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Oh Şiva, nedir senin gerçeğin? 
Bu hayret verici evren de ne? 
Tohumu yapan ne? 
Evrenin tekerleğini kim çeviriyor? 
Biçimlerin özünü saran bu biçimler ötesi yaşam da ne? 
Mekânın ve zamanın ötesinde adların ve huyların dünyasına nasıl gireriz 
derinlemesine? 
Aydınlat benim kuşkularımı!

KUTSAL BİR KEŞMİR ŞİVA KİTABINDAN



Opicina, 16 Kasım 1992

Gideli iki ay oldu ve iki aydan beri, hâlâ yaşadığını bildirdiğin bir 
kartpostal dışında senden hiç haber almadım. Bu sabah, bahçede 
senin gülünün önünde durdum uzun uzun. Sonbaharın iyice ilerle-
miş olmasına karşın, artık solmuş olan öteki bitkilerin arasında o 
eflatun rengiyle mağrur ve yapayalnız ayakta duruyor. Onu ne za-
man ektiğimizi hatırlıyor musun? On yaşındaydın ve Küçük Prens’i 
henüz okumuştun. Sana sınıf geçme armağanı olarak almıştım o 
kitabı. Öyküye bayılmıştın. Bütün tipler arasında senin sevdiklerin 
gül ve tilkiydi; bao bab’ı, yılanı, pilotu ve o minnacık gezegenlerin-
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de avare oturan kendini beğenmiş boş adamları hiç sevmemiştin. 
Böylece bir sabah kahvaltı ederken şöyle deyiverdin: “Bir gül isti-
yorum.” Zaten pek çok gülümüz olduğunu söyleyerek karşı çıktıy-
sam da sende yanıt çoktu: “Ben, yalnızca bana ait olan bir gül isti-
yorum, ona bakmak, onu büyütmek istiyorum.” Doğal olarak gü-
lün yanı sıra bir de tilki istiyordun. Çocuklara özgü kurnazlıkla, 
basit arzunu, o neredeyse olanaksız olanından önce dile getirmiş-
tin. Bir güle olur dedikten sonra seni bir tilkiden nasıl yoksun bıra-
kabilirdim ki? Bu noktada uzun uzadıya tartıştıktan sonra bir kö-
pek edinme konusunda anlaştık.

Onu almaya gitmeden önceki gece gözünü kırpmadın. Yarım 
saatte bir kapıma vuruyor, “Uyuyamıyorum,” diyordun. Sabah ye-
dide kahvaltını etmiş, yıkanmış, giyinmiştin bile; palton sırtında, 
koltukta oturmuş beni bekliyordun. Saat sekiz buçukta köpek çift-
liğinin kapısındaydık, ama daha açılmamıştı. Sen parmaklıkların 



arasından bakarak, “Benimkinin hangisi olduğunu nasıl anlayaca-
ğım?” diyordun. Sesinde müthiş bir sabırsızlık vardı. Ben seni ra-
hatlatıyordum, “Merak etme,” diyordum, “Küçük Prens’in tilkisini 
nasıl evcilleştirdiğini hatırla.”

Üç gün üst üste gittik köpek çiftliğine. İçeride iki yüzden fazla 
köpek vardı ve sen hepsini görmek istiyordun. Her kafesin önünde 
duruyor, belirgin bir kayıtsızlığa gömülüp kımıldamadan dikiliyor-
dun orada. Bu arada köpeklerin hepsi tellere atılıyorlar, havlıyorlar, 
hoplayıp zıplıyor, patileri ile telleri parçalamaya çalışıyorlardı. Kö-
pek çiftliğinin sorumlusu da yanımızdaydı. Senin bütün ötekiler 
gibi bir kız olduğunu düşünerek, seni heveslendirmek için bu gü-
zel cinsleri gösteriyordu: “Şu Cocker’e bak,” diyordu sana. Ya da, 
“Bu Lassie’ye ne dersiniz?” Yanıt olarak sen tiz bir domuzcuk sesi 
çıkarıyor ve onu dinlemeden yürüyüp gidiyordun. Buck’a, hacıların 
çile yürüyüşünü andıran bu seferlerin üçüncü gününde rastladık. 
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Hasta köpeklerin iyileşme süreci içinde barındıkları arkadaki ka-
feslerin birindeydi. Kafesin önüne geldiğimizde, bütün köpekler 
bize doğru koşarken, o başını bile kaldırıp bakmadan yerinde kal-
dı. “Şu işte,” diye bağırıverdin sen, minik parmağınla göstererek. 
“Şu köpeği istiyorum.” Kadının yüzündeki müthiş şaşkınlığı hatırlı-
yor musun? Nasıl olup da böylesine çirkin bir köpeği sahiplenmek 
istediğini anlayamıyordu bir türlü. Gerçekten de Buck ufak bir hay-
vancıktı, ama o ufacıklığında neredeyse dünyanın bütün cinsleri-
nin özelliklerini taşıyordu. Kurt gibi başı, av köpeği gibi düşük ve 
yumuşak kulakları, yere yakın köpekler gibi ince bacakları, tilki gibi 
tüylü kuyruğu, doberman gibi kara tüyleri vardı. Kâğıtları imzala-
mak üzere ofise gittiğimizde, bayan memur bize onun öyküsünü 
anlattı. Yaz başında hareket halindeki bir otomobilden dışarıya fır-
lamıştı. Yere hızla çarptığı için ağır yaralanmıştı ve bu nedenle ön 
ayaklarından biri cansızca sallanıyordu.



Buck şu anda yanımda. Ben yazarken arada bir iç çekiyor ve bur-
nunun ucunu bacağıma yaklaştırıyor. Burnu ve kulakları artık ne-
redeyse bembeyaz oldu ve gözlerinin üzerinde yaşlı köpeklere 
özgü perde belirdi. Ona bakmak hüzünlendiriyor beni. Sanki ya-
nımda senden bir parça varmış gibi geliyor, hem de senin en sevdi-
ğim parçan bu, hani yıllar önce o köpek çiftliğinin iki yüz konuğu 
arasından en mutsuz ve çirkin olanını seçmeyi bilen parçan.

Bu aylar boyunca, evin yalnızlığı içinde aylak aylak otururken 
seninle birlikte geçen yıllara ait anlaşmazlıklar ve kırgınlıklar uçup 
gittiler. Şimdi çevrede uçuşanlar, senin ürkek ve kırılgan bir küçü-
cük kız olduğun yıllara ait anılar. Bunları ona yazıyorum, son za-
manlardaki o mağrur ve güçlü insana değil. Bunu, bana gül önerdi. 
Bu sabah onun yanından geçerken bana şöyle dedi: “Al kâ ğıdı ve 
ona bir mektup yaz.” Biliyorum, ayrılırken yaptığımız anlaşmaya 
göre birbirimize yazmayacağız ve ben üzülsem de bu sözüme uya-
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cağım. Bu satırlar asla uçup Amerika’da senin eline konmayacak-
lar. Döndüğünde ben artık burada olmazsam, benim yerime bu 
mektuplar bekleyecekler seni. Neden mi böyle söylüyorum? Çün-
kü aradan bir ay bile geçmeden, hayatımda ilk kez ağır biçimde 
hastalandım. Bu yüzden şimdi birçok olasılık arasında şu da var: 
altı-yedi ay sonra burada olup sana kapıyı açamayabilir, seni ku-
caklayamayabilirim. Bir zamanlar bir arkadaşım, hiçbir hastalık 
çekmeyenlerin, beklenmedik ve şiddetli bir rahatsızlığı kaldırama-
dıklarını söylemişti. Bana da tam olarak böyle oldu: Bir sabah gülü 
sularken, ansızın birileri ışığı söndürdü. Bahçeleri ayıran çitin öte-
sinde duran Signore Razman’ın karısı beni görmeseydi, eminim 
sen şu anda öksüz kalmıştın. Öksüz mü? İnsanın ninesi ölünce 
böyle denir mi? Pek emin değilim. Belki de nineler ve dedeler, ka-
yıpları adlandırmaya değmeyecek aksesuarlar olarak görülüyorlar-
dır. İnsan dedesinden ve ninesinden, ne öksüz, ne yetim, ne de dul 



kalır. Onları uzun yolun bir yerinde doğallıkla, dalgınlıkla, sanki bir 
şemsiye unutur gibi bırakırız.

Hastanede uyandığımda kesinlikle hiçbir şey hatırlamıyordum. 
Gözlerim kapalıyken kedi bıyığı gibi ince ve uzun bıyıklarımın çık-
tığını sandım, ama gözlerimi açar açmaz bunların yalnızca iki mi-
nik plastik tüp olduğunu anladım; burnumdan çıkıp dudaklarımın 
üzerinden aşağı iniyorlardı. Çevremde yalnızca tuhaf makineler 
vardı. Birkaç gün sonra normal bir odaya geçtim, burada iki kişi 
daha yatıyordu. Oradayken, bir öğleden sonra Signore Razman ve 
karısı beni ziyarete geldiler. “Hayatta kalmanızı,” dediler bana, 
“deliler gibi havlayan köpeğinize borçlusunuz.”

Ayağa kalkabildikten sonra, bir gün odaya öteki vizitelerde de 
gördüğüm genç bir doktor geldi. Bir iskemle alıp yatağımın yanı-
na oturdu. “Mademki size bakacak ve karar verecek akrabalarınız 
yok,” dedi, “hiç aracı koymadan, içtenlikle konuşacağım sizle.” 
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Konuşuyordu, o konuşurken ben ona bakıyor, ama dinlemiyor-
dum. İncecik du dakları vardı ve bildiğin gibi ince dudaklı insanlar-
dan hiçbir zaman hoşlanmamışımdır. Ona kalırsa, sağlık duru-
mum o kadar kötüydü ki, eve dönmeme bile izin vermeyecekti. 
Doktor bana hemşirelerin gözetiminde yaşayabileceğim birkaç 
pansiyonun adını saydı. Yüzümün ifadesinden bir şeyler sezmiş 
olacak ki, hemen ekledi: “O eski huzurevleri gibi sanmayın, şimdi 
her şey bambaşka, aydınlık odalar ve gezip dolaşılacak bahçeleri 
var.” “Doktor,” dedim sonunda, “Eskimoları bilir misiniz?” “Tabii 
bilirim,” dedi ayağa kalkarken. “İşte, bakın ben onlar gibi öl mek 
istiyorum.” Bir şey anlamadığını görünce ekledim: “Ben beyaz du-
varlı bir odada, bir yatağa bağlanıp bir yıl daha yaşamaktansa, 
bostanımdaki kabakların arasına yüzüstü düşmeyi yeğlerim.” O 
arada doktor kapının yanına gitmişti bile. Fesatça gülümsüyordu. 
“Hep böyle söylerler,” dedi odadan çıkmadan önce, “ama son da-



kikada tedavi olmak için buraya koşarlar, üstelik yaprak gibi titrer-
ler.”

Üç gün sonra, ölümüm halinde sorumluluğun bana, yalnızca 
bana ait olduğunu belirten gülünç bir belge imzaladım. Bunu mi-
nik kafalı, iki kocaman altın küpeli genç bir hemşireye teslim ettik-
ten sonra bir-iki parça eşyamı naylon bir torbaya koyup taksi dura-
ğına doğru yola koyuldum.

Buck, beni bahçe kapısında görür görmez deliler gi bi koşmaya 
başladı; sonra sevincini vurgulamak için, havlayarak iki-üç çiçek 
tarhını mahvetti. Bu kez ona kızmak gelmedi içimden. Toprak bu-
laşmış burnuyla bana sokulunca ona, “Gördün mü eski dostum, 
gene birlikteyiz!” dedim ve kulaklarının arkasını kaşıdım.

Sonraki günlerde hemen hemen hiçbir şey yapmadım. O düş-
meden beri bedenimin sol yanı emirlerime eskisi gibi uymuyor. 
Özellikle de elim çok yavaşladı. Hep onun kazanmasına öfkelendi-
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ğim için, onu sağ elimden daha çok kullanmaya çalışıyorum. Bile-
ğime pembe bir kurdele bağladım, böylece uzanıp bir şey alaca-
ğım zaman sağ elimi değil de solu kullanmam gerektiğini hatırlıyo-
rum. Bedenin işlevini yerine getirdiği sürece onun ne kadar büyük 
bir düşman olabileceğini fark edemiyorsun, ama ona bir an için 
karşı koymaya kalkınca, yenildiğimi görüyorum.

Her neyse, bağımsızlığım kısıtlandığı için bir anahtar da Wal-
ter’ın karısına verdim. Bana her gün uğruyor ve istediklerimi alıp 
getiriyor.

Ev ile bahçe arasında mekik dokurken, seninle ilgili düşünceler 
ısrarcı, hatta gerçek bir saplantı halini aldılar. Pek çok kez telefona 
gittim, sana bir telgraf gönderme niyetiyle ahizeyi kaldırdım. Ama 
santral sesimi duyar duymaz kararımdan vazgeçiveriyordum. Ak-
şamları koltuğuma oturduğumda –karşımda boşluk, çevremde 
sessizlik– hangisinin daha doğru olacağını soruyordum kendime. 






