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Bu kitap bir mandala1 olarak düşünülürse 
Çağrışım Kulübü’nden bir kadına adanmış sayılır. 

Ama dünyamızla ilgili olduğu varsayılırsa arkadaşım 
Tecs’e adanmıştır. Bu asıl adı değildir ama ben ona 

öyle derim. Kitap aynı zamanda eski dostum 
Sergio’ya da adanmıştır.

1.HinduizmveBudizmdeevrenitemsiledenvekişiyifarklıdüzlemlerdeiçsel
bilgeliğegötürdüğüneinanılanmistik,çoğunluklageometrikdesenliçember.
(Ç.N.)
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Ölüler ülkesinde yasa bakarsın değişiktir.1

SOPHOKLES, Antigone

 

1.Çev.GüngörDilmen,Eski Yunan Tragedyaları I içinde,MitosBoyutTiyatro
Yayınları,İstanbul,2002,s.89.(Y.N.)
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Bu kitabın başlıca devinim noktaları; özel saplantılar, tıpkı bir 
nehrin içindeki çakılları aşındırarak yuvarlaklaştırması gibi, zama-
nın kemirdiği ama dönüştürmediği kişisel pişmanlıklar, gerçeğe uy-
mayan, tutarsız düşlemlerdir. Ama bir yaz gecesi gördüğüm, renkli 
tozlarla çıplak bir taşa benim için bir Bilinç mandalası çizen kırmı-
zı giysili keşişin de çok etkisi olduğunu yadsıyamam. Aynı gece, bir 
aydır okuyacak vakit bulamadan bavulumda taşıdığım Hölderlin’in 
kısa bir yazısını da okudum. O gece, ay son evresini tamamlamadan 
önce okuyup altını çizdiğim sözler şunlardı: “Amacı belki yüreği 
ilgilendirmese de; zamanın, canlılığını yitirmiş trajik geçişi, onu iz-
leyen zamanın tininin aşırı ölçüsüzlüğüyle yabanıllaşır; çünkü o, 
insanları günün tini gibi esirgemez; o, acımasızdır, sonsuza dek ya-
şayacak, yazılmayan bir öfke tini gibi ölülerin dünyasındadır.”1

Elli yaşını geçmiş ve birçok kitap yayımlamış bir yazarın hâlâ 
kendi yazı serüveni için gerekçe göstermek istemesi garip sayılabi-
lir. Bu bana da tuhaf görünüyor. Olasılıkla henüz çözemediğim bir 
ikilem: Söz konusu olan, dünyaya karşı duyduğum suçluluk mu 
yoksa derin bir acıyla hesaplaşmanın yoksunluğu mu? Doğal ola-
rak başka varsayımlar da kabul edilebilir. O yaz gecesi hayal gü-
cümle Napoli’ye uçmuştum; çünkü o uzak gökyüzünde dolunay 
vardı. Ve ay kırmızıydı.

A.T.

1.FriedrichHölderlin’in“GrundzumEmpedokles”metninden.(Y.N.)

Not biçiminde gerekçe
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1.

Birinci çember. Mónica. Lizbon. 
Çağrışım



18



19

Ömrümde Tavares’e gitmemiştim. Tavares, Lizbon’ 
un en pahalı lokantasıdır, 1800’lerden kalma aynalar ve 
kadife koltuklarla döşelidir, dünyanın her yerinden ye-
mekler bulunduğu gibi tipik ve çok titiz bir Portekiz mut-
fağı da vardır, örneğin Alentejo usulü deniztarağı ve do-
muz eti ısmarlarsınız, size Paris yemeğini andıran bir şey 
getirirler, en azından bana öyle anlatmışlardı. Aslında ora-
ya hiç gitmedim, sadece anlatılanları dinledim. Inten den
te’ye kadar bir otobüse bindim. Meydan orospular ve pe
zevenklerle doluydu. Akşam olmak üzereydi, erken gel-
miştim. Bildiğim eski bir kafeye girdim, kafenin bilardosu 
vardı, oynayanları izlemeye başladım. Tek bacağı olmayan 
yaşlı bir adam koltuk değneğine dayanarak oynuyordu, 
açık renk gözleri ve kıvırcık beyaz saçları vardı, kukaları 
bir bardak su içer gibi peş peşe deviriyordu, herkesi yen-
dikten sonra bir iskemleye oturdu ve sindirimini kolaylaş-
tırmak ister gibi midesine bir şaplak indirdi.

Arkadaş, oynamak ister misin? diye sordu bana. Ha-
yır, dedim, seninle oynarsam kesin kaybederim, istersen 
bir kadeh Porto’suna oynayalım, canım bir aperitif istiyor 
ama eğer yeğlersen sana ikram da ederim. İhtiyar, yüzü-
me bakarak gülümsedi. Garip bir şiven var, dedi, yabancı 
mısın? Birazcık, diye yanıtladım. Nereden geliyorsun? di
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ye sordu. Sirius dolaylarından, dedim. O kenti tanımıyo-
rum, dedi, hangi yöreye bağlıdır? Cane Maggiore’ye,1 de-
dim. İhtiyar, Hah, dedi, dünyada o kadar çok yeni yöre 
çık tı ki. Bilardo sopasıyla sırtını kaşıdı. Adın ne peki? diye 
sordu. Adım Waclaw, dedim, ama bu sadece vaftiz adım, 
arkadaşlarım bana Tadeus der. Adamın kuşkulu havası 
birden değişti ve yüzüne bir gülümseme yayıldı. Demek 
vaftiz edildin, dedi, öyleyse Hıristiyansın, ben sana bir şey 
ikram edeceğim, ne içersin? Bir beyaz Porto alacağımı 
söyledim, adam garsonu çağırdı. Sonra, Senin neyin eksik, 
anladım, diye konuşmasını sürdürdü, bir kadına gereksi-
nimin var, on sekiz yaşında güzel bir Afrikalı kadına, 
ucuzdur, hem de neredeyse bakire sayılır, dün Cabo Ver
de’den geldi. Yok, sağ ol, dedim, birazdan gitmem gerek, 
taksi bulmaya çalışacağım, bu akşam önemli bir rande-
vum var, bu sıralar kızlarla geçirecek vaktim yok. Adam 
şaşkın şaşkın yüzüme baktı. Hımm, dedi, öyleyse burada 
ne arıyorsun? Bir sigara yaktım ve sustum. Sonra, Ben de 
bir kadını arıyorum, dedim, soruşturuyor, ondan haber 
bekliyorum, biraz oyalanmak için burada durakladım, 
bana ondan haber getirecek bir hanımefendiyle rande-
vum var, anlatacaklarını dinlemek istiyorum, hatta he-
men gitmeliyim, durakta bir taksi var, acele etsem iyi olur.

İhtiyar, Dur bir dakika, dedi, neden o kadını arıyor-
sun, özledin mi? Belki, diye yanıtladım, diyelim ki izini 
kaybettim ve sırf onu aramak için Cane Maggiore’den 
geldim, onunla ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorum ve bu 
yüzden bir kadınla buluşacağım. Nerede buluşacaksı-
nız? diye sordu. Lizbon’un en şık lokantasında, dedim, 
aynalar ve kristallerle dolu bir yerde, oraya hiç gitmişli-
ğim yok, epey pahalı olduğunu sanıyorum ama nasıl olsa 

1.BüyükKöpektakımyıldızı(Y.N.)
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parayı ben vermeyeceğim, izindeyim ve cebimde çok az 
para var, en iyisi davetleri kabullenmek. Yaşlı adam, Ora-
sı faşist bir yer mi? diye sordu. Bilmiyorum, dedim, as-
lında böyle bir şey hiç aklımdan geçmemişti.

Aceleyle kalktım ve onu selamlayıp çıktım. Taksi 
hâlâ durakta bekliyordu. Arabaya bindim ve, İyi akşam-
lar, dedim, Tavares’e lütfen.

Lizbon’da Escravas do Amor Divino adlı din oku-
lunda tanışmıştık. İkimiz de on yedi yaşındaydık. Fransız 
lisesinden geldiği için Isabel bütün sınıfta bir masal kah-
ramanı sayılırdı. Fransız lisesi bir direniş okuluydu, fa-
şizm karşıtı düşünceleri yüzünden devlet liselerinde tu-
tunamayan öğretmenler oradaydılar, o okula devam et-
mek dünyayı tanımak, öğrenim için Paris’e gitmek, Av
rupa’yla bağlantı kurmak demekti. Oysa bizler, söyleme-
si ayıptır, boktan bir yer olan devlet lisesinden geliyor-
duk, Salazar’ın tüzel anayasası ve Portekiz nehirleri ez-
berlenir, ulusal şiir “Os Lusíadas” [Lusitania’lılar] aptalca 
bölümlere ayrılırdı, deniz hakkında güzel bir şiirdir bu 
ama sanki bir Afrika savaşı anlatılıyormuş gibi okutulur-
du. Çünkü o zamanlar sömürgeler vardı. Ama onlara sö-
mürge denmez, Denizaşırı denirdi. Ne güzel ad, değil 
mi? Bu Denizaşırılar yüzünden çok zengin olanlar vardı, 
hepsi savaşçı kesilmişti, Salazar yanlısı faşist ailelerin ço-
cukları olan öğrenciler için olağan bir şeydi bu ama bi-
zim ailelerimiz, yani Isabel’in ve benimkiler onlardan 
değildi, belki de bu yüzden, ailelerimizin ortak kimlikle-
ri dolayısıyla arkadaş olmuştuk.

Isabel’in ailesi Portekiz’in soylularındandı, Salaza-
rizmle hiçbir ilgisi olmayan, sona ermeye yüz tutmuş bu 
ailenin kuzeyde, garip biçimlerde ekmekler yapılan Ama
rante’de mülkleri vardı; ama dediğim gibi, ne paraları ne 
de nüfuzları vardı, kuzeydeki mülkleri tümüyle arazi ki-
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racılarına ve çiftçilere bırakılmıştı ve hiçbir gelir getirmi-
yorlardı. Isabel ve ben bazı yaz tatillerini onların Ama-
rante’deki evlerinde geçirmiştik. Orası bir ev değil, gra-
nit bir Ortaçağ kulesiydi, içinde sandıklar dolusu antika-
lar barındıran kule nehrin kıyısındaydı ve biz orada çok 
mutlu olurduk. O zamanlar yaz ayları çok güzeldi. Isa
bel’in bir hasır şapkası vardı. Akrabalarından birinin 
Toscana’ya yaptığı bir geziden getirdiği bu komik şapka 
oval yüzünü daha da zarif gösterirdi. Isabel resim de ya-
pardı. Bir gün ünlü bir ressam olacağına inanır ve hep 
pencere resimleri yapardı. Panjurları kapalı pencereler, 
panjurları açık pencereler, perdeli pencereler, demir par-
maklıklı pencereler; hepsi de Douro ya da da Minho’da-
kiler gibi güzel kirişleri ve keten perdeleri olan pencere-
ler. Ama hiç insan resimleri çizmezdi, İnsanlar gizemi 
kaçırırlar, derdi, bak, ben hiç kimsenin görünmediği o 
gizemli pencerelerin resmini yapıyorum ama oradan ba-
kan birini çizersem gizem kaybolur, örneğin uyurken 
saçları bozulmasın diye yatakta başına file geçiren Ama
rante’nin keçisakallı veterinerinin pencere önünde jim-
nastik yaptığını düşünebilir misin? Dün onun penceresi-
nin resmini yapıyordum, bir ara gelip dışarı baktı ve kı-
mıldamadan orada dikildi, beni görmüyormuş gibi yaptı 
ama bal gibi de görüyordu, esinlenmişçesine havaya ba-
kıp duruyordu, resmimde olmaktan kesin çok gururlanı-
yordu ama ona kazık attım, çizmedim onu.

Birlikte yürüyüşe çıkardık. Amarante’nin biraz dışın-
da bulunan nehrin küçük koylarındaki çamurlu sularında 
kurbağalar yaşardı. Sabahları kurbağa avına çıkardık ama 
Portekiz’de onları avlamayı bilmezler çünkü kurbağa ye-
mezler; ama biz, çocukların kertenkele avladıkları türden 
bir sistem bulmuştuk. Taze bir kamış alıp ucuna gevşek 
bir ilmek atıyor, sonra bu halkayı kurbağanın başına geçi-
riyor ve zıplayınca şıp diye yakalıyorduk, o zamanlar 



23

plastik torbalar yoktu, alışveriş fileleri gibi delikli küçük 
bir torba edinmiştik, sabahları ben pantolonlu, Isabel ba-
şında Floransa’dan gelen hasır şapkası, torbamızın delik-
lerinden başlarını çıkaran kurbağalarla Amarante yolla-
rında yürümemiz görülmeye değerdi. Ge  lip geçenler bizi 
kaçık sanırdı, bu da çok hoşumuza giderdi, o yaşlarda 
insan böyle şeylere bayılır.

Akşam olunca kurbağaları öldürürdük, bu iş bana dü-
şerdi çünkü Isabel kesinlikle yapmak istemezdi. Kurbağa-
nın kafasını bıçağın sert bir vuruşuyla kesmek gerekir, son-
ra hayvan kafasız olarak, yaşam enerjisini yitirinceye kadar 
birkaç dakika debelenir. Bak, derdi Isabel, bir gün ben de 
kendimi öldürecek olursam tıpkı böyle yapacağım, hava-
ya tekmeler savuracağım, insanların kafalarını kesmezler 
ama asarlar, o da aynı şey sayılır, boşluğa biriki tekme 
atarsın, ondan sonra çekiverirsin kuyruğunu. Kurbağaları 
Isabel’in sevdiği gibi Provence usulü pişirirdik, Fransız li-
sesinde okuduğu için Arles’te kalmıştı ve Proven ce usulü 
maydanoz ve sarmısakla pişen kurbağanın dünyanın en 
nefis yemeği olduğunu söylerdi. Ama kısa süre sonra Pro-
vence usulü kurbağadan bıktık. Bütün aile kızarmış keçi 
ve sopa seca yerken incecik, beyaz ve tedirgin edici kurba-
ğa bacaklarını tatsız tuzsuz bulmaya başladık. O yaşlarda 
çok da iştahlı olunur. Provence’ta yediği değişik yemekle-
ri insan gözünde büyütür ama sonra acıkmaya başlar. 
Böylece kurbağaları rahat bıraktık ve bütün bahçeye ya-
yıldılar; çimenler, çalılıklar, kırmızı balıkların havuzu, saz-
lıklar, her yer hep kurbağalarla doldu.

Bereket Isabel’in annesiyle babası esprili insanlardı 
ve bu saldırıya aldırış etmediler, her zaman neşeli, yardı-
ma hazır ve anlayışlıydılar. Sonra bir trafik kazasında öl-
düler ama bu başka bir öyküdür. Yok, aslında aynı öykü-
dür. Cuma günleri, yörenin en güzel pazarının kuruldu-
ğu Barcelos’a giderdik. Belki siz o zamanlar taşra kentle
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