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Alain göbek deliği hakkında derin 
düşüncelere dalıyor

Haziran ayıydı, bulutların ardından sabah güneşi çı-
kıyor ve Alain ağır ağır Paris’teki bir sokaktan geçiyordu. 
Çok düşük belli pantolonlarıyla çok kısa kesimli tişörtle-
rinin arasında açıkta kalan göbek deliklerini gösteren genç 
kızları dikkatle inceliyordu. Kendini kaptırmıştı; kendini 
kaptırmış hatta afallamıştı: Cazibelerinin kudreti, artık 
ne uyluklarında ne kalçalarında ne de memelerinde yo-
ğunlaşıyor, vücutlarının ortasındaki bu küçük, yuvarlak 
delikte toplanıyordu sanki. 

Bu durum onu düşünmeye yöneltti: Eğer bir erkek 
(ya da bir dönem) kadın cazibesinin merkezi olarak uy-
lukları görüyorsa, bu erotik yönelimin ayırt edici niteliği 
nasıl betimlenir, nasıl tanımlanır? Hemen bir cevap uy-
durdu: Uylukların uzunluğu yolun metaforik imgesidir, 
erotik sona doğru götüren, bu uzun ve büyüleyici yoldur 
(bu yüzden uylukların uzun olması gerekir); gerçekten 
de, dedi Alain kendi kendine, uylukların uzun olması, 
çiftleşmenin ortasında bile, kadına ulaşılmaz olmanın 
romantik büyüsünü atfeder.

Eğer bir erkek (ya da bir dönem) kadın cazibesinin 
merkezi olarak kalçaları görüyorsa, bu erotik yönelimin 
ayırt edici niteliği nasıl betimlenir ve tanımlanır? He-
men bir cevap uydurdu: kabalık, neşe; hedefe, iki tane 
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olduğu için daha da uyarıcı olan hedefe doğru giden en 
kısa yol. 

Eğer bir erkek (ya da bir dönem) kadın cazibesinin 
merkezi olarak memeleri görüyorsa, bu erotik yönelimin 
ayırt edici niteliği nasıl betimlenir ve tanımlanır? He-
men bir cevap uydurdu: kadının kutsanması; İsa’yı emzi-
ren Meryem Ana; erkek cinsinin, kadın cinsinin soylu 
görevi önünde diz çöküşü.

Peki ama, kadının cazibesini, vücudun ortasında, gö-
bek deliğinde gören bir erkeğin (ya da bir dönemin) ero-
tizmi nasıl tanımlanır? 

Ramon, Luxembourg Bahçesi’nde geziyor

Alain’in kadın cazibesinin farklı kaynaklarını düşün-
mesiyle neredeyse aynı anda Ramon da, bir aydır Cha
gall’ın tablolarının sergilendiği Luxembourg Bahçe si’nin 
çok yakınındaki müzenin önünde duruyordu. Tabloları 
görmek istiyordu ama bir yandan da, gişelere kadar ağır 
ağır uzayan bu sonu gelmez kuyruğun gönüllü bir parça-
sı haline gelmeye gücünün yetmeyeceğini de biliyordu; 
insanlara, onların sıkıntıdan felç olmuş yüzlerine dikkat-
lice baktı, bedenlerinin ve gevezeliklerinin örteceği tab-
loların bulunduğu salonları hayal etti, öyle ki, bir dakika-
nın sonunda gerisingeri dönüp parkın içindeki ağaçlı yol-
lardan birine girdi. 

Parkın havası daha hoştu; insan türü daha seyrek ve 
daha özgürdü sanki: Koşanlar vardı, aceleleri olduğundan 
değil koşmayı sevdiklerinden koşuyorlardı; gezinenler ve 
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dondurma yiyenler vardı; bir Asya öğretisinin takipçileri 
çimenlerin üzerinde tuhaf ve yavaş hareketler yapıyordu; 
az ötede, devasa bir çemberin içinde, Fransa kraliçelerine 
ait büyük, beyaz anıtlar ve daha ileride ise, ağaçların ara-
sındaki çimenlerin üzerinde, parkın dört bir yanında şair-
lerin, ressamların, âlimlerin heykelleri vardı; Ramon kısa 
şortunun altındaki çıplak bacaklarıyla çekici görünen ve 
ona Balzac, Berlioz, Hugo, Dumas maskları uzatan bronz-
laşmış bir yeniyetmenin önünde durdu. Ramon yüzün-
deki gülümsemeye engel olamadı, kendilerini muhteme-
len hoş bir biçimde özgür hisseden, etrafları, gezinenlerin 
zarif kayıtsızlıklarıyla çevrili bu mütevazı dâhiler bahçe-
sindeki avare gezintisine devam etti; kimse heykellerin 
yüzlerine bakmak ya da kaidelerin üzerindeki yazıları 
okumak için durmuyordu. Ramon, bu kayıtsızlığı teselli 
veren bir dinginlik gibi soluyordu. Yüzünde yavaş yavaş, 
neredeyse mutlu, uzun bir gülümseme belirdi. 

Kanser oluşmayacak

Ramon’un Chagall sergisinden vazgeçip parkta ava-
relik etmeyi seçmesiyle neredeyse aynı anda, D’Ardelo 
da doktorunun muayenehanesine çıkan merdiveni tır-
manıyordu. Tam da o gün, doğum gününe üç hafta kal-
mıştı. Doğum günlerinden nefret etmeye başlayalı yıllar 
olmuştu. Yılların üzerine yapışan sayılar yüzündendi bu. 
Yine de, doğum günlerini önemsememezlik yapamıyor-
du, zira onun için kutlanmanın mutluluğu yaşlanmanın 
utancına ağır basıyordu. Üstelik bu kez, doktor ziyareti 
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kutlamaya yeni bir renk katmıştı. Çünkü vücudunda tes-
pit edilen şüpheli bulguların kanserden kaynaklanıp kay-
naklanmadığını belirleyecek bütün testlerin sonuçlarını 
bugün öğrenecekti. Bekleme salonuna girdi ve içinden, 
titreyen bir sesle, üç hafta içinde, hem çok gerilerde ka-
lan doğumunu hem de çok yakında gerçekleşecek ölümü-
nü kutlayacağını tekrar edip durdu; çifte kutlama yapa-
caktı.

Ama doktorun gülümseyen yüzünü görür görmez, 
ölümün davetli olmadığını anladı. Doktor dostça elini sık-
tı. Gözleri yaşlarla dolan D’Ardelo tek kelime edemedi. 

Doktorun muayenehanesi Observatoire Caddesi’nde, 
Luxembourg Bahçesi’nin iki yüz metre kadar ilerisin-
deydi. Parkın öbür tarafındaki küçük bir sokakta oturdu-
ğundan, D’Ardelo tekrar parktan geçti. Yeşillikler içindeki 
gezintisi, neşesini neredeyse taşkın bir hale getirdi; özel-
likle de hepsi, eğlenceli değilse de ona gülünç gelen, ayak-
ta, gösterişli pozlar içinde beyaz mermere yontulmuş 
eski Fransa kraliçelerinin heykellerinden oluşan büyük 
çemberin etrafından dolanırken; sanki bu hanımefendi-
ler az önce aldığı iyi habere alkış tutmak ister gibiydiler. 
Kendine hâkim olamayan D’Ardelo, elini kaldırıp onları 
ikiüç kez selamladı ve kahkahalarla güldü. 

Ciddi bir hastalığın gizli cazibesi 

İşte Ramon, ismi bizi ilgilendirmeyen bir kurumda 
önceki sene birlikte çalıştığı D’Ardelo’yla oralarda bir 
yerde, mermere oyulmuş soylu hanımların yakınlarında 
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karşılaştı. Karşılıklı durdular, usulen hal hatır sorduktan 
sonra D’Ardelo tuhaf, telaşlı bir sesle anlatmaya başladı:

“Dostum, La Franck’ı tanır mısınız? İki gün önce 
sevgilisi öldü.”

D’Ardelo duraklayınca Ramon’un zihninde sadece 
fotoğraflardan tanıdığı ünlü, güzel bir kadının yüzü be-
lirdi.

“Çok acılı bir ölüm süreci,” diye devam etti D’Ardelo. 
“Kadın her şeyi onunla birlikte yaşadı. Oh, nasıl da acı 
çekti kadıncağız!”

Ramon pür dikkat, kendisine hüzünlü bir hikâye 
anlatan neşeli yüze bakıyordu. 

“Düşünebiliyor musunuz, sabah sevgilisi kollarında 
can çekişiyordu, aynı günün akşamında benimle ve birkaç 
arkadaşla yemek yedi ve inanmazsınız, hani neredeyse ne-
şeliydi. Ona hayrandım! O güç! O yaşama sevinci! Göz
leri ağlamaktan hâlâ kırmızıyken, gülüyordu! Oysa hepi-
miz o adamı ne kadar sevdiğini biliyorduk! Nasıl da acı 
çekmiş olmalı! O kadın çok güçlü!”

Aynı on beş dakika önce doktorun muayenehane-
sinde olduğu gibi, D’Ardelo’nun gözünde yaşlar parladı. 
Zira La Franck’ın manevi gücünden bahsederken kendi-
ni düşünüyordu. Bütün bir ay boyunca o da ölümle yüz 
yüze yaşamamış mıydı? Karakterinin gücü çetin bir sına-
va maruz kalmamış mıydı? Artık basit bir anıya dönüşse 
de kanser, küçük bir ampulün onu gizemli bir biçimde 
büyüleyen ışığı gibi, hâlâ onunlaydı. Ama duygularına 
hâkim olmayı başardı ve daha sıradan bir ses tonuna ge-
çip konuşmaya devam etti: “Bu arada, eğer yanılmıyor-
sam, kokteyl düzenleyen, yeme içme işleriyle ilgilenen 
birini tanıyordunuz.”

“Öyle,” dedi Ramon.
D’Ardelo:
“Doğum günümde küçük bir kutlama yapacağım da.”
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