz  yıl geç miş tir. Da ha baş ka yüz yıl la rın ge çe ce ği de yok. 
Zey tin ağaç la rı di ki li hek tar lar ca ve hek tar lar ca ara zi bun dan bir kaç yıl ön ce acı ma-
sız ca si linip sü pü rül dü, yüz bin ler ce ağaç ke sil di, top ra ğın de rin lik le rin den sö kül dü 
ya da ku şak lar bo yun ca kan dil le re ışık, aş la ra tat ve ren o yaş lı kök ler çü rü sün di ye 
ol duk la rı yer de bı ra kıl dı. Av ru pa Top lu lu ğu, ye rin den sö kü len her bir zey tin ağa cı 
için, ço ğun lu ğu bü yük top rak ağa la rı olan sa hip le ri ne bi rer prim öde di, bu gün se 
be nim ço cuk lu ğum da ki in sa nı bi raz da te dir gin eden o gi zem li zey tin ağaç la rı nın 
ye rin de, küf ler ve yo sun lar la kap lı, ker ten ke le le rin giz len di ği oyuk lar la de lik de şik 
ol muş o bük lüm bük lüm göv de le rin ye rin de, si yah zey tin ler le ve kuş lar la yük lü dal-
lar dan olu şan o göl ge lik le rin ye rin de, göz le ri mi zin önün de uza nan tek şey, hib rid 
to hum dan ye tiş me, uç suz bu cak sız, tek dü ze, bit mek bil me yen bir mı sır tar la sı; mı sır-
la rın her bi ri ay nı yük sek lik te, bel ki de sap la rın da ay nı sa yı da yap rak la ra sa hip ve 
bel ki de ya rın sap la rın ay nı yer le rin de ay nı sa yı da ko çan la ra, her bir ko çan da da bel-
ki ay nı mik tar da ta ne ye sa hip ola cak lar. Şikâyet edi yor de ği lim, ba na ait bi le ol ma yan 
bir şe yi yi tir dim di ye ağ lı yor da de ği lim; ben yal nız ca bu man za ra nın be nim ki ol ma-
dı ğı nı, doğ du ğum ye rin bu ra sı ol ma dı ğı nı, bu ra da bü yü me di ği mi an lat ma ya ça lı şı-
yo rum. Mı sı rın bir ana ih ti yaç mad de si ol du ğu nu, hatta pek çok kim se için zey tin ya-
ğın dan ön de gel di ği ni za ten bi li yo ruz; ben bi le ço cuk lu ğum da, ye ni yet me li ği min o 
kör pe yıl la rın da, ır gat lar ha sat kal dır dık tan son ra, boy num da ası lı bez bir tor bay la, 
giz li kal mış mı sır ko çan la rı nı ara mak için o za man ki mı sır tar la la rı nın ara sın da do la-
şıp dur mu şum dur. Yi ne de bu gün, köy de ki in san la rın, o yaş lı zey tin ağaç la rı nı sök-
me nin bir ha ta, çok bü yük bir saç ma lık ol du ğu nu söy le dik le ri ni duy du ğum za man, 
hın zır ca bir tat minkâr lı ğa ben zer bir duy gu ya, ara ma dı ğım ve is te me di ğim, ama ge lip 
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be ni bu lan bir in ti kam duy gu su na ka pıl dı ğı mı iti raf ede yim. Zi yan olan on ca zey tin-
ya ğı nın ar dın dan da boş ye re ağ la ya cak lar. Şim di ba na an lat tık la rı na gö re ye ni den 
zey tin ağaç la rı di ki yor lar mış, ama kaç yıl ya şar lar sa ya şa sın lar, ha ni şu hep kü çü cük 
ka lan cin sin den. Yok da ha ça buk boy atı yor lar mış, yok zey tin ler da ha ko lay top la nı-
yor muş. Ama be nim an la ya ma dı ğım, ker ten ke le le rin ne re ye sak la na ca ğı.

Be nim bir za man lar ol du ğum o ço cuk, bu man za ra yı, son ra dan dö nüş tü ğü ye tiş-
ki nin bu lun du ğu o yük sek nok ta da du rup bak tı ğın da ha yal et me eği li min de ol du ğu 
bi çi miy le gör me miş ti hiç. O ço cuk, bü tün o ço cuk luk dö ne mi bo yun ca, o man za ra nın 
için de bu lu nu yor du yal nız ca, onun bir par ça sı nı oluş tu ru yor du, o ka dar, onu sor gu la-
mı yor, şu söz le ri ya da ben zer le ri ni ne söy lü yor ne de dü şü nü yor du: “A man ne gü zel 
man za ra, ne ha ri ka bir pa no ra ma, ne göz ka maş tı rı cı bir gö rün tü!” El bet te ki ki li se nin 
çan ku le si ne çık tı ğın da ya da yir mi met re yük sek li ğin de bir diş bu dak ağa cı nın te pe-
si ne tır man dı ğın da, onun o genç göz le ri, önün de açı lan en gin boş luk la rın de ğe ri ni 
bi lip on la rı bel le ği ne ka zı ya bi li yor du, ama ya kın lar da bu lu nan, el le riy le do ku na bil di-
ği, ay rı ca ken di si bi lin ci ne bi le var ma dan onu an la ma ya ve ru hu nun de rin lik le ri ne 
kat ma ya zor la yan şey le re ve var lık la ra yö ne lip on la rın ayır dı na var ma yı her za man 
yeğ le di ği ni de söy le mek ge re ki yor (o ço cu ğun, için de öy le si ne bir mü cev her ta şı dı-
ğın dan ha be ri bi le ol ma dı ğı nı ha tır lat mam ma zur gö rü le cek tir); bu şey, is ter kıv rı la 
kıv rı la gi den bir yı lan ol sun, is ter bir buğ day ba şa ğı nı ha va ya kal dı ran bir ka rın ca ya 
da yem tek ne sin den kar nı nı do yu ran bir do muz, çar pık ba cak la rı üze rin de sa lı nan bir 
ka ra kur ba ğa sı, ay rı ca bir taş, bir örüm cek ağı, sa ban de mi ri nin top ra ğı kal dır dı ğın da 
ge ri de bı rak tı ğı ya rık, terk edil miş bir kuş yu va sı, şef ta li ağa cı nın göv de sin den ak mış 
re çi ne den bir göz ya şı, yer de ki ot la rın üze rin de pa rıl da yan kı ra ğı. Ya da ır mak. Uzun 
yıl lar son ra, o ye ni yet me, ar tık ye tiş kin ol du ğun da ki söz cük le ri kul la na rak, için de 
yüz müş ve san da la bin miş ol du ğu –bu gün ar tık kir len miş, pis ko ku lu, kü çü cük bir 
akın tı olan– o ır mak la il gi li bir şiir ya za cak tı: Adı nı Pro to şiir koy du ğu mıs ra lar şöy ley-
di: 

Bel le ği min bir bi ri ne do lan mış yu ma ğın dan, kör dü ğüm le rin ka ran lı ğın dan çe ki yo-
rum uç ver miş gö rü nen bir ipi.

Açı yo rum onu azar azar, par mak la rı mın ara sın da yok olup gi der kor ku suy la. 
Upu zun bir ip, ye şil li ma vi li, bal çık ko ku lu, can lı ça mu run sı ca cık yu mu şak lı ğın da.
Bir ır mak bu. 
Akıp gi di yor ar tık ıs lak el le ri min için den. 
Su yun tü mü ge çip gi di yor açık avuç la rı mın ara sın dan, ve bir den bi le mi yo rum su lar 

be nim içim den mi do ğu yor, yok sa ba na doğ ru mu akı yor. 
De vam edi yo rum çek me ye, ar tık bir anı yı de ğil, ır ma ğın ken di be de ni ni.
Te ni min üze rin de tek ne ler sey re di yor, ben de on la rın, ve on la rı ör ten o gök yü zü nün, 

göz le rin ışıl tı lı za rı üze rin den ağır ağır ka yıp gi den o upu zun ka ra ka vak la rın ta 
ken di si yim.

Ba lık lar yü zü yor ka nı mın için de, bel le ğin be lir siz çağ rı la rı gi bi iki su yun ara sın da 



gi dip ge li yor.
Kol la rı mın gü cü nü his se di yo rum, ve on la rın uzan tı sı nı oluş tu ran ol ta yı.
Ir ma ğın ve be nim içi min de rin lik le ri ne ini yor, ağır ve güç lü bir kalp atı şı gi bi. 
Ar tık gök yü zü da ha ya kın, renk de ğiş tir miş.
Ve tü müy le yem ye şil, şa kı ya rak, dal dan da la uyan dı rı yor kuş la rın cı vıl tı sı nı
 çün kü.
Son ra ge niş bir düz lük te dur du ğun da tek ne, ışıl dı yor çıp lak be de nim gü ne şin al tın-

da, su la rın yü ze yi ni tu tuş tu ran o en bü yük par lak lı ğın ara sın da.
O ra da eri yor tek bir ger çe ğin için de, bel le ğim de ki be lir siz anı lar la ge le ce ğin an sı zın 

or ta ya çı kan ka ral tı sı.
A dı nı bil me di ğim bir kuş ini yor bil mem ne re den ve gi dip ses siz ce ko nu yor sert pru-

va sı na tek ne nin.
Bek li yo rum hiç kı mıl da mak sı zın, su lar tüm den ma vi ye bo yan sın, dal lar da ki kuş lar 

ka ra ka vak la rın ne den upu zun, yap rak la rı nın ne den mı rıl tı lı ol duk la rı nı söy le-
sin ler di ye.

İş te o za man iler li yo rum, in san bo yu tun da bir tek ne ve ır ma ğa dö nüş müş be de nim-
le, çev re si ni di key kı lıç la rın sar dı ğı o al tın renk li gö le te.

O ra da gö mü yo rum ol ta mı can lı ta şa ka dar üç ka rış de rin li ğe.
Ta baş lan gıç ta ki gi bi de rin bir ses siz lik çö kü yor el ler bir leş ti ğin de el ler le.
Son ra ar tık bi le ce ğim her şe yi.

Her şey bi lin mi yor, hiç bir za man da bi lin me ye cek, ama öy le za man lar olur ki 
bil di ği mi ze ina na bi li riz, bel ki de o an da, ru hu mu za, bi lin ci mi ze, ak lı mı za, ya da biz-
le ri az çok in san yap mak ta olan o şe yin adı her ney se onun içi ne da ha faz la bir şey 
sı ğa ma ya ca ğı için dir. Sarp te pe nin üze rin den ba kı yo rum zar zor kı mıl da yan akar su-
ya, su lar ne re dey se tüm den kı pır tı sız, son ra saç ma bir şe kil de her şe yin ye ni den 
es ki si gi bi ola bi le ce ği ni ha yal edi yo rum, ço cuk lu ğum da ki çıp lak lı ğım la ye ni den içi-
ne  da lı ver sem, o upu zun, ıs lak ol ta yı ya da su da şa pır da yan o kü rek le ri bu gün kü 
el le ri min ara sın da ye ni den tu ta bil sem, bir za man lar ben olan ve za ma nın bir ye ri ne 
ta kı lıp kal mış ola rak bı rak tı ğım ki şi nin düş le rin sı nı rı na ka dar alıp gö tür dü ğü o il kel 
tek ne yi su la rın pü rüz süz te ni üze rin de sü re bil sem.

Be nim doğ du ğum ev yok ar tık, ama bu umu rum da de ğil, çün kü ora da ya şa dık-
la rım la il gi li hiç bir anım yok. Öte ki de yok ol du bir en kaz yı ğı nı nın al tın da, ha ni on 
ya da on iki yıl bo yun ca asıl yu va mız olan şu ev, yü re ği mi zin de rin lik le rin de can dan 
bağ lı ol du ğu muz yer, an nean nem le de de min –ad la rı Jo se fa ile Jeróni mo’y du– yok sul 
mu yok sul evi, için de o ço cuk la o ye ni yet me nin ke sin baş ka la şım la rı nın ger çek leş ti-
ği ni bil di ğim o si hir li ko za. An cak bu kay bım da uzun za man dan be ri ar tık ba na acı 
ver mez ol du, çün kü bel le ği min ye ni le yi ci gü cü sa ye sin de, onun o bem be yaz du var-
la rı nı her is te di ğim an ye ni den aya ğa kal dı ra bi li yor, gi ri şe göl ge ve ren zey tin ağa cı nı 
ye ni den di ke bi li yo rum, ana ka pı üze rin de ki kü çük ka na dı ve gün ler den bir gün 
çö rek len miş kü çük bir yı la nı gör dü ğüm bah çe nin par mak lık lı ka pı sı nı açıp ka pa ta-
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bi li yo rum, süt do muz la rı nın me me em me le ri ni sey ret mek için do muz ağıl la rı na 
gi re bi li yo rum, mut fa ğa gi dip o yaz su suz lu ğu mu bi nin ci kez gi de re cek olan su yu 
tes ti den ka lay lı pi rinç maş ra pa ya bo şal ta bi li yo rum. Son ra da an nean ne me şöy le 
di yo rum: “An nean ne, gi dip şu ra lar da bi raz do la şa ca ğım.” O da di yor ki: “Git, git!” 
ama ba na dik kat li ol ma mı tem bih le mi yor, o za man lar bü yük le rin ken di bak tık la rı 
kü çük le re da ha faz la gü ven le ri var dı. Bir lok ma mı sır ek me ğiy le bir avuç zey tin ve 
ku ru in ci ri hey be me ko yu yo rum, bir kö pek le tat sız bir kar şı laş ma olur sa ken di mi 
sa vu na bi le yim di ye ken di me bir so pa bu lu yo rum ve kır la ra çı kı yo rum. Se çe bi le ce-
ğim pek faz la yer yok: ya ır mak ve onun kı yı la rı nı kap la yıp ko ru yan, ne re dey se ge çit 
ver mez bit ki ör tü sü ya zey tin ağaç la rı ve çok tan bi çil miş olan buğ day lar dan kal ma 
kas ka tı anız lar ya Al mon da’y la bir leş ti ği nok ta dan son ra Te jo’nun kı yı la rı nı iz le yen 
ya ban gül le ri, ka yın lar, diş bu dak lar ve ka ra ka vak lar dan olu şan yo ğun ye şil lik ler ya 
da, son ola rak, ku zey yö nün de, köy den beş-al tı ki lo met re uzak lık ta ki Paul do Boqui-
lo bo,1 ya ni o man za ra la rı ya ra ta nın alıp cen ne te gö tür me yi unut tu ğu bir göl ya da 
bir gö let, bir su bi ri kin ti si. Pek faz la se çe ne ğim yok tu, ora sı doğ ru, ama o me lan ko lik 
ço cuk için, dal gın ve sık lık la hü zün lü olan o ye ni yet me için bun lar, her bi ri ev re nin 
tü mü de ğil diy se bi le, ev re nin bö lün dü ğü dört par ça yı oluş tu ru yor du. Bu se rü ven 
saat ler ce sü rüp gi de bi lir di, ama ama cı na eriş me den as la so na er mez di. Sı cak tan kav-
ru lan uç suz bu cak sız zey tin lik ler ara sın da tek ba şı ma do laş mak, her iki ır ma ğın da 
kı yı la rın da ne re dey se tı kız bir du var oluş tu ran ağaç çık la rın, ağaç göv de le ri nin, 
bö ğürt len ça lı la rı nın, sar ma şık la rın ara sın dan zah met li bir yol aç mak, göl ge li bir 
açık lık ta otu rup or ma nın, yal nız ca kuş la rın şa kı ma sı nın ve dal la rın rüzgârın dürt-
me siy le hı şır da ma sı nın ke sin ti ye uğ rat tı ğı ses siz li ği ne ku lak ver mek, su yun için de 
ye ti şen ağ la yan sö ğüt ler le kap lı ge niş alan la rı dal dan da la at la ya rak ba tak lı ğın üze-
rin de eni ne bo yu na do laş mak; bü tün bun la rın özel lik le sö zü nü et me ye de ğe cek 
hü ner ler ol ma dı ğı söy le ne bi lir, he le he le, uy gar dün ya da ki her han gi bir ço cu ğun, 
is ter se tem bel tem bel evin de otu ru yor ol sun, yo lu nun üze ri ne çı ka cak ne ka dar 
kü çük ye şil adam var sa hep si nin to zu nu at tır mak için çok tan Mars’a yol cu luk et ti ği, 
Knox Ka le si’n de ki al tı nı bek le yen o kor kunç me ka nik ej der ha lar or du su nu çok tan 
si lip sü pür dü ğü, ti ra no zor la rın kra lı nı çok tan ha va ya uçu rup pa ram par ça et ti ği, dal-
gıç giy si si de dal gıç san dı ğı da kul lan mak sı zın en de rin de ni zal tı çu kur la rı na çok tan 
in di ği, in san lı ğı Dün ya’yı yok et me ye ge len kor kunç gök cis min den çok tan kur tar dı-
ğı bi zim ki gi bi bir çağ da. Bu ka dar müt hiş kah ra man lık la rın ya nın da, Azin ha ga lı o 
kü çük oğ la nın su na bi le ce ği tek şey, yir mi met re lik diş bu dak ağa cı nın te pe si ne tır-
man ma sı ya da, eğer is ter se niz, id dia sız bir şe kil de ama da mak ta dı nın key fi ne var-
mak uğ ru na, sa bah le yin er ken den mey ve bah çe sin de ki in cir ağa cı na tır ma nıp ge ce ki 
çiy den hâlâ nem li olan mey ve le re eri şe rek, iç le rin den fış kı ran bal dam la la rı nı, tıp kı 
tat lı düş kü nü bir kuş gi bi em me si ola bi lir di an cak. Pek önem siz şey ler di bun lar, ora-
sı doğ ru, ama ti ra no zor la rı ye nen o kah ra man ço cuk da her hal de kü çü cük bir ker ten-

1 Paul do Boqui lo bo, Por te kiz ce’ de “Kur tağ zı Ba tak lı ğı” an la mı na ge lir. (Ç.N.)
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ke le yi eliy le ya ka la ya maz dı.
Man za ra nın ruh sal bir du rum ol du ğu nu, her han gi bir kla sik alın tıy la da pe kiş-

ti re rek cid di cid di ile ri sü ren bi ri le ri her za man çı ka cak tır, ya ni da ha sı ra dan söz cük-
ler le ifa de ede cek olur sak, bir man za ra yı sey re der ken edin di ği miz iz le nim, her 
za man mi zaç fark lı lık la rı na ve o man za ra nın tam da göz le ri mi zin önün de ol du ğu 
an da içi miz de ha re ke te ge çen ne şe ya da şid det un sur la rı na bağ lı ola cak tır. Bun dan 
kuş ku duy ma ya ce sa ret ede mem. Böy le ce, ruh sal du rum la rın in sa nın yal nız ca 
ol gun luk dö ne mi ne, ya ni ye tiş kin in san la ra, cid di kav ram la rı şu ya da bu şe kil de 
ida re ede bi len kim se le re ait ol duk la rı dü şü nü lür ve man za ra da ki in ce fark lı lık la rın 
bu kav ram lar sa ye sin de ir de le ne bi le ce ği, ta nım la na bi le ce ği, ay rın tı la rıy la ele alı na bi-
le ce ği var sa yı lır. Her şe yi bil dik le ri ni sa nan ye tiş kin le rin dü şün ce le ri bun lar. Ör ne-
ğin hiç kim se o ye ni yet me ye sor ma dı ruh sal açı dan ken di ni na sıl his set ti ği ni ve 
ru hun da ki dep re möl çe rin ne gi bi il ginç tit re şim le ri kay det mek te ol du ğu nu, unu tul-
maz bir sa ba hın da ha ge ce de ne bi le cek ka dar er ken bir saa tin de, at la rın ara sın da 
uyu muş ol du ğu ahır dan çık tı ğın da, in san gö zü nün o gü ne ka dar gör dü ğü en ışıl tı lı 
do lu na yın o bem be yaz ışı ğı al nı na, yü zü ne, tüm be de ni ne ve be de ni nin de öte sin de 
bir ye re do kun du ğun da. Ar tık gü neş doğ duk tan son ra, ço ğu nu pa na yır da sat mış 
ol du ğu do muz la rı te pe ler den ve va di ler den gü de rek ge ri dö ner ken, san ki pek iyi 
yer leş ti ri le me miş gi bi du ran yas sı taş la rın oluş tur du ğu ka ba sa ba bir yol ka lın tı sı nın 
üze rin de yü rü mek te ol du ğu nu fark et ti ğin de ne ler his set ti ği ni de so ran ol ma mış tı; 
dün ya var ol du ğun dan be ri terk edil miş bu ıs sız yer de hiç bek len me dik bir ke şif 
ol muş tu bu. An cak çok son ra la rı, ara dan uzun yıl lar geç tik ten son ra an la ya cak tı, hiç 
kuş ku suz bir Ro ma yo lu nun ka lın tı la rı üze rin de yü rü müş ol du ğu nu.

Her şe ye rağ men, bu şa şır tı cı du rum lar, ya ni be nim ki ler ol du ğu ka dar, sa nal 
âlem le ri vak tin den ön ce ya ra tan in san la rın ki ler de, bir de fa sın da gü neş bat tık tan 
son ra Azin ha ga’da an nean nem le de de min evin den çı ka rak (o za man lar on beş yaş la-
rın da ka dar dım), Te jo’nun ta öte ya nın da ki uzak bir kö ye ka dar gi dip âşık ol du ğu mu 
san dı ğım bir kız ca ğız la bu luş tu ğum za man kiy le kı yas lan dı ğın da hiç ka lır. Ir ma ğın 
kar şı ta ra fı na Gab riel adın da yaş lı bir san dal cı ge çir miş ti be ni (köy de ki ler ona Gra-
viel der ler di), gü neş ten ve iç ki den su ra tı kıp kır mı zı ke sil miş, ak saç lı, dev gi bi bir 
adam dı, ha ni Aziz Cristóbal ka dar iriya rıy dı. Bi zim kı yı da, li man de di ği miz is ke le-
de ki tah ta la rın üze ri ne otur muş onu bek ler ken, bir yan dan da, gü nün son ışık la rı nın 
do kun du ğu su yun yü zün de kü rek le rin tem po lu se si ne ku lak ve ri yor dum. Ağır ağır 
yak la şı yor du ba na doğ ru, bir da ha hiç unu ta ma ya ca ğım bir anı ya şa mak üze re ol du-
ğu mu se zin le miş tim (a ca ba ruh sal du ru mum dan mı kay nak la nı yor du?). Kar şı kı yı-
da ki li ma nın bi raz da ha yu ka rı sın da, çift lik te ki sı ğır sü rü sü nün gi dip al tın da öğ le 
uy ku su na yat tı ğı ko ca man bir çı nar ağa cı var dı. He men yo la ko yu la rak, az bu lu nur 
bir avın pe şin de ki ka çak bir av cı gi bi, eki li tar la la rın, ça lı lık la rın, hen dek le rin, su bi ri-
kin ti le ri nin, mı sır tar la la rı nın ara sın da kes tir me den iler le dim. Ha va ka rar mış tı, kır-
la rın ses siz li ği için de yal nız ca be nim ayak ses le rim du yu lu yor du. Ta lih li bir bu luş ma 
ol du mu ol ma dı mı, ora sı nı son ra an la ta ca ğım. Dans edi lir, ha vai fi şek ler atı lır ken 
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ge ce ya rı sı na doğ ru çık mış tım köy den, ya ni öy le sa nı yo rum. Ön ce kin den da ha az 
ışıl tı lı bir do lu nay her ya nı ay dın la tı yor du. Kır lar ara sın dan kes tir me bir yol dan git-
mek için sap mak zo run da ol du ğum nok ta ya var ma dan, üze rin de yü rü dü ğüm dar 
yol bir den so na erip yük sek bir çi tin ar dı na giz le nir gi bi ol du ve ge ce nin için de gök-
yü zü nün say dam lı ğı na kar şı ilk an da kap ka ran lık gö rü nen, çok yük sek, tek bir ağaç, 
san ki yo lu mu kes mek is ter miş gi bi di ki li ver di kar şı ma. An sı zın çı kan kı sa bir  esin ti, 
kör pe ot la rı sal la dı, saz lık lar da ki ye şil saz la rı tit ret ti, bir su bi ri kin ti si nin kop ko yu 
su la rı nı dal ga lan dır dı. Tıp kı bir dal ga gi bi, hı şır tı lar için de ağa cın göv de sin den 
yu ka rı doğ ru tır ma na rak çev re ye ya yı lan dal la rı nı ha va ya kal dır dı, iş te o sı ra da yap-
rak lar ar ka yüz le ri ni aya doğ ru kal dır dı lar ve o ka yın ağa cı (bu bir ka yın ağa cıy dı) 
en yük sek da lı na va ra na ka dar te pe den tır na ğa be yaz la ra bü rün dü. An lık bir olay dı 
bu, yal nız ca bir an sür dü, ama anı sı öm rüm ol duk ça ak lım dan si lin me ye cek. Ora da 
ti ra no zor lar, Mars lı lar ya da me ka nik ej der ha lar yok tu, ger çi bir gök cis mi nin gök yü-
zü nü boy dan bo ya geç ti ği doğ ru (öy le ol du ğu na inan mak ta sa kın ca yok), ama in san-
lık, da ha son ra an la şı la ca ğı gi bi, teh li ke de fa lan de ğil di. Uzun sü re yü rü dük ten 
son ra, gün ışı ğı na da ha çok va kit var ken, ken di mi kır la rın or ta sın da sa man lar dan ve 
dal lar dan ya pıl ma bir ku lü be nin önün de bul muş tum, içe ri de bul du ğum bir par ça 
ba yat mı sır ek me ğiy le aç lı ğı mı bas tı ra bil dim. Son ra ora cık ta uyu ya kal dım. Sa ba hın 
ilk ışık la rıy la uya nıp da göz le ri mi ovuş tu ra rak, çev re de ki tar la la rı zar zor gös te ren 
ışıl tı lı bir si sin içi ne çık tı ğım da, eğer iyi ha tır lı yor sam, eğer şu an da uy dur mu yor-
sam, so nun da he nüz doğ muş ol du ğu mu ta içim de his set miş tim. Za ten doğ ma vak-
tim gel miş ti ar tık.

 Kö pek le re kar şı duy du ğum kor ku ne re den çık tı aca ba? Ya at la ra duy du ğum 
hay ran lık?

Son za man lar da ge çir di ğim bir kaç uyum lu de ne yi me rağ men, kö pek tü rü nün 
bi lin me dik bir tem sil ci siy le kar şı laş tı ğım da zor luk la bas tı ra bil di ğim kay gı, şöy le 
ye di yaş la rın day ken bir ak şam, ar tık ne re dey se ge ce ol muş ve so kak lam ba la rı yan-
mış ken, Sal dan ha’da Fernão Lo pes So ka ğı’n da iki ai ley le pay laş tı ğı mız bir apart man 
dai re si ne gir me ye ha zır la nır ken ka pıl dı ğım o müt hiş pa nik ten kay nak la nı yor, bun-
dan emi nim; ka pı nın bir den bi re açıl ma sıy la, kom şu lar dan bi ri nin en deh şe ten giz 
As ya ya da Af ri ka ca na var la rı nı an dı ran kurt kö pe ği nin dı şa rı fır la ma sı bir ol muş, 
adı nın şa nı na ya ra şır ol du ğu nu ka nıt la mak için de he men üs tü me atıl mış tı; öf ke den 
ku du ran hay van, hav la ma la rıy la or ta lı ğı aya ğa kal dı rır ken, za val lı ben, umut suz luk 
için de, ağaç la rın ar ka sı na elim den gel di ğin ce sak lan ma ya ça lı şa rak im da dı ma ye tiş-
sin ler di ye hay kı rı yor dum. Sırf ay nı bi na da otu ru yor lar di ye kom şu muz ol duk la rı nı 
söy le di ğim, yok sa al tın cı kat ta ki ta van ara sı dai re le rin de otu ran biz ler gi bi önem siz 
ki şi ler le ay nı dü zey de ol ma yan o in san la rın hay va nı yan la rı na ça ğır ma la rı, içi miz de-
ki te mel yar dım se ver lik duy gu su nun ge rek tir di ğin den çok da ha uzun sür müş tü. O 
ara da, eğer ha fı zam be ni ya nılt mı yor sa, eğer duy du ğum kor ku nun üze ri ne bir de 
kü çük düş müş ol ma nın hoş nut suz lu ğu nu ek le mi yor sam, kö pe ğin sa hip le ri olan o 



na rin ve za rif genç ler (ai le nin ye ni yet me ço cuk la rı olan bir de li kan lıy la genç bir kız-
dı), o za man lar de nil di ği gi bi, gü le gü le bir hal ol muş lar dı. O ya şım da ki ba cak la rı-
mın çe vik li ği sa ye sin de hay van, be ni ısır mak bir ya na, ba na ye ti şe me di bi le, bel ki de 
ni ye ti be ni ısır mak de ğil di; ka pı nın önün de pat di ye kar şı sı na çı kın ca onun ben den 
kork muş ol ma sı çok da ha ola sı. As lın da iki miz de bir bi ri miz den kork muş tuk, olan 
buy du. Ge ri ka la nıy la son de re ce sı ra dan olan bu öy kü nün en şa şır tı cı ya nı, ben da ha 
ka pı nın dı şın day ken, kö pe ğin, ya ni tam ola rak o kö pe ğin, gırt la ğı ma atıl mak üze re 
be ni ora da bek le di ği ni bi li yor ol mam dı... Bu nu bi li yor dum, na sıl ol du ğu nu ba na sor-
ma yın, ama bu nu bi li yor dum...

Ya at lar? At lar la olan so ru num da ha do ku nak lı, ha ni in sa nın ru hun da ömür 
bo yu acı sı nı duy du ğu tür den bir şey. An ne min kız kar deş le rin den bi ri –a dı Ma ria 
El vi ra’y dı– Mouchão dos Coel hos’un bir bö lü mü üze rin de ki Mouchão de Baixo çift-
li ğin de bek çi ola rak ça lı şan Fran cis co Di nis di ye bi riy le ev liy di; Te jo’nun sol kı yı sın-
da ki ge niş bir ara zi nin tü mü bu ad la bi li ni yor du ve ır mak tan içe ri le re doğ ru bir 
yer de bu lu nan Va le de Ca va los adın da bir kö yün aşa ğı yu ka rı düm düz ile ri sin dey di. 
Biz şim di Fran cis co Di nis Eniş te me ge ri dö ne lim. O bü yük lük te ve öy le si ne önem li 
bir ara zi nin bek çi si ol mak de mek, taş ra aris tok ra si sin den bi ri ol mak de mek ti: 
om zun da çift nam lu lu av tü fe ği, ba şın da ye şil bir şap ka, sır tın da, sı cak tan kav rul sa 
da, so ğuk tan don sa da, ya ka sı her za man ilik li du ran be yaz bir göm lek, be lin de ten 
ren gi bir ku şak, ayak la rın da çift çi çiz me le ri, üze rin de kı sa bir ce ket – ve ta bii bir de 
atı. Şim di ba kın, on ca yıl bo yun ca –se kiz ya şım dan on beş ya şı ma ka dar uzun, çok 
uzun yıl lar bo yun ca–, şu be nim eniş te min hiç ak lı na gel me di içi min git ti ği o eye re 
be ni oturt mak; ben de, o za man lar her hal de bi lin cin de ola ma ya ca ğım ço cuk ça gu ru-
rum yü zün den, hiç bir za man bu nu on dan is te me dim. Gün ler den bir gün, hâlâ genç 
sa yı lan ve o za man ki ta bi riy le baş kent te ki tüc car lar dan bi ri nin “dos tu” olan bir 
ha nım, ki min ara cı lı ğıy la ol du ğu nu ha tır la mı yo rum ama (bel ki an ne min bir baş ka 
kız kar de şi olan Ma ria da Luz’u ta nı dı ğı için, bel ki de ba ba mın kız kar deş le rin den 
bi ri olan ve Liz bon’da çok uzun yıl lar son ra be nim gi dip otu ra ca ğım Est re la’da Fer-
rei ros So ka ğı’n da  For mi gal ai le si nin evin de hiz met çi lik eden Natália’yı ta nı dı ğın-
dan), an nean nem le de de min mü te va zı evi ne ezel den be ri ve ril miş adıy la Kü çük 
Ev’de kal ma ya gel miş ti. Za yıf mış da din len me ye ih ti ya cı var mış gi bi sin den bir 
ne den le, Azin ha ga’nın gü zel ha va sı nı so lu mak, o ara da da hem var lı ğıy la hem de 
pa ra sıy la evin sı kın tı sı nı ha fif let mek ama cıy la bir sü re kal mak üze re gel miş ti ora ya. 
Adı nı tam ola rak ha tır la ya ma dı ğım bu ka dın la (a dı bel ki Isau ra’y dı, bel ki de Ire ne’y-
di, ama Isau ra ol sa ge rek) alt al ta üst üs te ne zevk li gü reş le re tu tu şup ne kol gü reş-
le ri ya par dık, ha di sen it, dur ben ite yim der ken so nun da hep o ye nik dü şer (o 
za man lar ben on dört yaş la rın da fa lan dım), göğ sü göğ sü me, ora sı ora ma de ğe rek 
iki miz bir den ev de ki ya tak lar dan bi ri nin üze ri ne yı ğı lır ken, an nean nem Jo se fa, bi le 
bi le ya da saf lı ğın dan kah ka ha lar la gü ler, be nim çok kuv vet li ol du ğu mu söy ler di. 
Ka dın, yü zü kıp kır mı zı ke sil miş ola rak ne fes ne fe se aya ğa kal kıp bo zu lan saç la rı nı 
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dü zel tir ken, cid di cid di gü reş miş ol sa ken di si ni yen me me göz yum ma ya ca ğı na 
ye min ler eder di. Onun sö zü ne gü ve ne cek ka dar ap tal ya da saf ol ma lı yım ki de ne-
me ye hiç bir za man ce sa ret ede me dim. O tüc car la olan iliş ki si, on dan ol ma kı zı nın da 
ka nıt la dı ğı gi bi, cid di ve is tik rar lı bir şey di; an ne siy le bir lik te te miz ha va al ma ya 
gel miş olan sol gun be niz li, içi ne ka pa nık, ye di yaş la rın da bir kız dı bu. Eniş tem Fran-
cis co Di nis, so pa gi bi sıs ka, ufak te fek bir adam dı, ev de ol duk ça ka zak bir er kek ti 
ama ki şi li ği nin uy sal ya nı nı hep pat ron la ra, ken din den üst sı nıf ta ki le re ve şe hir den 
gel me kim se le re gös te rir di. Bu yüz den de mi sa fir ha nı mın çev re sin de ki bar lık la ve 
ne za ket le dö nüp dur ma sın da ga rip se ne cek bir şey yok tu, as lın da bu, kır sal ke sim 
in sa nı nın iç ten ge len ter bi ye si nin bir ka nı tı ola rak al gı la na bi lir di ama o bu nu öy le bir 
tarz da ya par dı ki ba na hep ba sit bir say gı dan çok, kö le ru huy la kö rü kö rü ne bağ lı lık 
gi bi gö rün müş tür. Gün ler den bir gün, nur için de yat sın, bu adam, mi sa fir le re ne 
ka dar iyi dav ran dı ğı nı gös ter mek ça ba sıy la, kü çük kı zı tut tu ğu gi bi atın üs tü ne 
oturt tu ve san ki kü çük bir pren se sin se yi siy miş gi bi onu alıp an nean nem le de de min 
evi nin önün de bir o ya na bir bu ya na do laş tır ma ya ko yul du; o ara da ben de gu ru ru 
kı rıl mış ol ma nın hoş nut suz lu ğu için de sus pus ol muş tum. Ara dan bir kaç yıl geç tik-
ten son ra, er te si yıl me ka nik çi lin gir ola rak me zun ola ca ğım Afon so Do min gues 
Mes lek Oku lu’nun yıl so nu ge zi sin de, ço cuk lu ğum da elim den alın mış olan bir ha zi-
ne yi, ya ni eli min eri şe bi le ce ği bir yer dey ken do kun ma ma izin ve ril me yen bir ma ce ra 
zev ki ni bel ki de ye ni yet me li ğim de ba na ge ri ve rir dü şün ce siy le, Sa mei ro’nun o 
ke der li at la rın dan bi ri ne bin dim. Ama ar tık çok geç ti. Sa mei ro’nun ka di di çık mış 
kü lüs tür bey gi ri be ni ken di ca nı nın is te di ği ye re gö tür dü, key fi is te di ğin de dur du, 
üs te lik be ni eyer den dü şü rüp o öte ki se fer ki ka dar üzün tü için de bı rak tı ğın da ve da 
et mek için ba şı nı çe vi rip bak ma dı bi le. Bu gün evi min her ya nın da bu hay van la rın 
re sim le ri du rur. Evi me ilk kez ge len her kes bi ni ci mi yim di ye so rar ba na hep, oy sa 
tek ger çek, as la bi ne me di ğim bir at tan düş müş ol ma nın acı sı nı hâlâ çe ki yor ol mam-
dır. Dı şa rı dan ba kıl dı ğın da hiç bel li ol mu yor ama, ru hum yet miş yıl dan bu ya na 
to pal la mak ta.

 
Laf la fı aç tı, at ko nu sun dan eniş te me geç tik, eniş tem den de Ver di’nin Otel lo’sun-

da ki son sah ne nin taş ra ver si yo nu na ge le lim. Azin ha ga’da ki en es ki ev le rin ço ğun da 
ol du ğu gi bi, –ta bii ben bu ra da az ge lir li in san la rın ev le rin den söz edi yo rum– tey-
zem le rin Mouchão dos Coel hos’da ki evi, ki bu ra da yük sek li ği iki met re den az ol ma-
yan ve kı şın sel ler içe ri gir me sin di ye dı şa rı dan bir mer di ven le çı kı lan taş tan bir 
te mel üze ri ne in şa edil miş ol du ğu nu söy le mem ge re kir, iki bö lüm den olu şu yor du: 
bun lar dan bi ri so ka ğa (ya ni bi zim kin de kır la ra) ba kan bö lüm, ki biz bu na dış-ev der-
dik, öte ki de, bu kez ah şap bir mer di ven le mey ve seb ze bah çe si ne açı lan ve ön de kin-
den da ha ba sit olan mut fak bö lü mü. Ku ze nim José Di nis’le ben mut fak ta ay nı ya tak-
ta ya tar dık. Bu José Di nis ben den üç-dört yaş kü çük tü, ama ara mız da ki yaş ve güç 
far kı, tü müy le be nim le hi me ol ma sı na kar şın, en bü yük ku ze ni nin yö re de ki kız la rın 
açık ya da ka pa lı ter cih le rin de onun önü ne geç me ye ça lış tı ğı ka nı sı nı edin di ğin de, 
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be nim le kav ga ya tu tuş ma sı nı hiç bir za man en gel le mez di. Za val lı ço cu ğun Al piar ça-
lı bir kız yü zün den çek ti ği de li ce kıs kanç lık kriz le ri ni hiç unu ta mam; adı Ali ce olan 
bu gü zel ve na rin kız, da ha son ra genç bir ter ziy le ev le ne cek ve uzun yıl lar son ra, 
ter zi lik yap ma yı sür dü ren ko ca sıy la bir lik te Azin ha ga’ya yer le şe cek ti. Ta til le rin 
bi rin de, kı zın ora ya ge ri dön dü ğü nü ba na söy le dik le rin de, gi dip hiç bel li et me den 
ka pı sı nın önün den geç miş, o kı sa cık an için de, an cak göz açıp ka pa ya na ka dar ge çen 
bir sü re de, geç miş te kal mış yıl la rın tü mü nü kar şım da bul muş tum. O, ba şı nı önü ne 
eğ miş di kiş di ki yor du, be ni gör me di, bu yüz den de be ni ta nı yıp ta nı ma dı ğı nı bi le-
mi yo rum. Ku ze nim José Di nis’le il gi li ola rak ha tır la dı ğım şey se şu: Bir bi ri miz le ke di 
kö pek gi bi di diş me mi ze rağ men, ta til so na er di ğin de Liz bon’a ge ri dön mek üze re 
ai lem le ve da la şır ken, onun umut suz luk için de ken di ni yer den ye re atıp ağ la dı ğı nı 
kaç kez gör mü şüm dür. Yü zü me bi le bak mak is te mez, ya nı na yak laş ma ya yel te ne cek 
ol sam be ni tek me ve yum ruk lar la kar şı lar dı. Tey zem María El vi ra ne ka dar hak lıy dı 
oğ lu için şöy le de di ğin de: “Bi zim oğ lan kö tü dür, ama iyi yü rek li dir.”

José Di nis, dai re nin dör dül leş me si gi bi son de re ce zor bir ma te ma tik iş le mi ni 
kim se den yar dım is te me den çö züm le miş ti bi le, ya ni kö tü bir ço cuk tu ama iyi yü rek-
liy di...

Ya ni kıs kanç lık Di nis ai le si nin ka lı tım sal bir has ta lı ğıy dı. Ha sat mev sim le rin de, 
ama ay nı za man da tar la lar da ka vun la rın ar tık ol gun laş ma ya, mı sır ta ne le ri nin de 
ko çan la rın da sert leş me ye baş la dı ğı za man lar da, Fran cis co Di nis Eniş te ’nin ge ce yi 
tü müy le ev de ge çir di ği pek en der di. Top rak ağa la rı nın uç suz bu cak sız ara zi le ri 
ka dar bü yük olan, za ten as lın da da o tür den bir yer olan çift li ğin için de at sır tın da, 
tü fe ği eye rin üze ri ne çap raz ası lı ola rak, bü yük ya da kü çük çap ta ka nun ka çak la rı-
nın pe şin de ora dan ora ya do la şır dı. Öy le tah min edi yo rum ki, is ter ayın li rik et ki siy-
le ol sun, is ter eye rin ba cak ara sı na sür tün me sin den, ka dın ih ti ya cıy la sı kı şa cak ol du 
mu, eve ka dar atı nı sü rer, bir an için de ih ti ya cı nı gö rür, har ca dı ğı ça ba nın üs tü ne 
bi raz cık din len dik ten son ra ge ce dev ri ye si ne ye ni den dö ner di. Unu tul maz bir sa bah 
çok er ken den, ku ze nim le ben o gün kü dö vüş ler den ve ko şuş tur ma lar dan bit kin düş-
müş bir hal de uyur ken, Di nis Eniş te, mut fak tan içe ri fır tı na gi bi da lıp elin de ki tü fe ği 
ha va da sal la ya rak öf key le gür le di: “Kim var dı bu ra da? Kim di bu ra da olan?” di ye. İlk 
baş ta, uy kum dan öy le si ne şid det le ko pa rıl mış ol ma nın şaş kın lı ğıy la, ara lık du ran 
ka pı dan on la rın çift ki şi lik ya ta ğı nı ve üze rin de be yaz ge ce li ğiy le tey ze mi zar gör 
gö re bil miş tim; za val lı ka dın ca ğız el le ri ni ba şı na gö tür müş, “Bu adam de li!” di ye 
in le yip du ru yor du. Bel ki de li de ğil di ama kuş ku suz kıs kanç lık kri zi ne tu tul muş tu. 
Fran cis co Di nis, ora da ne ler olup bit ti ği ko nu sun da ona ger çe ği söy le mez sek to pu-
mu zu ge ber te ce ği ni söy lü yor du avaz avaz ba ğı ra rak, oğ lu na he men, ama der hal 
ce vap ver me si ni bu yur du, ama José Di nis’in gün de lik ya şam da hay di hay di ka nıt-
lan mış olan ce sa re ti, alay bo zan tü fe ğiy le si lah lan mış, ağ zın dan kö pük ler sa çan bir 
ba ba ya kar şı koy ma sı na ye te cek ka dar de ğil di. Bu nun üze ri ne ben ara ya gi re rek eve 
hiç kim se nin gir me di ği ni, her za man ki gi bi ak şam ye me ğin den son ra yat tı ğı mı zı 
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