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Le puéril revers des choses1

Lautréamont

1.(Fr.)Şeylerinçocuksutersi.(Ç.N.)
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1.

Maria do Carmo Meneses de Sequeira öldüğü sırada, 
ben Prado Müzesi’nde Vélazquez’in Nedimeler tablosunu 
seyretmekteydim. Bir temmuz öğlesiydi ve ben onun öl-
mekte olduğunu bilmiyordum. Saat on ikiyi çeyrek geçe-
ye kadar durup tabloyu seyrettim, sonra dipteki figürün 
yüz ifadesini belleğime kazımaya çalışarak ağır ağır dışarı 
çıktım, hiç unutmuyorum, Maria do Car mo’nun şu söz-
leri vardı aklımda: Tablonun anahtarı dipteki figürdedir, 
bu bir ayna oyunudur, bir tersyüz oyunu; bahçeyi geçtim 
ve Puerta del Sol’e kadar otobüse bindim, öğle yemeğini 
otelde yedim, buz gibi bir gazpacho1 ile meyve, ardından 
öğle sıcağını odamın loşluğunda atlatmak için gidip yat-
tım. Saat beşe doğru telefonun çalmasıyla uyandım ya da 
uyanmadım, uyku ile uyanıklık arası tuhaf bir haldeydim, 
dışarıda kentin trafiği vızıldıyordu, odamda da klima vı-
zıldıyordu ve benim bilincimde o, alacakaranlıkta Tejo 
Nehri’nin ağzında bir yakadan öbürüne giden ufak bir 
römorkörün vızıltısıydı, Maria do Carmo ile ben de dur-
muş onu seyrediyorduk. Liz bon’dan arıyorlar, dedi santral 
memuresinin sesi, ardından hat bağlantısının tıkırtısını 
işittim, bir erkek sesi, heyecansız ve kısık, adımı sordu, 

1.İspanyolmutfağınaözgübirsoğukçorbaçeşidi.(Y.N.)
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sonra dedi ki: Ben Nu no Meneses de Sequeira, Maria do 
Carmo öğleüzeri öl dü, cenazesi yarın saat on yedide, sizi 
son arzusunu yerine getirmek için arıyorum. Telefondan 
bir tık sesi geldi ve ben, alo alo, dedim. Telefonu kapattılar 
beyefendi, dedi santral memuresi, konuşma kesilmiş du-
rumda. Ge ce yarısı kalkan Lusitania Ekspresi’ne bindim. 
Yanıma yalnız elzem birkaç parça eşyayla ufak bir valiz 
almış, resepsiyondan odamı iki gün süreyle tutmalarını 
rica etmiştim. İstasyon o saatte neredeyse ıssızdı. Kuşet 
rezervasyonu yapmamıştım, kondüktör beni konvoyun ta 
ucundaki bir kompartımana götürdü, içinde bir yolcu 
daha vardı, irikıyım bir bey, horul horul uyuyordu. Kıs-
mete rıza, kendimi uykusuz bir geceye hazırladım ama 
öngördüğümün aksine Talavera de la Reina dolaylarına 
değin deliksiz bir uyku çektim. Sonra uyandım, kıpırda-
madan yattığım yerden, karanlık pencereden Ekstrema-
dura’nın karanlık ıssızlığını seyre daldım. Önümde Maria 
do Carmo’yu düşünecek uzun saatler vardı.

2.

Saudade,1 demişti Maria do Carmo, bir sözcük de-
ğildir, bir ruh durumudur, sadece Portekizliler duyumsa-
yabilir onu; çünkü duyumsadıklarını anlatmak için bu 
sözcüğü bulmuşlardır, böyle demişti büyük bir şair. Son-
ra da Fernando Pessoa’dan dem vurmaya başlamıştı. Ak-
şam saat altıya doğru onu Rua das Chagas’taki evinden 
almaya uğramıştım, beni bir pencerenin gerisinde bekle-

1. (Port.)Melal,melankoli; bir şeyin yadakişinin yokluğundaduyumsanan
derinözlemveüzüntü.(Ç.N.)
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miş, Largo Camões’e saptığımı görür görmez konağın 
ağır kapısını açmıştı, Rua dos Fanqueiros ve Rua dos Do-
uradores boyunca gezine gezine limana doğru inmiştik, 
Fernando’nun sokaklarından geçiyoruz, demişti, buralar 
Bernardo Soares’in en sevdiği yerlerdi, Lizbon kentinde 
muhasebeci yardımcısıydı, yazarın tanımıyla, “yarı dış 
kimliği”ydi1, bütün o metafiziğini burada, bu berber 
dükkânlarında geliştiriyordu. O saatte aşağı kesim Baixa 
telaşlı, şamatacı bir kalabalıkla tıklım tıklım olurdu, de-
nizcilik şirketlerinin büroları ve ticarethaneler gişelerini 
kapatırlardı, tramvay duraklarında uzun kuyruklar olu-
şurdu, ayakkabı boyacılarının ve gazete dağıtıcılarının 
bağrışmaları çınlardı. Rua da Prata’nın keşmekeşine dal-
mış, Rua da Conceição’yu geçerek apak, hüzünlü Terrei-
ro do Paço’ya2 doğru inmiştik, işten eve dönenlerle tık-
lım tıklım ilk vapurlar Tejo’nun öbür yakasına doğru 
palamarları alırlardı. Burası artık Álvaro de Campos’un3 
bölgesi, demişti Maria do Carmo, birkaç sokak içinde 
Pessoa’nın bir takma adından öbürüne geçtik bile.

O saatte Lizbon’un ışığı nehrin ağzına yakın beyaz, 
tepelerde pembemsi olurdu, 18. yüzyıldan kalma yapılar 
bir yağlı boya tabloyu andırırdı ve Tejo’nun sularında bin 
bir tekne oynaşırdı. İlk iskelelere doğru ilerlemiştik, hani 
Álvaro de Campos’un hiç kimseyi beklememeye gittiği 
iskeleler, demişti Maria do Carmo ve bana “Denize Öv-

1.FernandoPessoa,Yunancadangelen,yazılışlarıaynıtelaffuzlarıveanlamları
ise farklı olan sözcüklere işaret eden heteronym kavramını hayalî yazarlarını
betimlediği“çoklukimlik”,semi-heteronym’ide“yarıdışkimlik”anlamındakul-
lanmıştır.BernardoSoaresdePessoa’nınsemi-heteronym’lerindenbiridir;şair,
enönemlidüzyazıyapıtınıonunadıylaimzalamıştır.(Y.N.)
2.(Port.)SarayMeydanı,bugünküadıylaPraçadoComércio(TicaretMeydanı).
(Y.N.)
3.FernandoPessoa’nınkullandığıbirbaşkaheteronym.AntonioTabucchibir
ParisyolculuğusırasındaLyonGarı’ndabirbankınüstündeonunşiirkitabını
bulmuştu.(Ç.N.)
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gü”den birkaç dize söylemişti, hani ufak bir geminin silu-
etinin ufukta belirdiği ve Campos’un göğsünün içinde bir 
çarkın dönmeye başladığını hissettiği pasaj. Alacakaranlık 
kentin üstüne çökmeye başlamış, ilk ışıklar pırıldamıştı, 
Tejo yanardöner yansımalarla parlıyordu, Maria do 
Carmo’nun gözlerinde derin bir hüzün okunuyordu. Sen 
herhalde bunu anlayamayacak kadar gençsin, senin yaşın-
dayken ben de anlamazdım; yaşamın, çocukluğumda Bu-
enos Aires’te oynadığım bir oyuna benzediği aklımdan 
geçmezdi, Pessoa’nın bir dâhi oluşunun nedeni şeylerin 
tersini, gerçek ve düşlenen şeylerin tersini anlamış olması-
dır, bir juego del revés’tir1 onun şiiri.

3.

Tren durmuştu, pencereden ufak sınır kentinin ışıkla-
rı görünüyordu, yol arkadaşımın yüzünde apansızın ışıkla 
uyanan birinin şaşkınlığı ve sersemliği vardı, polis pasapor-
tumu dikkatle inceledi, ülkemize sık geliyorsunuz, dedi, 
sizi bu denli ilgilendiren nesi var acaba? Barok şiiri, diye 
yanıtladım. Nesi dediniz? diye mırıldandı. Bir hanımefen-
di, dedim, acayip adlı bir hanımefendi, Violante do Céu2. 
Güzel mi bari? diye sordu muzipçe. Kim bilir, dedim, üç 
yüzyıl önce ölmüş, bütün ömrü de manastırda geçmiş, bir 
rahibeymiş. Polis başını salladı, sinsi sinsi bıyığını sıvazladı, 
giriş damgasını basıp pasaportumu uzattı. Siz İtalyanların 
işi gücü dalga geçmek, dedi, Toto’yu sever misiniz? Seve-

1.(İsp.)Tersyüzoyunu.(Ç.N.)
2.17.yüzyılPortekizbarokşiirininönemlitemsilcilerindenolanbirLizbonlu
rahibe.(Ç.N.)
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rim, hem de çok, dedim, ya siz? Ben hiçbir filmini kaçır-
madım, dedi, Alberto Sordi’den daha çok severim.

Bizimki kontrol edilecek son kompartımandı. Kapı 
gürültüyle kapandı. Birkaç saniye sonra biri perondan bir 
fener salladı, tren yola düzüldü. Işıklar yeniden söndü, 
yalnızca mavimsi bir ampul kaldı, gecenin körüydü, haya-
tımda nice kez yaptığım gibi Portekiz’e giriyordum1, Ma-
ria do Carmo ölmüştü, garip bir duyguya kapılmıştım, 
sanki yukarılarda bir yerden, bir başka beni seyreder gi-
biydim, bir temmuz gecesi, yarı karanlık bir tren kompar-
tımanında, bir yabancı ülkeye giriş yapıyordum, iyi tanı-
dığım ve şimdi ölmüş olan bir kadını görmeye gidiyor-
dum. Ömrümde hiç hissetmediğim bir duyguydu ve 
şeylerin tersiyle bir ilişkisi olduğu düştü aklıma.

4.

Oyun şöyleydi, demişti Maria do Carmo, dört-beş 
çocuk halka olurduk, aramızda sayışırdık, birimize orta-
da durmak düşerdi, halkadan istediği birini seçip ona bir 
sözcük önerirdi, gelişigüzel bir sözcük, örneğin maripo-
sa2, o da hemen sözcüğü tersinden söylemek zorundaydı 
ama üzerinde düşünmeden; çünkü beriki bir-iki-üç-
dört-beş diye sayardı, beşte kazanmış sayılırdı ama za-
manında asopiram demeyi becerirsen ortaya sen geçer-
din, istediğin birine istediğin sözcüğü sen önerirdin.

1. Antonio Tabucchi tam bir Portekiz tutkunudur; Siena Üniversitesi’nde
PortekizdiliveedebiyatıderslerivermişveikiyılsüreyleLizbon’dakiİtalyan
KültürMerkezi’ninmüdürlüğünüyapmıştır.(Ç.N.)
2.(İsp.)Kelebek.(Ç.N.)
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