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1975’in Noel gecesi Buenos Aires’te, ülkenin gerginlik 
içinde olduğu bir ortamda,1 Borges’le bir Noel yemeği yemiş-
tik. Borges çok ciddiydi. Yemeğe diyecek yoktu, şarap enfesti; 
ama sohbet ederken aklımızın bir köşesinde hep ülkeyi saran 
keder vardı. Sonunda gitme vakti geldi. Otobüsler ve taksiler 
grevde olduğundan yürümek zorundaydık; Borges her zaman-
ki beyefendiliğiyle koca kentin öbür ucunda oturan arkadaşı 
María Kodama’yı2 evine bırakmamızda diretti. Ama yetmiş 
beş yaşındaki kör şair için bu bir külfet sayılmazdı çünkü yü-
rümeyi çok seviyordu, özellikle de geceleri, yürümek biraz da 
sohbet etmek için bir bahaneydi onun için. O rüzgârlı, insanı 
dirilten yarı aydınlık gecede şehri bir uçtan bir uca ağır ağır 
yürüdük. Saatler ilerledikçe Borges, sokaklardaki her tuhaflı-
ğın, görmeyen gözlerinin her nasılsa tanıdığı yapıların, gelip 

1.Arjantin’ibüyükbirbunalımasürükleyenDevletBaşkanıJuanPerón1974’
teölmüş,başkanlığıdevralaneşiIsabelPerónyönetiminsağakayışınıdahada
hızlandırmıştı.1975’teşiddetgiderekyaygınlaşıyordu,siyasalortamiyiceger-
ginleşmişti.Nitekim1976’daordubirkezdahayönetimeelkoyacak,General
JorgeRafaelVidelabaşkanlığındakicuntadönemindebinlerceArjantinli tu-
tuklanacak,öldürülecekyadaortadankaybolacaktı.(Ç.N.)
2.MaríaKodama,Borges’leöğrencilik yıllarında, yazarınbir konferansında
tanıştı.Borges’inhayatıboyuncabirlikteyaşadığıannesinin1975’teölmesinin
ardından onun edebî sekreteri oldu ve çeşitli yolculuklarda ona eşlik etti,
görmeyetisiniyitirdiğiiçinBorges’inyazmasınayardımcıoldu.Birlikteçıktık-
larıyolculuklarBorges’inAtlas(çev.CelâlÜster,İletişimYayınları)adlıkitabı-
na konuoldu.Kodama ile Borges, yazarın ölümünden kısa bir süre önce,
1986’daevlendiler.(Ç.N.)

Önsöz
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geçenlerin gittikçe daha ayırdında görünüyordu. Birden bir 
otobüs belirdi ve María otobüse atlayıverdi, biz de gerisingeri 
Borges’in evine yollandık.

Artık María güvenli bir biçimde evinin yolunu tutmuştu 
ya, Borges’i aceleye getirmenin mümkünü yoktu. İlk başlarda 
belki de evinin yolunu bulamıyordur diye düşünmüştüm çün-
kü birkaç adımda bir önemli bir noktaya değindiğinde durak-
lıyor, yolumuzu kaybetmişiz gibi dönenip duruyordu. Ama 
yok, ya kız kardeşi Nora ve çocukluklarından ya kırk yıl kadar 
önce Brezilya-Uruguay sınırında vurulduğunu gördüğü siyah 
adamdan ya da 19. yüzyıldaki içsavaşlara katılmış asker atala-
rından konuşmaktı istediği. Bastonu ikide bir bozuk kaldırım-
daki bir çukura ya da küçük bir yarığa çarpıyor ve en küçük bir 
olayda durup bastonuyla önünü yokluyor, sanki bir oyuncuy-
muş gibi kollarını öne uzatıyor, bacaklarını açıyordu. Her za-
man olduğu gibi, Borges’in karakteri ve özel konuşmalarının 
da en azından yazdıkları kadar etkileyici ve nükteli olduğunu 
düşünmüştüm; hatta denilebilir ki, sohbetleri –en azından be-
nim için– yazdıklarının onanmasıydı. Evine vardığımızda şafak 
söküyordu. Uzun bir sohbet gecesi daha sona ermişti.

Ertesi gün öğleden sonra Borges’le Saint James Café’ye 
gittik ve üç saat boyunca Dante ve Milton’dan başka bir şey 
konuşmadık. Akşama doğru tuhaf bir kasvet bastı beni. Akşam 
yemeğini Maxine’s’de yemek üzere evinden çıkıyorduk ki ona 
şöyle dedim: “Borges, sizin sözlerinizi hep kafamda canlandır-
dığım kadarıyla belli belirsiz hatırlayacağım ama gerçek söz-
cüklerin hiçbirini hatırlamayacağım.” Borges kolumu tuttu ve 
o kendine özgü tuzaklı avutuculuğuyla yanıtladı: “Sweden-
borg’un1 yazdığını hatırlayın, Tanrı bize unutma yetisine sahip 
olalım diye bir beyin verdi, demişti.”

Uçaklarda, arabalarda, sokaklarda, lokantalarda ve otur-
ma odalarında saatler boyunca edilen sözleri hatırlamam ola-

1.EmanuelSwedenborg(1688-1772):İsveçlibiliminsanı,filozofvemistikila-
hiyatçı.Doğafelsefesi,kimyaileinsananatomisivefizyolojisiüstüneönemli
çalışmalaryaptı;geçirdiğidinselbunalımınardından“meleklerveruhlardün-
yasındaduyduklarıylagördüklerini”aktarmayayöneldi.Swedenborg’unaklını
kaçırdığı yolundaki savlara karşı çıkan Borges bir yazısında, “Swedenborg,
öbürdünyanınilkkâşifidir,ciddiyealmamızgerekenbirkâşif,”demişti.(Ç.N.)
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naksız ama Borges’in inanılmaz açıkyürekliliği, şaşırtıcılığı ve 
zekâsı bu kitapta biraz daha biçimsel bir yoldan da olsa hepi-
miz için kayda geçirilmiş oluyor. Ömrümde hiç kimsenin soh-
beti benim için bu kadar Sokrates’çi nitelikler taşımadı, hiç 
kimsenin sohbetinde bu kadar içe işleyen ve keyifli düşünceler 
ve yanıtlarla karşılaşmadım. Dostluğu hayranlık verici bir sa-
nata dönüştüren hayatı boyunca başkalarıyla paylaştığı düşün-
celerinin, söyleşilerinin birkaç saatinin kaydına sahip olduğu-
muz için ne kadar talihliyiz.

Borges 1976’da hayatı ve yapıtları üstüne bir dizi söyleşi-
ye katılmak için üç günlüğüne Indiana Üniversitesi’ne gelmiş-
ti. 1980 baharında, William T. Patten Vakfı, İspanyolca ve Por-
tekizce Bölümü, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü ve Latino 
Sorunları Dairesi’nin ortak destekleriyle onursal Patten profe-
sörü olarak Indiana Üniversitesi’ne üç aylığına bir kez daha 
gelmişti. Borges’in Indiana Üniversitesi’ni ziyaretinin eş ev sa-
hiplerinden Latino Sorunları Dairesi Direktörü Jorge Oclan-
der de, bir Arjantinli olarak, bu kitabın sonsözünde, Borges’in 
yaşadığı Buenos Aires kentinin kendine özgü kimliğini gözler 
önüne seriyor.

Borges 1980’deki ziyaretinde de Chicago, New York ve 
Boston’a giderek konuşmalar yaptı. Chicago Üniversitesi’nde 
kalabalık bir topluluğa konuştu. New York PEN Kulübü’nde 
Alastair Reid ve John Coleman’ın sorularını yanıtladı. Dick 
Cavett’ın televizyondaki sohbet programına çıktı. Columbia 
Üniversitesi’ndeki Butler Kütüphanesi’nde geniş ve duyarlıklı 
bir dinleyici kitlesine seslendi ve şöyle dedi: “Kalabalık, bir ya-
nılsamadır. Böyle bir şey yoktur. Ben sizlerle teke tek konuşu-
yorum.” Borges, New York’tan Massachusetts Teknoloji Ensti-
tü sü’ne (MIT) giderek orada Boston Üniversitesi, Harvard 
Üniversitesi ve MIT tarafından desteklenen bir tartışmaya ka-
tıldı. Bu Borges’in, Harvard’da Charles Eliot Norton onursal 
şiir profesörü olduğu 1967’den beri Cambridge’e ilk gidişiydi.

Borges’in bu kitapta yer alan fotoğrafları 1976-1977’de 
Buenos Aires’te çekilmiştir.

Willis Barnstone
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Neden bir başka gizemli adadan daha 
söz etmeyelim? Neden Manhattan’dan 
söz etmeyelim? İnsan Manhattan’ı 
düşündüğünde New York’u herkese 
ait bir şehir olarak düşünür. Ne 
ki New York, tıpkı güneş gibi 
gözünüzü kamaştırır. Güneş kuşkusuz 
gizemlidir. Güneşe yalnızca kartalların 
bakabileceği söylenir. Ben New York’a 
bakamıyorum, kör olduğum için değil, 
New York gözümü kamaştırdığı için. 
Üstelik çok seviyorum o kenti. Ne 
zaman New York’tan söz etsem, o saat 
Walt Whitman düşer aklıma.

JORGE OCLANDER: Dinleyicilerin hepsi Borges’i 
tanımak istiyor.

JORGE LUIS BORGES: Keşke tanısaydım. Ondan 
bıktım usandım.

OCLANDER: Bizi kendi kütüphanenizde bir yol-
culuğa çıkarır mısınız? Gençliğinizde okumaktan en çok 
hoşlandığınız kitaplar hangileriydi?

BORGES: O kitaplar şimdi de hoşuma giden kitap-
lar. İşe Stevenson, Kipling, Kitabı Mukaddes okumakla, 

1

Gizemli Adalar

Indiana Üniversitesi,
Mart 1980
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önce Edward William Lane çevirisinden, sonra Burton 
yorumundan Binbir Gece Masalları’nı okumakla başla-
mıştım, bu kitapları hâlâ tekrar tekrar okuyorum. Haya-
tım boyunca pek fazla kitap okumadım ama daha çok 
eskiden okuduklarımı yeniden okudum. 1955’te gözle-
rim yüzünden okuyamaz oldum, o günden bu yana da 
günümüzde yazılmış bir şey okumaya kalkışmadım. Öm-
rümde gazete okuduğumu sanmıyorum. Geçmişi bilebi-
liriz ama bugün bizden gizlenmiştir. Bugün, tarihçiler ya 
da kendilerine tarihçi diyecek romancılar tarafından bi-
linecek. Ama bugün neler olup bittiğine gelince, bu ev-
renin genel gizeminin bir parçası.

O yüzden hep daha önce okuduklarımı yeniden oku-
mayı yeğledim. Cenevre’de Fransızca öğrendim, Latince 
öğrendim ve bir şiirimde dediğim gibi, unutulmuş Latin-
ce öğrenmek bile bir servet değerinde. Üstelik İspanyol-
ca konuştuğum için bir bakıma bir tür bozuk Latince 
konuşuyor sayılırım; ama her zaman geçmişin Latincesi-
ne özlemle, bir tür vatan hasretiyle bakarım. Dünyadaki 
pek çok yazar da aynı özlemi duymuştur. Benim kahra-
manlarımdan biri olan Samuel Johnson İngilizcenin yanı 
sıra Latince de yazmaya kalkışmıştı, hem de büyük bir 
başarıyla. Quevedo, Saavedra Fajardo ve Góngora1 da İs-
panyolcanın yanı sıra çok güzel Latince yazmışlardı. Bir 
anlamda Latinceye geri dönmeliyiz ve bunun için hepi-
miz elimizden geleni yapıyoruz. Durmadan konudan 
uzaklaştığım için beni bağışlayın. Cenevre’de kendi ken-
dime Almanca öğrenmiştim çünkü Schopenhauer’i as-
lından okumak istiyordum. Ve Almanca öğrenmenin çok 
hoş bir yöntemini buldum. Almancanız yoksa hepinize 

1.16ve17.yüzyıllardayaşamışİspanyolyazarlar.EzelîrakipolanFrancisco
deQuevedoveLuisdeGóngora,İspanyoldilininenönemlişairlerindensayı-
lır.(Y.N.)
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salık veririm. Heine’nin Şarkılar Kitabı’nı1 edinin –ko-
layca edinebilirsiniz– bir de Almanca-İngilizce sözlük 
alın ve şiirleri okumaya başlayın. İlk başlarda kafanız ka-
rışabilir ama iki-üç ay sonra bir de bakacaksınız, dünya-
nın en güzel şiirlerini okuyorsunuz; belki pek anlamadan 
ama duyumsayarak, ki bu çok daha iyidir çünkü şiir akla 
değil hayal gücüne seslenir.

Gözlerim okuma yetisini yitirdiğinde kendi kendi-
me şöyle dedim: Bu her şeyin sonu olmamalı. Burada 
anmam gereken yazarlardan birinin dediği gibi, “Kendi-
mi zavallının biri olarak görmeyeceğim.” Hayır, yeni bir 
yaşantının başlangıcı olmalıydı bu. Sonra da şöyle dü-
şündüm: Atalarımın konuştuğu dili keşfedeceğim. O dili 
Mercia’da,2 bugün Northumberland dedikleri Nort hum-
b ria’da konuşmuş olabilirler. Eski İngilizceye kadar uza-
nacağım. Böylece, aralarında María Kodama’nın da bu-
lunduğu küçük bir grupla Eski İngilizce çalışmaya başla-
dım. Birçok parçayı ezbere biliyorum. Çok güzel şiirler. 
Duygusal tek bir dize yok o şiirlerde. Savaşçıların, rahip-
lerin ve de denizcilerin söylemi ve İsa’dan yedi yüz yıl 
kadar sonra İngilizlerin yüzlerinin denize dönük olduğu-
nu görüyorsunuz. Bu erken dönem şiirlerinin köşe buca-
ğında hep deniz vardır. İngiltere’de böyledir. On flodesæht 
feor gewitan, “okyanusun sultanlığında uzaklara yol al-
mak” gibi harikulade dizelere rastlarsınız. Şimdi ben de 
okyanusun sultanlığında uzaklara yol aldım ve burada-
yım işte, çok mutluyum, sizin kıtanızın orta yerindeyim 
ama bir Güney Amerikalı olduğum için benim kıtamda-
yım aynı zamanda. Benim kıtam Amerika.

1.AlmanşairHeinrichHeine’nin(1797-1856)1827’deyayımlanmışolanŞarkı-
lar Kitabıadlıyapıtı;TürkçeyeBehçetNecatigiltarafındançevrilmiştir.(Ç.N.)
2.İngiltere’de7.yüzyılınortalarından9.yüzyılınbaşlarınakadarengüçlüAng-
losaksonkrallığı.(Ç.N.)
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