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“Deadeye Dick”1 tıpkı “Barnacle Bill” gibi, denizcilere has 
bir lakap. Genelde halat veya zincir bağlamak için kullanılan, 
yuvarlak, delikli tahta parçalarına deadeye2 deniyor. Eskinin 
yelkenli teknelerinde muhtelif halatlar, genellikle de çarmık 
veya ıstralya gergileri, bu deliklerden geçirilip sabitlenirmiş. 
Ama gençliğimin Ortabatı Amerika’sında “Deadeye Dick” ço-
ğunlukla silah virtüözlerine bahşedilen bir onur unvanıydı.

Dolayısıyla “Deadeye Dick” lakapların akciğerli balığı sa-
yılır. Okyanusta doğup karada yaşamaya uyum sağlamıştır. 

* * *

Bu kitapta, tükürük bezlerine müzik arası verdirmesi amaç-
lanan bazı yemek tarifleri var. Tarifler James Beard’s Amer  ican 
Cookery [James Beard’ın Amerikan Mutfağı] kitabından, Mar-
cella Hazan’ın The Classic Italian Cookbook’undan [Klasik 
İtalyan Yemekleri Kitabı] ve Bea Sandler’ın The African Cook-
book’undan [Afrika Yemekleri Kitabı] esinlenilerek hazırlandı. 
Orijinal tarifleri biraz elden geçirdim yalnız – yani kimse bu 
romanı yemek kitabı niyetine kullanmasın.

1.Aynızamandaorijinalkitabınadıolanbulakap,hedefirastlantıylavuran
kimseanlamınagelen“körnişancı”deyimiylekarşılandı.(Y.N.)
2.Denizcilikdilinde“boğata”;eskigemilerdesabitdonanımıngüverteyetuttu-
rulupgerdirilmesineyarayan,etrafıyağlanmış,ortasındaüçdelikbulunanyuvar-
laktahtaparçası.Deadeyeaynızamanda“keskinnişancı”anlamınagelir.(Ç.N.)

Önsöz
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Tariflerin güvenilir orijinalleri her ciddi aşçının kitaplı-
ğında mutlaka vardır nasılsa.

* * *

Bu kitapta gerçek bir otel var: Haiti’nin Port-au-Prince 
kentindeki Grand Hotel Oloffson. Orayı çok severim, zaten 
kim görse büyük ihtimalle sever. Sevgili karım Jill Krementz’ 
le bu otelin “James Jones Kulübesi” denilen bungalovunda kal-
mıştık. Amerika’nın Haiti’deki mali çıkarlarını korumak ama-
cıyla orayı 1915’ten 1934’e kadar işgal altında tutan ABD De-
niz Piyadeleri Birliği’nin oteli karargâh olarak kullandığı za-
manlarda, bungalov ilkin bir ameliyathane olarak inşa edilmiş. 

Bu basit tahta kutu sonradan, otelin geri kalanı gibi girift 
süslemelerle bezenerek zencefilli kurabiyeden evlere çevrilmiş. 

Unutmadan söyleyeyim, Haiti parasının değeri Amerikan 
dolarına bağlı olarak değişir. Bir Amerikan dolarının değeri 
neyse, bir Haiti dolarının değeri de odur; piyasada Haiti dolar-
larıyla birlikte Amerikan dolarları da dolaşır. Görünüşe bakılır-
sa, Haiti’de yıpranmış kâğıt dolarların tedavülden kaldırılıp 
yenileriyle değiştirilmesini sağlayan hiçbir uygulama yok. Do-
layısıyla orada, incele incele sigara kâğıdı kıvamına gelmiş, ufa-
la ufala uçaklı posta damgası boyutuna inmiş bir dolara kırıla-
cak eşya muamelesi yapmak gayet normal.

Birkaç sene önce Haiti’den eve döndüğümde cüzdanım-
da tam bu anlattığım gibi bir kâğıt para bulunca onu postayla 
Oloffson’ın sahipleri ve işletmecileri olan Al ile Sue Seitz’e 
geri yollayarak doğal ortamına salınmasını rica ettim. O para 
New York şehrinde bir gün dayanamazdı.

* * *

Amerikalı romancı James Jones (1921-1977), bungalo-
vun adının “James Jones Kulübesi” olmadığı bir tarihte, karısı 
Gloria’yla orada evlenmiş. Dolayısıyla o bungalovda kalmak 
edebî bir onur vesilesi.

Söylendiğine göre orada bir hayalet var – James Jones’un 
değil, başka birinin hayaleti. Biz onu hiç görmedik. Görenler 
beyaz ceketli genç bir beyaz adamı tarif ediyor, muhtemelen 
bir hastane görevlisini. Bungalovun yalnızca iki kapısı var, ana 
otel binasına açılan arka kapı ve bir verandaya açılan ön kapı. 
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Bu hayaletin birilerine her göründüğünde aynı yolu izlediği 
söyleniyor. Arka kapıdan içeri girip artık orada olmayan bir 
mobilyada bir şey aradıktan sonra ön kapıdan çıkıp gidiyor-
muş. Ön kapıdan geçerken yok oluyormuş. Ana otel binasında 
ya da verandada görüldüğüyse hiç olmamış.

Bungalov ameliyathane olarak kullanılıyorken yaptığı ya 
da gördüğü bir şeyden dolayı vicdan azabı çekiyordur belki.

* * *

Bu kitapta dört gerçek ressam var, biri hâlâ hayatta, üçüy-
se ölü. Hayatta olanı Ohio’nun Athens kentinde yaşayan arka-
daşım Cliff McCarthy. Ölü olanlarsa John Rettig, Frank Duve-
neck ve Adolf Hitler.

Cliff McCarthy benimle aşağı yukarı aynı yaşta, ayrıca 
onunla Amerika’nın aynı bölgesinden olduğumuz söylenebilir. 
Sanat okuluna devam ettiği sıralar, en kötü ressam türünün ek-
lektik olduğu, oradan buradan ödünç alan cinsten ressamlar ol-
duğu fikri Cliff’in beynine işlenmiş. Ama şimdi, Ohio Üni-
versitesi’nde otuz yıllık çalışmalarından oluşan bir sergisi açıldık-
tan sonra, “Fark ettim ki ne zamandır eklektikmişim ben,” diyor. 
Etkili ve güzel eserleri var. Benim favorim Ressamın Annesinin 
1917’deki Gelin Hali adlı tablosu. Tabloda annesi iki dirhem bir 
çekirdek, yılın ılık bir zamanı, biri onu sandalın pruvasında poz 
vermeye ikna etmiş. Çarşaf gibi durgun, daracık bir su kütlesinin, 
muhtemelen küçük bir nehrin üzerinde duruyor sandal; yaprak-
larla örtülü karşı kıyı yalnızca elli metre ötede. Anne gülüyor.

John Rettig diye biri gerçekten vardı, Cincinnati Sanat 
Müzesi’ndeki Roma’da Çarmıha Germe adlı tablosu tam bu 
kitapta tarif ettiğim gibidir.

Frank Duveneck diye biri gerçekten vardı, aslına bakarsa-
nız onun Küçük Bir Oğlanın Başı adlı tablosuna sahibim. Baba-
mın bana bıraktığı bir hazinedir o. Eskiden onun erkek karde-
şim Bernard’ın portresi olduğunu zannederdim, o kadar ben-
zer ona yani.

Adolf Hitler diye biri de gerçekten vardı, Birinci Dünya 
Savaşı’ndan önce Viyana’da sanat okumuştu, en iyi resminin 
ise Viyana Minorit Kilisesi olduğu söylenebilir aslında. 

* * *
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Bu kitapta yer alan çok sayıdaki simgeyi de izah edeyim. 
Kıymeti bilinmemiş, küre şeklinde, boş bir sanat merkezi 

var. Bu, altmışıma merdiven dayadığım şu günlerdeki kafam 
oluyor benim.

Kalabalık nüfuslu bir yerde bir nötron bombası patlıyor. 
Yazar olmak niyetiyle yola çıktığım zamanlar Indianapolis’te 
yaşayan değer verdiğim pek çok insanın yok oluşu anlamına 
geliyor bu. Indianapolis yerli yerinde; ama o insanlar yok artık.

Haiti, New York oluyor, şimdi yaşamakta olduğum yer 
yani.

Hikâyeyi anlatan kısır eczacı, düşüşe geçen cinselliğim 
oluyor. Eczacının çocukken işlediği suç ise yapmış olduğum 
tüm kötü şeyler.

* * *

Bu bir kurmaca, tarihçe değil, dolayısıyla bir referans ki-
tabı olarak kullanılmamalı. Bu kitapta, Birinci Dünya Savaşı 
patlak verdiğinde Birleşik Devletler’in Avusturya-Macaris-
tan’daki büyükelçisinin Ohio’lu Henry Clowes olduğunu söy-
lüyorum mesela. Aslında o tarihte büyükelçilik makamında 
Connecticut’lı Frederic Courtland Penfield vardı.

Nötron bombasının insanları ânında öldüren ama mala 
mülke hiç zarar vermeyen bir tür sihirli değnek olduğunu da 
söylüyorum. Üçüncü bir dünya savaşına heves edenlerden 
ödünç alınmış bir fantezidir bu. Kalabalık nüfuslu bir yerde 
patlatılan gerçek bir nötron bombası bu kitapta anlattığımdan 
çok daha fazla acıya ve yıkıma sebep olur.

Kreolceyi de burada yanlış açıkladım, anlatıcı karakter 
Rudy Waltz’un o Fransız diyalektini öğrenirken yapabileceği 
gibi aynı. Bu diyalektte tek bir fiil zamanı olduğunu söylüyo-
rum – geniş zaman. Halbuki Kreolce ancak onu öğrenmeye 
yeni başlayan bir acemiye tek fiil zamanı varmış gibi görünür, 
hele ki bu acemiyle o diyalektte konuşan kişiler geniş zamanın 
acemi için en kolay zaman olacağının farkındaysalar.

Aramızda kalsın.

–K.V.
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“Kimdir bu Celia? Neyin nesidir?
Neden tüm âşıkları onu över durur?”

OTTO WALTZ
(1892-1960)
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Henüz doğmamışlara, farklılaşmamış tüm masum 
hiçlik tutamlarına sesleniyorum: Savulun, hayat geliyor!

Ben hayata yakalandım. Can bulup dünyaya geldim. 
Ben de farklılaşmamış bir hiçlik tutamıydım, derken du-
rup dururken küçücük bir gözetleme deliği açılıverdi. 
İçeriye ışık ve ses doldu. İnsan sesleri beni ve etrafımda-
kileri tanımlamaya başladı. Söyledikleri hiçbir şeye itiraz 
edilemiyordu. Dediler ki Rudolph Waltz adında bir er-
kek çocuğuymuşum, konu kapanmıştır. Dediler ki yıllar-
dan 1932’ymiş, konu kapanmıştır. Dediler ki Ohio’da, 
Midland City’deymişim, konu kapanmıştır.

Hiç susmuyorlardı. Her geçen yıl ayrıntı üstüne ay-
rıntı yığdılar önüme. Hâlâ da yığıyorlar. Şimdi ne diyor-
lar biliyor musunuz? Yıllardan 1982’ymiş ve ben elli 
yaşındaymışım. 

Bıdı bıdı bıdı.

* * *

Babamın adı Otto Waltz’tu, onun gözetleme deliği 
de 1892’de açılmıştı ve ona söylenenler arasında, çoğu 
“Aziz Elmo’nun Şifası” diye bilinen sahte bir ilaçtan ka-
zanılmış bir servetin mirasçısı olduğu da vardı. Mora bo-

1
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yanıp karanfil ve saparna köküyle tatlandırıldıktan sonra 
içine afyon ve kokain katılmış ispirtoydu bu ilaç. Şaka 
yollu bir ifadeyle: Aniden bırakılmadığı sürece kesinlikle 
zararsızdı.

O da benim gibi, Midland City’nin yerlisiydi. Ailesi-
nin tek çocuğuydu ve annesi, böyle düşünmesi için orta-
da hiçbir sebep olmadığı halde, onun yeni bir Leonardo 
da Vinci olabileceği sonucuna varmıştı. Babam henüz 
yalnızca on yaşındayken annesi onun için aile konağının 
arkasındaki ahır evinin asmakatına bir atölye kurdurt-
muş ve gençliğinde Berlin’de sanat okumuş hayta bir 
Alman marangozu, ona hafta sonları ve okul sonraları 
çizim ve resim dersleri vermesi için işe almıştı.

Öğretmen için de öğrenci için de kıyak işti bu. Öğ-
retmenin adı August Gunther’dı, gözetleme deliği 1850’ 
lerde Almanya’da açılmış olmalıydı. Bu öğretmenlik işi 
marangozluk kadar iyi para getiriyor, ayrıca marangoz-
luktan farklı olarak, gönlünce sarhoş olmasına da olanak 
sağlıyordu. 

Dahası, babamın sesinin değişmesinden sonra Gun-
ther, resim galerilerini ve ressam atölyelerini gezdirme 
bahanesiyle onu trenle Indianapolis, Louisville, Cleve-
land ve başka yerlerde tek gece konaklamalı gezilere gö-
türebilmeye başladı. İkisi birlikte sarhoş olup Orta ba-
tı’nın en şaşaalı genelevlerinin gözde müşterileri olmayı 
da başardılar.

İkisinden biri babamın iki ekşi elmayı dahi çizip bo-
yamaktan âciz olduğunu hiç fark eder gibi olmuş mudur 
merak ediyorum.

* * *

Bu sahtekârlığın farkına varabilecek başka kim var-
dı? Hiç kimse. Babamın kabiliyetli olup olmadığını anla-
yabilecek kadar sanatla ilgilenen kimse yoktu Midland 
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City’de. Kasabanın geri kalanına sorarsan, babam bir 
Sansk ritçe öğrencisi de olabilirdi.

Midland City bir Viyana, bir Paris değildi. Bir St. 
Louis ya da Detroit bile değildi. Bir Bucyrus’tı. Bir Ko-
komo’ydu.

* * *

Gunther’ın ihaneti keşfedildi keşfedilmesine ama 
çok geç. Babamla ikisi Chicago’daki bir genelevde kayda 
değer miktarda mal zararına sebep olduktan sonra aynı 
şehirde tutuklandılar ve babamın belsoğukluğuna yaka-
landığı anlaşıldı, falan filan. Fakat o güne gelinene kadar 
babam on sekizinde tutuklanıp hapse atılmış bir sefa pe-
zevengi olup çıkmıştı çoktan.

Gunther ifşa edildi, işinden kovuldu, kara listeye 
alın dı. Büyükbaba ve büyükanne Waltz’lar, Aziz El mo’ 
nun Şifası sayesinde olağanüstü nüfuz edinmiş vatandaş-
lardı. Midland City’deki nitelikli insanlardan hiçbirinin 
Gunther’ı bir daha asla marangoz olarak çalıştırmaması, 
başka bir işe de almaması gerektiği haberini bütün şehre 
yaydılar.

Babam belsoğukluğu tedavisi görmek ve dünyaca 
ünlü Güzel Sanatlar Akademisi’ne yazdırılmak üzere 
Viyana’daki akrabalara yollandı. Ancak kendisi Lusitania 
gemisinin birinci mevkisindeki bir kabinde açık deniz-
lerde yol almaktayken annesiyle babasının konağı yanıp 
kül oldu. Herkes bu güzelliğiyle ünlü binanın August 
Gunther tarafından kundaklandığından şüpheleniyordu 
ama bu yönde hiçbir kanıt bulunamadı.

Babamın annesiyle babası, konağı yeniden inşa ettir-
mek yerine –ahır evini ve konaktan geriye kalan mahzen 
çukurunu arkalarında bırakarak– Shepherdstown yakın-
larındaki dört bin dönümlük çiftliklerine yerleştiler.
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