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29 Mayıs 2002 günü, Fran sa’da bu ki ta ba son nok ta yı koy
ma dan bir kaç sa at önce, Lourdes’daki kutsal kay nak  tan bi raz su 
al  maya git tim. Yet miş le rin de göste ren bir be ye fen di ba na ses
len di ğin de, ka ted ra lin önünde ki mey  da  na varmıştım: “Pa ulo 
Co el ho’ya ben ze di ği ni zin far kında mısınız?” Ona, “Pa u lo Co el
ho be nim,” di ye kar şı lık ver dim. Be ye fen di be ni ku cak layıp eşi 
ve kız to ru nuy  la ta nı ş tırdı. Ki tap larımın ha yatında çok önem li 
bir yer tut tu ğu  nu söyle di ve sözü şöyle bağ ladı: “Önümde ha 
yal dün ya   larının kapılarını açıyor lar.” Bu cümle yi sık sık duy
mu  şum dur, hâlâ da çok ho şu ma gi der. Ne var ki o an, yo ğun 
bir kaygıya kapıldım – On Bir Da ki ka’da has sas, ra hat sız edi ci, 
hoş karşılan ma yan bir ko nu yu iş le di ği  min far kındaydım. Kut
sal su dan al mak için kay na ğa ka  dar yürüdüm, son ra o be ye 
ne re de otur du ğu nu sor dum (Fran sa’nın ku ze yin de, Bel çi ka sı
nırına yakın bir yer   de yaşıyor muş) ve adını not et tim. 

Bu ki tap si ze adanmıştır, Ma uri ce Gra ve li nes. Si ze, ka  
rınıza, to ru nu nu za ve ken di me karşı bir göre vim var: Her   ke sin 
duy mak tan hoş la na cağı şey ler i de ğil, ka fa mı kur ca la yan ney se 
on u anlatmak. Bazı ki tap lar bi zi ha  yal le  re sürükler, bazılarıysa 
bi ze ger çe ği hatırlatır, ama hepsi, bir yazar için esas olanın, 
namusun damgasını taşımak zorundadır.
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O sırada, kentte günahkâr olarak tanınan bir ka dın, 
İsa’nın, Ferisi’nin evinde yemek yediğini öğrenince kay
 mak taşın dan bir kap içinde güzel kokulu yağ getirdi. 
İsa’  nın arkasında, ayaklarının dibinde durup ağlaya rak, 
göz yaşlarıyla onun ayaklarını ıslatmaya başladı. Saç la
rıyla ayaklarını sildi, öptü ve yağı üzerlerine sür dü. 

İsa’yı evine çağırmış olan Ferisi bunu görünce 
kendi ken  dine, “Bu adam peygamber olsaydı, kendisi
ne dokunan bu kadının kim ve ne tür bir kadın oldu
ğunu, gü nah kâr biri olduğunu anlardı,” dedi. 

Bunun üzerine İsa, Ferisi’ye, “Simun,” dedi, “sana 
bir söyleyeceğim var.”

O da, “Buyur, öğretmenim,” dedi. 
“Tefeciye borçlu iki kişi vardı. Biri beş yüz, öbürü 

de el  li dinar borçluydu. Borçlarını ödeyecek güçte ol
madıklarından, tefeci her ikisinin de borcunu bağışla
dı. Bu na gö  re, hangisi onu çok sever?”

Simun, “Sanırım, kendisine daha çok bağışlanan,” 
di  ye yanıtladı. 

İsa ona, “Doğru söyledin,” dedi. 
Sonra kadına bakarak Simun’a şunları söyledi: “Bu 

ka  dını görüyor musun? Ben senin evine geldim, ayakla
rım için bana su vermedin. Bu kadın ise ayaklarımı 
göz yaş  larıyla ıslatıp saçlarıyla sildi. Sen beni öpmedin, 
ama bu kadın eve girdiğimden beri ayaklarımı öpüp 
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du ru  yor. Sen başıma zeytinyağı sürmedin, ama bu ka
dın ayak   larıma güzel kokulu yağ sürdü. Bu nedenle 
sana şu nu söyleyeyim, kendisinin çok olan günahları 
bağışlanmıştır. Çok sevgi göstermesinin nedeni budur. 
Oysa kendisine az bağışlanan, az sever.” 

Yeni Ahit, “Luka”, 7:3747
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Birinci ve sonuncu olduğum için
Hem kutsanan hem aşağılanan benim
Fahişe ve azizeyim
Bir erkeğin eşiyim ve bakireyim
Anneyim ve kızım
Annemin kollarıyım
Kısırım ve çocuklarım sayısız
Evliyim ve bekârım
Dünyaya getirdim ve hiç doğurmadım
Doğum sancılarının ilacıyım
Hem karıyım hem koca
ve beni erkeğim yarattı
Babamın annesiyim
Kocamın kız kardeşiyim
ve o da benim dölümdür
Bana hep saygı gösterin
Çünkü ben, hem kepazeyim hem muhteşem

Isis ilahisi, MS III. ya da IV. yüzyıl,
Nag Hammadi’de bulunmuştur.
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Bir varmış, bir yok muş. Bir za man lar, Ma ria adında 
bir fa hi şe varmış. 

Du run bir da ki ka. “Bir varmış, bir yok muş” ço cuk 
ma   sal larının başına çok yakışır sa hi den de, oy sa “fa hi şe” 
ye   tiş kin le re özgü bir sözcük. Bir öykü, böyle si açık bir 
çe   liş kiy le nasıl baş latıla bi lir? Her ney se, ma dem ki öm rü
mü  zün her ânında bir ayağımız pe ri ma sal larında, öbü
rüy  se uçu rum da, bıra kalım bu öykü de böyle baş lasın. 

Bir varmış, bir yok muş... Bir za man lar, Ma ria adında 
bir fa hi şe varmış. 

Bütün fa hi şe ler gi bi, o da doğ du ğun da baki re ve ma
sum   du, genç kızlığında ha yatının er ke ği ne (zen gin, ya kı
şık  lı ve akıllı bi ri ola caktı bu) rast la mayı, onun la (tel li 
du   vaklı) ev len me yi, (ile ri de büyük adam ola cak) iki ço
cuk yap mayı, (de ni ze ba kan) güzel bir ev de ya şa mayı 
ha yal et ti. Ba bası es naf, an ne si ter ziy di. Bre zil ya’nın ku
zeydoğusunda bulunan ya şa dı ğı kentte tek bir si ne ma, 
tek bir ge ce kulübü ve tek bir ban ka şu be si vardı; iş te bu 
ne den  le Ma ria be yaz atlı pren si nin ansızın or ta ya çıkıp 
yü re  ği ni ça la cağı ve ken di si nin de onun la bir lik te dünya
yı keş  fe çıka cağı gü  nü bek ler du rur du.
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Be yaz atlı prens bir türlü gel me di ğin den Ma ria’nın 
pa   yına sa de ce ha yal et mek kalıyor du. Aşkı ilk kez on bir 
ya   şınday ken, il ko ku la yürüye rek git ti ği günler de tattı. 
Oku    lun açıldığı gün, yol da yalnız ol madığını an ladı: İki 
adım öte sin de, o ci var da otu ran ve onun la aynı sa at ler de 
oku   la gi den bir oğ lan yürüyor du. Tek ke li me ko nuş muş 
de    ğil ler di, ama Ma ria, gün için de en çok o toz lu yol da 
ge çir    di ği an ları sev di ği ni fark et ti; güne şin tam te pe de 
ol  ma    sına, su suz lu ğa, yor gun lu ğa, ken di si ye ti şe ce ğim di
ye ca    nını di şi ne ta kar ken, oğ lanın hızlı hızlı yürüme si ne 
rağ     men. 

Bu sah ne ay lar ca tek rar tek rar ya şandı; ders çalış
mak      tan nef ret eden ve te le viz yon dan baş ka eğ len ce si 
ol ma    yan Ma ria, za manın hızlı ak masını is te me ye baş
ladı. Sa   bırsızlıkla oku la gi de ce ği ânı bek li yor, yaşıtı kız
ların ter   si ne, haf ta son larını çok sıkıcı bu lu yor du. Sa at
ler, ço cuk   la ra göre, ye tiş kin ler için ol du ğun dan çok da ha 
ağır iler   le di ğin den acı çe ki yor du. Günler geç mek bil mi
yor du, çün  kü ha yatının aşkıyla pay laşsın di ye to pu to pu 
on da ki   kacık, onu düşünme si, ko nuş sa lar ne güzel ola
cağını ha   yal et me si için se bin ler ce da ki ka sunuluyordu 
ona. 

Der ken... bir sa bah, bir oğ lan ona yak laştı ve ödünç 
ka lem is te di. Ma ria karşılık ver me di, bu uy gun suz ya naş
ma ma nev rasına si nir len miş gi bi dav randı ve adımlarını 
hız  landırdı. Oğ lanın yanına geldiğini görünce kor ku dan 
taş ke sil miş ti. Onu sev di ği ni, bek le di ği ni, eli ni tut ma  yı, 
bir  lik te oku lun kapısını ge ri de bırakıp yo lun so nu na git
me  yi ha yal et ti ği ni an la masından kork muş tu; söy le  nen
le re bakılırsa, yo lun so nun da büyük bir kent, ro man kah
ra  man ları, ar tist ler, ara ba lar, bir sürü si ne ma, kı  sa cası ak  la 
ge len her tür ha ri ka vardı. 

Gün boyunca, sınıfta bir türlü dik ka ti ni top la ya ma
dı. Saç  masa pan dav randığı için ken di ni yi yip bi ti ri  yor, 
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bir yandan da, oğ lanın da onu fark et ti ği ni anladığı için 
ra  hat la ma du yu yor du. Ka lem, soh bet aç mak için bir ba
ha  ney di yalnızca; yanına gel di ğin de, çocuğun ce bin  de 
du  ran bir tüken mez gözüne çarpmıştı Ma ria’nın. Onu 
tek   rar göre bil mek için ölüyor du. O ge ce –ve iz le yen ge 
ce ler   de– ona ve re bi le ce ği bütün yanıtları ka fasında evi 
rip çe   vir di; ta ki hiç bit me ye cek bir öyküyü baş lat mak 
için en uy gun yo lu bu la na ka dar. 

Ama oğ lan bir da ha onun la hiç ko nuş madı. Oku la 
hâ  lâ bir lik te yürüyor lardı, Ma ria ba zen sağ elin de bir ka
lem   le bir kaç adım önden gi di yor, ba zen de onu sev giy le 
sey   re de bil mek için ar ka da kalıyor du. Okul lar ka pa na na 
ka     dar için için aşkını ya şayıp acı çek mek le ye tin mek zo
run   da kaldı. 

Hiç bit me ye cek gi bi ge len ta til sırasında, Ma ria bir 
sa   bah ba cak ları kan için de uyandı ve öle ce ği ni sandı; oğ
la   na bir mek tup bırak ma ya ka rar ver di, ha yatının büyük 
aş  kı ol du ğu nu iti raf ede cek ti ona. Son ra, sertão’ya1 gidip 
böl  ge de ki köylüler arasında deh şet sa çan ya ba ni hay van
la   ra, kurt ada ma ya da ka fasız katıra2 yem ol mayı ta sar
la dı. Hem ana ba basının ar kasından ağ la masını da en gel
 ler di bu, çün kü ruh larını da ral tan tra jik olay la ra rağ men, 
hep bir umu  tları olur du za vallıcıkların. Kızlarının ço 
cuk suz, zen gin bir ai le ta rafından kaçırıldığını, günün bi
 rin de şan, şöhret ve bol pa ra ya ka vuş muş ola rak ge ri dö
ne ce ği ni ha yal eder ler di – ha yatının şim di ki (ve ebe dî) 
aş kı da onu bir türlü unu ta maz, her sa bah, onun la bir 
kez da  ha ko nuş  madığı için acı çe ker di. 

Mek tu bu ya za madı, çünkü an ne si oda ya gir di, örtü

1.(Port.)Taşra.(Y.N.)
2.Halkarasındakibirinanışagöre,kafasızkatır,aslındapapazınmetresidirve
katıradönüştürülmüştür.Bazıgecelerçıkıportalıktadolaşır;ardıncasürükle-
diğizincirlerinsesibatılinançlarıolanlarıkorkutur.(Ç.N.)
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le   rin kızıla bo yandığını görüp gülümse di ve ona, “Artık 
bir genç kız ol dun, yav ru cu ğum,” de di. 

Ma ria, genç kız ol mak la ba cak larının arasından sı
zan kan arasında ne gi bi bir iliş ki ol du ğu nu me rak et tiy se 
de, an ne si an lat mayı be ce re me di. Yalnızca bu nun nor
mal ol du ğu nu, bun dan böyle her ay dörtbeş gün, oyun
cak be bek yastığı boyunda bir bez kul la  na cağını söyle di. 
Ma  ria, er kek le rin de pan to lon ları kan le   ke si ol masın di ye 
kat lanmış bir bez den ya rar lanıp ya rar   lan madıklarını sor
 du ve bu nun sa de ce kadınların ba şı na gel di ği ni öğ ren  di. 

Ma ria bu yüzden bir süre Tanrı’ya is yan et tiy se de, 
so   nun da âdet görme ye alıştı. Oğ lanın yok lu ğu na ise, alı
şa   mıyor du bir türlü; dünya da en çok ar zu ladığı ki şi den 
kaç    mak gi bi bir ap tallık yaptığı için ka fasını taş la ra vu ru
  yor du. Okul ların açıla cağı günün ge ce si, kent te ki bi ri cik 
ki li se ye gi dip Aziz Antonio’ya, ilk adımı ken di atıp ço 
cuk  la ko nu şa cağına ye min et ti. 

Er te si gün, elin den gel di ği ka dar ken di ne çe kidüzen 
ver  di, an ne si nin o gün için özel ola rak dik ti ği el bi se yi gi
yip ta til ni ha yet bit ti ği için Tanrı’ya şükre de rek ev den 
çık  tı. Ama oğ lan, or talıkta yok tu. Bir haf ta da ha böyle 
sı kın  tı için de geç ti, so nun da Ma ria, ar ka daş larından onun 
kent   ten ayrıldığını öğren di. 

“Uzak la ra git ti,” de di bi ri ona. 
O an, Ma ria bazı şey le rin sonsuza dek kay be di le bi le

ce  ği   ni keş fet ti. Aynı za man da, “uzak” di ye bir ye rin varlı
ğı n  ı öğrendi; dünyanın büyük, ya şadığı ken tin se avuç içi 
ka dar ol du ğu nu, en il gi çe ki ci varlıkların enin de so  nun da 
çe kip git ti ği ni de. O da git me ye can atı yor  du ama he n üz 
çok küçüktü. Bu nun la bir lik te, toz  lu so  kak la ra ba kar  ken, 
bir gün oğ lanın pe şi ne düşme ye ka rar ver di. Di ni  nin bir 
ge re ği ola rak, son ra ki do kuz cu  ma şa  raplı ek mek ayi ni ne 
katıldı ve Meryem Ana’ya, gü  nün bi rin de onu bu kent ten 
kur tar ması için dua et ti. 
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