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başlayarakuzunyıllargazetecilikyaptı.Yineaynıyıllardaöyküyazmaya
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LewisCarroll,KurtVonnegutJr.,JulioCortázar,JorgeLuisBorgesgibi
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Haf ta so nun da ak ba ba lar, bal kon pen ce re le rin de ki 
kepenklerigagalayarakbaşkanlıksarayınagirdiler,kanat
çırpışları,içerdekidurağanzamanıdalgalandırdıvepa
zartesigünütanağarırken,kent,büyükbirölüveçürü
yenbirgörkeminılıkesintisiyle,yüzyıllarınuyuşukluğu
nuüstündenattı.Ancakozaman,kimilerimizinönerdiği
üzereanakapıyımenteşelerindensökmek içinkoçbaşı
kullanmadan ve daha gözüpek olanlarımızın sözlerine
uyarak,yıkılmayayüztutmuş,kaçkerelerpayandalan
mıştaşduvarlarızorlayıpiçerigirmeyiğitliğinigöstere
bildik, yapının cesur çağlarında, William Dampier’in
Lombardiyalılarınakarşıdirenmişkoskocaman,kurşun
geçirmezkapılar,biromuzlayıştaaçılıverdi.Başkabirça
ğınhavasınagirmişgibiydik;saltanatınbugenişinindeki
betontuzaklardahavadahahafifti,sessizlikepeskiydive
ölgün ışıkta nesneler kolaylıkla seçilemiyordu.Girişte,
döşemetaşlarınınboydanboyaalttansürenayrıkotları
naboyuneğdiğiavluda,görevinibırakıpkaçannöbetçi
ninkulübesindekikeşmekeşigördük,silahlıklardakipu
satları gördük, ansızınbastıranbirürkü sonucuyarıda
kalmışpazaröğleyemeğininartıklarıyladolutabakların
dizildiğiuzun,kabatahtamasaları,gölgeleriçindehükü
metkonağınınbulunduğubölmeyigördük,entatsızha
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yatlardandaağırişlemgörmüşdosyalarınarasındanfış
kıranrenkrenkmantarları,solgunirisleri,avlununtam
ortasında,enaşağıbeşkuşağınaskerîtörenlevaftizedil
diğivaftizkurnasınıgördük,geride,şimdiatlıarabaların
durduğueskigenelvalilikahırını,kamelyalarlakelebek
lerinortasında,ayaklanmagünlerindenkalmaüstüka
palıfaytonu,salgındankalmayükarabasını,kuyrukluyıl
dızıngöründüğüyıldankalmayolcuarabasını,düzenin
yerleştiğiyıllarınsimgesicenazearabasını,barışınilkyüz
yılındankalmauyurgezerkupayıgördük,tozluörümcek
ağlarınınaltındasapasağlamdıhepsi,bayrağınrenklerin
deydiler.Bitişikavluda,demirparmaklığınardında,evin
tantanalıgünlerindecüzamlılarıngölgesindeuyukladık
ları,aytozuylakaplıgül fidanlarıvardı,büyükbırakıl
mışlıkları içinde öylesine gürleşmişlerdi ki, bahçenin
ötelerindenburnumuzakadargelenleşkokusu,kümes
kokusu,birsüreöncemandırayaçevrilmişkolonikilise
sindenyükselentezekkokusuveineklerleaskerlerindış
kıveekşisidikkokularıylakaynaşmışbubaskıngülko
kusununsızmadığıtekçatlakbilekalmamıştı.Sık,boğu
cufundalığıaralayınca,karanfilsaksıları,peruzambakla
rıvehercaimenekşelerlekemerligeçidi,odalıklarınba
rındığıbölmeyigördük,eviçiıvırzıvırlarınınçeşitliliği,
helesürüyledikişmakinelerikarşısında,olaki,diyedü
şündük,buradabindenfazlakadınyaşamıştırzamanın
da,yediaylıkdoğanpiçlerdenbirorduyla,mutfaklarda
kisavaşalanıkeşmekeşinigördük,musluklarınyanıba
şında güneşte çürüyenbirtakımgiysiler, odalıklarla as
kerlerinortaklaşakullandıklarıtoprakayakyolunuvear
kalardaKüçükAsya’dankenditoprakları,kendiözsuları
venemlerikorunarak,koskocaman,özeldenizaşanser
lerlecanlıcanlıgetirtilmişBabilsöğütlerinigördük,on
larındaarkasındahükümetkonağınıgördük,devbirya
pıydıvehüzünlüydü,akbabalar,didikdidikedilmişpan



11

jurlardaniçeridalıyorlardıhâlâ.Sandığımızgibi,yüklen
mekzorundakalmadık,anakapıbirsesinusulyükleni
şiyle kendiliğinden açıldı, yol halısı inek tırnaklarıyla
delikdeşikolmuş,çıplak, taşmerdivenlerdençıkıpbi
rincikatavardık,ilkgeçittenözelyatakodalarınakadar,
yerlebirolmuşyazıhaneler,arsızineklerinistilasınauğ
ramış protokol salonları, kadife perdeleri ve iskemle
püsküllerinikemirenineklergördük,askerlerleazizlerin,
kırık dökük eşyaların arasına atılmış, yere çalınıp taze
inekfışkısınabulanmışkahramanlıkportrelerinigördük,
ineklerinkemiripbitirdikleribiryemekodasıgördük,yi
ne ineklerin hışmına uğramış, sıçılıp sıvanmış müzik
odasını,kırılmışdominomasalarını,keçeleriniineklerin
kemirdiği bilardo masalarını, bir köşede öylece duran
rüzgârgülünügördük,pusulanındörtbir yanındaolup
bitendoğaolaylarınatıpatıpbenzerseslerçıkaranbugül
sayesindeevdekiler,çekilmişdenizeduyduklarıözlemi
giderebiliyorlardı;herköşedensarkankafeslerigördük,
bir hafta önce, bir gece üstlerine geçirilmiş örtüler de
duruyordudahavesayısızpenceredenyavaşyavaşdo
ğanbutarihselpazartesidenhabersizsafsafuyuyan,adı
nakentdenilenoazmanhayvanıgördükvekentinöte
sinde,ufkadoğru,eskidendenizinbulunduğuuçsuzbu
caksızdüzlükte,katıaykülündenoluşmuşölükraterleri
gördük. Birkaç ayrıcalıklı kişi dışında kimselerin adım
atmadığıyasakbölmedeakbabalarındöktüğükanınko
kusunuduyduk,ilkolarak;akbabalardanyıllarınsoluk
suzluklarını ve içgüdüsel önsezilerini devraldık, kanat
çırpışlarındanyayılançürümekokusunuizleyerekkabul
salonunagirince,ineklerinkurtlanmışiskeletleriylekar
şılaştık, dişigerileri boy aynalarında defalarca yansıyor
du,sonraduvaragizlenmişbiryazıhaneyeaçılanyanka
pıyı ittik,oradaonugördük,rütbesizşayaküniforması
üstündeydi; çizmeleri, sol topuğunda altın mahmuzu,
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karadavedenizdekibütünihtiyarinsanlarlabütünihti
yarhayvanlardandahadaihtiyardı;yerdeyatıyordu,yü
züstü, sağ kolunu kıvırıp başına dayamıştı, yapayalnız
birzorbakimliğiyleyıllaryılısürdürdüğühayatınınher
gecesinde,bitimsizgecelerindehepnasıluyumuşsaöyle.
Yüzüne bakmak için sırtüstü döndürdüğümüzde, tanı
nacakdurumdaolmadığınıfarkettik,gerçiyüzünüak
babalardidiklememişti,amaiçimizdenhiçkimsedaha
öncegörmemiştikionu,gerçiprofilibütündemirpara
larınikiyüzündedevardı;pullarda,kaputreklamların
da,kasıkbağlarında,keşişgömleklerinde,heryerde,ger
çigöğsünebayrakveanayurdunsimgesiejderhaoturtul
muşresmiherzaman,heryerdegözeçarpardıamabiz
buresimlerindahakuyrukluyıldızıngöründüğüyılbile
aslınauygunsayılmadığınıbiliyorduk;odevirdeanaba
balarımızonunkimliğinibiliyorlardı,onlardaanababa
larındanduymuşlardıvebiz,çocukluğumuzdanbaşlaya
rak,onunegemenliğinisürdürdüğübukonaktayaşadığı
na inanmaya alışarak büyümüştük; biri, bir festivalde
onu Çin fenerlerini yakarken görmüştü; biri, hüzünlü
gözlerini, solgun dudaklarını, dinsel bezeklerle süslen
mişbaşkanlıkkoltuğundabaşınıdüşüncelidüşüncelisal
ladığınıgördüğünüsöylemişti,çünküyıllaröncebirpa
zar,huzuruna sokaktakikör şarkıcıyıgetirmişlerdi,beş
sentkarşılığında,unutulmuşşairRubénDario’nunşiir
leriniokuyacaktı,yalnızbaşkanımızınizleyeceğibuşiir
gösterisiiçinbirtomarparaaldığından,keyfindenbayı
lıyorduherif,başkanıgörmemiştitabii,körolduğundan
değil,hummadanbuyanahiçbirölümlügörmemiştiki
onu,yinedeoradaolduğunubiliyorduk,değilmikidün
yadönüyordu,hayatsürüyordu,postageliyordu,beledi
yebandosucumartesilerialanda,tozlupalmiyelerinve
loş ışıklarınaltındauçarıvalslerçalıyorduvebandoda,
ölenmızıkacılarınyerinibaşkaihtiyarmızıkacılaralıyor
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du.Sonyıllarda,konaktaninsanseslerivekuşcıvıltıları
gelmemeyebaşlayınca,kurşungeçirmezkapılarilelebet
kapandığında bile, içerde birinin olduğunu biliyorduk,
çünkügeceleri,birgeminin işaret ışığınıandıranbirta
kımışıklarsızıyordudenizebakanpencerelerdenveda
ha yakına gidecek cesareti gösterenler, payandalanmış
duvarların arkasından binlerce toynak şakırtısıyla hay
vanhırıltılarıduyuyorlardı;birocak ikindisi,başkanlık
balkonundagrubugözleyenbir inekgörmüştük;düşü
nünbir,ulusalbalkonumuzdabir inek,nekorkunçbir
şey,neboktanülke,herkesineklerinmerdivençıkama
yacağını,yolhalılarıseyrelmişmerdivenleribileçıkama
yacağını bildiğinden, ineğin ne yapıp balkona çıktığı
uzunuzuntartışıldıvesonunda,ineğigerçektengördük
mü,yoksaikindiüstüalandagezinirkenbaşkanlıkbalko
nundabirinekgördüğümüzümüsandık,anlayamadık;o
balkondayıllardırbirşeygörmemiştikçünküvegeçen
cumatanağarırkengelenilkakbabasürüsüdeolmasa,
dahaniceyıllargöremeyecektik;akbabalarogün,sağlık
yurdununsaçaklarındahepuyukladıklarıyerdenuçuşa
geçmişlerdi,taiçlerden,birzamanlardenizinbulundu
ğutozdenizininkıyılarındandalgadalgakopupgeliyor
lardı;bütünbirgünboyuncaegemenliğinsimgesiyapı
nınüstündehalkalarçizerekuçtular,takigüveyliksüs
lerini takmış, kızıl tüylü bir dövüşken, kral, sessiz bir
buyrukverenekadar,iştecamşangırtıları,yücebirölü
nünsaldığıesinti,ancakdirliğikalmamışbirevderastla
nılacakoakbabasaldırısı,camdangiripçıkmalaroza
manbaşladıda,bizleriçerigirmeyiğitliğinigösterdikve
ıssızsığınakta,görkeminyıkıntılarınıbulduk,gagalanmış
gövdeyi,gençkızeligibipürüzsüzoelleri;saltanatmüh
rü,ortaparmağınınboğumundaydı,bedeni,denizinde
rinlerinden emdiği küçük yosunlarla asalakları fışkırtı
yordu, özellikle kol altları ve kasıkları; fıtık ameliyatı
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geçirmişhayasında,yelkenbezindenbirfıtıkbağıvardı,
taşağıbiröküzböbreğiiriliğindeydiamanasılsaakbaba
ların gözündenkaçmış tekorganıydı, gelgelelimbizler
onunöldüğüneyinedeinanamıyorduk,çünküböylegi
yimlikuşamlı,uykusundadoğalbirölümleölmüşçesine,
yazıhanesindetekbaşınaikincikezölübulunuşuydubu,
biliciler sulara bakıp öyle demişlerdi ya uzun bir süre
önce.İlkölüşünde,sonbaharınınbaşlangıcındadabudu
rumdabulunmuştu,ozamanlaryatakodasınınyapayal
nızlığındabile,ölümeüstünlüktanımayacakkadarzinde
birilgiduyuyorduulusuna,yazgısıhiçölmemekmişgibi
sürdürüyorduegemenliğini;ozamanlarburası,birbaş
kanlıksarayınadeğilbirpazaryerinebenzerdi,küfebo
şaltan, geçitlerde eşeklerin üstünden tavuk kümesleri
indiren çıplak nöbetçileri, açlıktan kırılan torunlarıyla
basamaklara çöküp devlettenmucizevi bağışlar bekle
yendilencikadınlarıyarıpgeçmek,çanaklardakigeceçi
çekleriniatıpyerlerinetazeçiçekleryerleştiren,yerleri
silen, balkonlarda halı döven, kuru daldan patpatların
temposuyladüşselaşkşarkılarısöyleyenküfürbazoda
lıklarınsıçrattığıpissulardansakınmakgerekirdivebu
şamatada, çekmecelerinde kuluçkaya yatmış tavuklar
bulan tımarlı kamu görevlilerinin feryatları, helalarda
orospularlaaskerlerinbitmeyengitgelleri,kuşçığlıkları,
ortalıktahırlaşansokakköpekleri;kapılarıaçıkduranbu
sarayda,hükümetinneredeolduğunukestirmeninola
naksızlaştığıbubüyükkargaşada,kimkiminneolduğu
nu, kimden yana olduğunu da bilmiyordu. Evin beyi,
yalnızcabupazarkargaşasınakatılmaklakalmamış,kar
gaşayıyaratıpyönetmişti,onunyatakodasındakiışıklar
yanaryanmaz,dahahorozlarötmeden,başkanlıkmuha
fızlarınınçaldığıkalkborusu,yakınlardakiCondeKışla
sı’nayenigününbaşladığınıbildirirdi,sonraSanJeróni
moÜssüiçinbirborudahaçalınırdı,sonradoğruliman
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kalesine;kaledepeşpeşetamaltıkereçalınanboru,önce
kentiuyandırırdı,sonradabütünülkeyi;buaradabaşka
nımız oturağına kurulup düşüncelere dalar, yeni yeni
başlayan kulak vınlamasını gidermek amacıyla ellerini
kulaklarınabastırarak,oşanlıgünlerdedahapenceresi
ninaltındauzananoynak,kehribarrengidenizdengeçen
gemi ışıklarını gözlerdi. Evin yönetimine el koyduğu
günden sonraher gün, ağıllarda ineklerin sağılışınıde
netleroldu,kenttekikışlayaüçbaşkanlıkarabasıylayol
lanacak sütü eliyle tartardı, mutfakta bir çanak koyu
kahveyle biraz çörek atıştırırdı, yeni günün delişmen
esintileriyle nereye savrulacağını daha tam kestireme
den,hizmetçilerinlaklakınakulakkabartarak;evindeay
nı dili konuştuğu tek kimselerdi onlar, en çok onların
içtenpohpohlamalarınaönemverir,eniyionlarınakılla
rından geçeni okurdu, saat dokuza gelmeden az önce,
özelavlusuna,bademağaçlarınıngölgesineoydurttuğu
granit havuzda, kaynatılmış şifalı yaprakların arasında
uzunuzunyıkanırveancaksaatonbirdensonra,tanın
uyuşukluğunuüstündenatardı,gerçeğintehlikelioyun
larıylayüzleşmeyigözealabilirdi.Dahaönceleri,deniz
cilerin çıkarması sırasında, ulusun yazgısını kararlaştır
makadınaişgalcikuvvetlerinkumandanıylabirlikteya
zıhanesineçekilmiş,önüneuzatılanyasaları,genelgeleri
parmakbasarakimzalamıştı,ozamanlarokumayazma
bilmiyordu, ama onu yeniden ulusuyla ve saltanatıyla
başbaşabırakıpgittiklerindedeyazılıhukukunağırak
sakyöntemleriylekanınınzehirlenmesineizinvermedi;
sesiyle,sözüyle,fizikgücüylesürdürdüegemenliğini,her
zaman,heryerdekatıpintiliğiylehazırvenazırdı,amao
yaştakibirihtiyaragöreakılalmazsayılabilecekbirzin
deliğivardı,cüzamlılar,ellerindensağlıktuzuemmeye
canatankörler,sakatlarkuşatırdıçevresini,deprem,gü
neştutulması,artıkyıllargibiTanrıyanlışlarınıonundü
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zelteceğiniilanedenokuryazarpolitikacılarlagözükara
dalkavuklar;kardayürüyenfiladımlarıylaodalarıarşın
lar,devletişlerinideevişlerigibiaynıkolaylıkla,yalın
lıklayürütürdü;şukapıyıburdansökşurayagötür,götü
rürlerdi; yine getir lütfen, getirirlerdi; kulenin saati on
ikideon ikikerevurmamalıydı, ikikerevurmalıydıki,
hayatdahauzungörünsün;buyrukyerinegetirilirdibir
an duraksamadan, bir an beklemeden; ölümcül siesta
saatinisaymazsaktabii,ozamanodalıklarınıngölgesine
sığınır,içlerindenbirinesaldırdığıgibikadınısoymadan,
kendidesoyunmadan,kapıyıörtmedengirişirdiişe,canı
tezbirgüveyingözyaşıişlemezsolukları,altınmahmu
zunun tutkulu çınlayışı ve köpeksi iniltiler duyulurdu
bütünevde,buaşksaatiniyediaylıkdoğmuşpiçlerinpis
bakışlarından kurtulmaya çalışmakla harcamış kadının
şaşkınlığı, çıkın buradan diye bağırışı, git avluda oyna,
çocuklargörmemeliböyleşeylervesankiulusunsema
larındanbirmelekgeçmişgibiansızındinerdisesler,ha
yatdururdu,herkesparmağınıdudaklarınabastırıptaş
kesilirdi,solukalmazdı;sessizlik,şşt,generalkarıdüzü
yor,onuyakındantanıyanlarbukutsalânadabelbağla
mazlardıpek,çünkühepikiyerdebirdenolabilirmişgi
biydi, akşamüstü saat yedide, dominooynarken görür
lerdi, oysa aynı anda kabul salonundaki sivrisinekleri
defetmek için tezek yaktığını görenler de olurdu, son
penceredekiışıklarsönünceye,başkanlıkyatakodasının
kapısındakiüçkoldemirininindiğini,üçkilidinkilitlen
diğini,üçsürgününsürüldüğünükulaklarıyladuyanaka
darboşavuntularlaoyalanmazlardı;taşdöşemeye,yor
gunluktanbayılmışçasınabirgövdedüşerdi,gelgitlebir
liktebitkinbirçocuğunsoluklarıderinleşirdi,takirüz
gârınarpı,ağustosböceklerininseslerinivekemanlarını
susturana kadar ve kocaman bir dalga, genel valilerle
korsanlarıneskikentininsokaklarınıtarayıpdahükümet
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konağınınbütünpencerelerindenkoskocamanbirağus
toscumartesisigibiiçeriyüklenenekadar,bircumartesi
kiaynalardamidyelerbüyütmüş,kabulsalonunuköpek
balıklarınateslimetmiş,tarihöncesiokyanuslarınulaştı
ğıenyüksekdüzeyiaşıptoprağın,mekânınvezamanın
yüzünüsilipgeçmişti,yalnızo,tekbaşına,boğulmuşbir
adamındüşlerinde,düşlerinaysuyundayüzükoyunsü
rüklenip kalmıştı, şayak er üniforması, çizmeleri, altın
mahmuzuyla,sağkolubaşınınaltındakıvrılmış.İlkölü
münüizleyenacımasızyıllarda,kendisiyokuşaşağıgi
derken,doruğatırmanan,kendisicoşkudanköpürürken,
başarısızaşklarınacısınıçekenikincieşkişiliği,nedalka
vuklarınilerisürdüğügibidoğanıntanıdığıbirayrıcalık,
nedehasımlarınınsöylediğigibibirtoplusanrıydı;baş
kanımıza tıpatıpbenzeyenPatricioAragonés,kusursuz
hizmetiveköpekçebağlılığıylaonunbahtınınaçılmasını
sağlamıştı; aranmadan bulunmuş bir benzer; general
hazretleridemişlerdi,Kızılderiliköylerinidolaşandüz
mecebirbaşkanlıkarabasınarastladık,herifüçkâğıtçılık
la para kazanıyor; evet, ölüler evini andıranoyuklarda
sakingözlerigörmüşlerdi,solgundudakları,kadifeeldi
veniyleönündedizçökenhalkaavuçdolusutuzsaçan,
pürüzsüz,tazegelinelini;arabanınarkasındangideniri
yarıikisüvari,sağlıkdağıtımıkarşılığındaparatopluyor
du,düşününgeneralim,düpedüzküfürdürbu;amage
neral,sahtekârıcezalandırmamış,onugizlicehuzuruna
getirmelerini,halkikisinibirbirinekarıştırmasındiyede
başınabirçuvalgeçirmelerinibuyurmuş,sonradaböyle
si bir eşitliğin koşullarına düşmenin utancını çekmişti,
Allahkahretsinbuherifbenimişte,demişti,gerçekten
deadamonunkalıbınagirmiştisanki,yalnızöbürü,ge
neralinbuyurgansesiniaslaçıkaramıyordu,birdeonun
hayatçizgisi,başparmağınındibinde,hiçkesintiyeuğra
maksızınbirhalkaçiziyordu;adamıhemenkurşunadiz
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dirtmeyişi,yalnızcakendikuklasıolarakkullanmayıta
sarladığındanötürüdeğildi,butasarıçoksonragelmişti
aklına,amaözyazgısınınşifresininbirdüzenbazınavu
cunda yattığını düşünmek, düpedüz canını sıkıyordu.
Generalbukuruntularınyersizliğinikavrayadursun,Pat
ricioAragonés, kolunu bile kıpırdatmadan altı suikast
atlatmışvefalakaylayassıltılanayaklarınısürüyerekyü
rümeye alışmıştı, artık onun da general gibi kulakları
vınlıyorvekışsabahlarıtanağarırkenhayasısızlıyordu,
altınmahmuzutakıpçıkarırkenkayışlarıbirbirinedolaş
tırmayı,böyleliklekarşısındakilerioyalamayı,zamanka
zanmayıdaöğrenmişti,tühAllahkahretsinşutokaları,
Flamandemircilerişuncacıkişibilebeceremiyorlarke
ratalar;babasınındükkânındaşişecilikyaptığıgünlerdeki
şaklabanlığı, gevezeliğidurulmuş,düşünceli, dalgınbir
adamoluvermişti; insanlarınnelerdediklerinealdırmı
yor, gözlerdeki gölgelerden, neleri gizlediklerini kestir
meyeçalışıyordu;sennedersinpeki,diyesormadan,so
rularıaslayanıtlamıyordu,mucizesattığıgünlerdekiay
laklığındandaizkalmamıştı,kendineişkenceedercesine
didiniyor,yerindeduramıyordu,boyunayürüyüşeçıkı
yordu,zamanlaelibüsbütünsıkılaştı,gözüdoymazol
du,giysileriniçıkarmadan,yerdeyatıyordugeceleri,yü
züstü,yastıksız,önceleritelaşlasahipçıktığıözelkimli
ğini,babadankalmacamüfleme,şişeyapmamesleğinin
altınuçarılığınıyadsıyorduartık,ikincibirtaşınaslasığ
mayacağıköşeleretaşkoyaraksaltanatınenbüyüktehli
kelerinekarşıdiretiyordu,düşmantopraklarındahızke
siyor,yumuşacıkdüşlere,gerçekleşmesiolanaksız,bastı
rılmışnice iç çekişlerinekafa tutuyordu;uçucu, erişil
mez güzellik kraliçelerine taç giydirirken, onlara elini
değdirmiyordubile,çünküsonsuzakadarkendisineait
olmayanbiryazgıyaboyuneğmişti;yoo,negözüdoy
mazlık,nedeinançtıbuboyuneğmeninnedeni,general
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ayda elli peso ödeyerek kendi hayatını onunhayatıyla
takas etmişti, üstelik kral olma felaketine uğramadan
krallargibiyaşamaayrıcalığınıdavermişti,dahaneiste
yebilirdi!Aralarındakikimlikkarışıklığı,rüzgârınazıttığı
birgecedoruğunavarmıştı;general,PatricioAragonés’i
yaseminlerintatlıkokularıarasındadenizebakıpiççe
kerkenbulmuştu,haklıbirkorkuylasormuştu,yemeğe
kaplanboğanotumukatmışlardıne,nedenböylesoluğu
tıkanıyor,içiçekiliyordu;yoohayırgeneralim,dediPat
ricioAragonés,ondandabeter,cumartesigünübirkar
navalkraliçesinetaçgiydirmiş,onunlailkdansıetmişti,
birdahakurtulamamıştıoanıdan,görmemiştiöylesini,
dünyanınengüzelkızıydı, sizinayarladığınızkadınlar
dan değil generalim, bir görebilseydiniz onu; o zaman
rahatbirsolukalmıştıgeneral,neoluyorcanım,kadınla
ratutuluncabaşıderdegirerinsanın;kızıkaçırsaydınya,
kendisisonralarıodalığıolanbirsürügüzelkadınıkaçır
mıştı, karıyı yatağa bastırır, kollarına dört binici asker
oturturum,senkepçenletadınabakarsınbuarada,Allah
kahretsin,varsıntekmelesin,senbuaradaişinigörürsün,
enzorbalarıbileönceöfkeyleçırpınır,sonran’olurbeni
budurumdabırakmageneralim,böyletohumudüşmüş
elma çiçeği gibi bırakma generalim, diye yalvarırlar;
gelgelelimPatricioAragonésbukadarıylayetinmiyordu,
kadınlarınkendisinisevmeleriniistiyordu,sözgelimibu
kız,generalinnasılaşkageleceğinibilenustalardan,bir
bakıştaanlaşılıyor;generalbirçıkaryolbuldu,onaoda
lıklarınagidengecegeçitlerinigösterdi,onlarıkendisigi
birahatçakullanmasınaizinverdi;hemensaldıracaksın,
çarçabuk, soyunmadan, Patricio Aragonés de böylece
sevdabataklığınabatmışoldu içindekabaran tutkuları
dindireceğini sanarak, ama artık öylesine kaygılıydı ki,
bazenpazarlığınkoşullarınıunutuyor,pantolondüğme
lerini dalgın dalgın çözüyor, ayrıntılarla oyalanıyor, en
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aşağılıkkadınlarınengizlicevherlerini,enderiniççekiş
lerinikoparıpalıyor,gölgelikyerlerde şaşkınlıktangül
dürüyorduonları,seniihtiyarçapkınseni,diyorlardı,ih
tiyaryaşındaiyicedüştünbizeveogündensonraneiki
si,nedekadınlarhangiçocuğunkimdenolduğunukes
tirebildiler,çünküPatricioAragonés’inçocuklarıdage
neralinkiler gibi yedi aylık doğuyorlardı.Ve böylelikle
başkanlıkkoltuğununvazgeçilmezadamıolduPatricio
Aragonés;rivayetederlerkiensevilen,belkideençok
korkulanadamdı,generalinde silahlıkuvvetlereayıra
cak vakti bollaşmıştı bu arada, hepimizin sandığı gibi
egemenliğini sürdürmede silahlı kuvvetlerin desteğine
gerek duyduğundan değil, tam tersi, onları en ürkünç
doğaldüşmanlarısaydığından,kimisubayları,başkasu
baylarca gözetlendiklerine inandırdı, darbe girişiminde
bulunmasınlar,diyegörevlerinisıksıkdeğiştirdi,özellik
learapsaçınaçevirdi,heraskerîüsse,onatımlıkmermi
nin yanı sıra sekizmanevramermisi veriliyordu, ıslak
kumkatılmışbarutyolluyorduaskerlere, gerçekdona
nım,başkanlıksarayınınsilahdeposundaduruyordu,de
ponun anahtarları, eşleri olmayan başka anahtarlarla,
kimselerin açamayacağı başka kapıların anahtarlarıyla
birliktebirhalkayageçirilmişti,anahtardestesinigöze
tende,akademibitirmişbirtopçusubayıolan,aynıza
mandasavunmabakanlığıgöreviniveyineaynızaman
dabaşkanmuhafızlarıkumandanlığını,sarayhizmetleri
şefliğiniüstlenmiş,birkeresindebaşkanınkapalıfaytonu
suikastalanındangeçmedenbirkaçdakikaöncebirdina
mitkapsülünüzararsızhalegetirmeyeçalışırkensağko
lunukaybettiğiiçindedominooyunundabaşkanıyen
mesine izinverilenbirkaçölümlüdenbirinin,candost
GeneralRodrigodeAguilar’ınsakingölgesiydi,General
Rodrigo de Aguilar’ın koruyuculuğuyla Patricio Ara
gonés’invarlığı,generaleöylesinebirgüvenvermiştiki,
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kendigüvenliğinidahaazdüşünürolmuştu,gittikçeda
hasıkgörünüyorduortalıkta,kendiarmasınıtaşıyanka
palı arabada, tek muhafızın eşliğinde kentte gezindi,
dünyanınengüzelkatedraliilanettiği,yaldızlarıylagözü
alantaşkatedralindeliklerinegözleriniuydurdu,herşe
yintatlıbiruyuşukluğabüründüğü,günebakanlarınde
nizedöndüğüdevirdenkalma taşlıklarıyla eski taş ko
naklarabaktı,genelvalilikmahallesininbulunduğualan
da enfiye kokan taş döşeli yolları, ışıklı balkonlarında
hercaimenekşelerle karanfil saksıları arasında kılı kırk
yararakpamuk ipliğiyledantel işleyen solgungençka
dınları,Biscayanrahibelerininkuyrukluyıldızınilkgeçi
şinikutladıklarıgünküarptemrinini,herikindisaattam
üçteyineledikleriodamatahtasınıandıranmanastırı,ti
caretmerkezinin Babilsi labirentini geçti, ölüm kokan
ezgileri geçti, piyango biletlerindeki alacalı sancakları,
şekerkamışısuyusatanarabaları,iplerediziliiguanayu
murtalarını,Türklerivepazarlıklarınrengiatmışsesini,
anababasözündençıktıklarıiçinakrebedönüşmüşka
dınlarladonatılmışürkünçkilimleri,günbatımında,giy
silerioymalıtahtabalkonlardakururken,çırılçıplakdışa
rıuğrayıpmavikorbinalarlakırmızılevreklersatınalan
ve sebzecikadınlarlaanaavratküfürleşenerkeksizka
dınların acılar mahallesini geçti, çürük midye kokan
rüzgârı içineçekti,köşede,pelikanlarınhepaynıyerde
duruşları,koyuntaötelerinde,zencigecekondularındaki
renkkargaşası,birdenbire,tümliman,sırılsıklamtahta
larıylarıhtım,gemicilerindoğru’danbiledahaeski,daha
iç karartıcı eski savaş gemileri, korku saçan kupanın
önündenzamanındakaçamayanzencilimanişçisikadın
vedünyanınenhüzünlübakışıylalimanıgözleyenihti
yarın günbatımında ansızın belirişiyle, kadının ölümü
ensekökündeduyuşu;oişte,diyebağırmıştıkadın,ça
bukatlara,diyebağırmıştı,Çinbarlarından,aşevlerinden
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kopupgelenerkekler,haydindiyebağırmışlardı,kadın
larlaçocuklarhaydidiyehaykırarakatıldılar,atınbacak
larınayapışıparabayıdurdurdular,saltanatınelinesarıla
lımhadi;öylesinehızlı,öylesinebeklenmedikbirkarga
şaydı ki bu, general, silahlımuhafızının kolunu itecek
zamanıancakbulabildi,onasertbirsesleçıkıştı,aptallık
etmeteğmen,bırakbanasevgilerinigöstersinler,ogün
vesonrakigünlerdekisevgigösterilerindenöylesineduy
gulanıyorduki,yurtseverlerbeniiyicegörebilsinler,bun
danböyleüstüaçıkarabayladolaşacağımdiyetutturdu
ğunda,onubukararındancaydıranakadarGeneralRod
rigo deAguilar’ın canı çıktı, ne vardı yani, limandaki
gösterinin içtenliğinden kuşkulanmamıştı, ama sonraki
gösterilerinkendisinihoşnutetmekiçinkollukkuvvetle
rincedüzenlenmişolduğunuanlamıyordu,sonbaharının
akşamında,sevgiesintileriiçinitatlandırmıştı,yıllarson
rakenttençıkmakcesaretinigösterdi,bayrağınınrenkle
riboyanmışeskitreniyenidençalıştırdı,uçsuzbucaksız,
yaslıülkesininkuytularınasokuldu,orkidedallarını,şifa
lı Amazon elmalarını aralayarak, maymunları, cennet
kuşlarını,raylardauyuklayanjaguarlarıuyandırarak;te
pelerdeki çorak toprakların buz gibi soğuk, bırakılmış
köylerinde, istasyonlarda, ağıt çalan bandolarla, ölüm
çanlarıylakarşılandı;RuhülKudüs’ünsağelindeoturan
bu adsız yurtsevere içtenlikle hoş geldin diyorlardı, ta
uzaklardakiırgatlaradahabersalındı,başkanlıkarabası
nın cenaze karanlığında gizlenen saltanatı karşılamaya
koştular ve arabaya yaklaşabilenler, yalnızca o titreyen
dudaklarıveneredençıktığıbelliolmayanşanlıbirelin
araftankendilerinedoğrusallandığınıgördüler;osırada
yanındakilerden biri pencereden çekmeye çalışıyordu
generali, aman dikkat, generalim, ulusun size ihtiyacı
var;kaygılanma,boşveralbaydiyordu,uykulubirsesle,
buadamlarseviyorlarbeniveçoraktopraklardatrenle
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nasıl gezdiyse, ekvatorlu uyruklarının topraklarından,
gardenyaveçürüksemenderkokularıarasında,dümen
suyundapiyanovalsleribırakaraksüzülüpgidenahşap,
yandançarklıgemisiyledeöylegeçiyordu,yerlilerinme
şintabancakılıflarındakitarihöncesiejderlerdenkendini
sakınarak, sonra sirenlerin yere uzanıp doğum yaptığı
kutluadalarda,yokolupgitmişnicegörkemlikentinfe
laketinihazırlayannegünbatımlarında,yerlilerinulusal
renklereboyanmışahşapgemiyigörmeyeırmakkıyısına
koştuklarıamayalnızcakadifeeldivenlibirelinbaşkan
lıkkamarasındansallandığınıseçebildiklerioyanık,der
meçatmakasabalarda,oysageneral,bayraklarıolmadığı
içinkıyıdanmalangayapraklarısallayankalabalıklarıgö
rüyordu, canlı tapirler, fil ayağı büyüklüğünde dev bir
patatesyadabirkafesdolusukekliklebaşkanlıkçorbası
na tuz yetiştirmek için denize atlayanları görüyordu,
başkanlıkkamarasınınodinselalacakaranlığındaduygu
lanarakiçiniçekiyordu,bakınnasılgeliyorlarkaptan,ba
kın nasıl seviyorlar beni.Aralık ayında,Antil dünyası
buzkesildiğinde,kapalıarabasınakurulupdağyamaçla
rınatırmanıyor,kayalıklarıntepesinekondurulmuşbü
yük evde, kıtanın öbür uluslarının eski diktatörleriyle
dominooynayarakgeçiriyorduikindiyi,yıllarcaöncesı
ğınmahakkıtanıdığı,tahtlarındanedilmişbusabıkba
balar,onunbağışındanyararlanarakyaşlanıyorlardışim
di,taraçadakikoltuklarda,ellerinegeçecekikincibirfır
satınhayalgemisinikuruyor,kendikendilerinekonuşu
yor,denizeuzananbölmedegeneralinonlariçinyaptır
dığı dinlenme evinde ölümlerini bekliyorlardı; önce
hepsinitekerteker,biricikkonuğugibikarşılardı;hepsi
detanağarırken,pijamalarınınüstünegeçirdikleriüni
formayla çıkagelmişlerdi. Yanlarında devlet hazinesin
denyürüttükleribirsandıkdolusupara,nişanlarladolu
birbavul,gazetekesikleriyapıştırılmışeskidefterler,
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