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Kara Melek başlığı altında toplanmış bu öykülerde Anto-
nio Tabucchi insan ruhunda gizli olan ve günün birinde şu ya 
da bu yoldan kendini açığa vuran kötülüğü düşsel bir temel-
lendirmeyle, şiirsel bir dille irdeliyor. Sona erdiklerinde okurda 
adlandırılması zor bir tedirginlik duygusu bırakan öyküler bun-
lar; çünkü us değil duygu ürünü her biri: Nereden, nasıl estik-
leri, nereye ilettikleri de pek belli değil, anlatılan olayların ge-
risindeki derin bir katmandan kaynaklanıyorlar, ama o katman 
karanlığını koruyor. 

Öykülerden dördünde, kötülük eğilimi doğrudan ya da 
dolaylı yoldan siyasal olgularla ilintili: Portekiz’deki ve İtal-
ya’daki faşist diktalar, daha sonra 70’li yılların İtalya’sında bir 
politik cinayet ve aydınlar arasındaki sağ-sol çekişmeleri. Ama 
altı öykünün ikisinde açık bir siyasal gönderme seçilemiyor; 
denebilir ki siyasal ortam kötülük tohumunun yeşermesi için 
elverişli, ama elzem değil; adı konulmayan başka nedenler de 
tetikleyici olabilir − hatta yalnızca ömrünün sonuna varmış bir 
ihtiyar şairin inançsız, sevgisiz, alaycı benmerkezciliği bile.

Tabucchi, kendi de belirttiği gibi, kitabın başlığını koyar-
ken, tutkunu olduğu ve hem örtülü, gizemli Hermes’çi yazın 
biçemini, hem yaşama, geçmişe, anılara yaklaşımını, dolayısıyla 
yapıtlarında gözlemlediğimiz derin, özlem ve esef yüklü mah-
remiyet tonunu benimsediği şair Eugenio Montale’nin1 bir şi-
irinden esinlenmiş:

1.EugenioMontale(1896-1981):XX.yüzyılİtalyanyazınınınöndegelenşairi,Her-
mes’çi(örtülü,gizemli)biçemiyletanınır.1975’teNobelÖdülü’nelayıkgörülmüş-
tür.Sözkonusuşiir1971’debasılanSatura[Yergiler]kitapçığındayeralır.(Ç.N.)

SUNUŞ
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Ey yüce kara melek
islere bulanmış, koru beni
kanatlarının altında
...
“ey kara melek göster kendini
ama parıltınla öldürme beni.

Beşinci öykünün başkişisi olan “ihtiyar şair”, metinde adı 
belirtilmese de, İtalyan okurun kolayca algılayacağı üzere Mon-
tale’ye ve yaşamına açık seçik göndermelerden oluşuyor.

O arada Hıristiyan kültürünün bazı kaynaklarında (örne-
ğin Yuhanna İncil’inde) şeytanın aslında kibrinden ötürü Tanrı 
tarafından lanetlenip gökyüzünden aşağıya atılmış bir melek 
olarak gösterildiğini anımsatalım.

Neyyire Gül Işık
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Engel und Puppe: dann ist endlich Schauspiel. 
(Melek ve Kukla: Gösterinin âlâsı işte o zamandır.)

Rainer Maria Rilke, Duino Ağıtları, IV, 57.
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Ömrümün belli bir döneminde bana eşlik etmiş olan bu 
öykülere ben de kendimce bir notla eşlik etmeyi isterdim, şöy-
le azık ya da veda sayılacak bir şey. Şimdi boş sayfa beni işba-
şına çağırıyor ya, elimden gelmiyor. Belki sadece bıkkınlıktır 
benimki. Onlardan bıkmışımdır, kendi kendimden bıkmışım-
dır, pek de huzurlu sayılmayacak birlikteliğimizden bıkmışım-
dır. Melekler zorlayıcı yaratıklardır, hele bu kitapta anlatılan 
tür den melekler. Yumuşacık tüyleri yoktur, kısacıktır tüyleri, 
diken gibi batar.

Yeter. Böyle başlarını alıp gitsinler, geldikleri gibi. Hiçbir 
şey varlıklarını haklı göstermesin, hiçbir şey onları korumasın 
− hele sayfa kenarında durum gereği basmakalıp sözlerle örül-
müş bir not. Meleklerin yalnız birinden söz etmek istiyorum: 
Düşsel bir Toskana Maremma’sında Verne’in Kaptan Ne-
mo’sunun hayalinin canlandığı son öyküde belirip kaybolan 
bir melek. Bu öykü bundan yıllar yılı önce yazdığım, sonra da 
kaldırıp attığım bir romana aitti. O romanın ilk iki sayfası 
apansızın bir çekmecede, gençlik çağımdan kalma, şimdi ar-
dından hayıflandığım bir dergi şeklinde ortaya çıkıverdiler. O 
sayfalar dile geldiler. Ve öykü geliştirilsin istediler, yıllar önce 
yazdığım biçimiyle değil, şimdi düşündüğüm biçimiyle. Geç-
mişte olan şeyler geri döner; ısrarla, dilenerek, imalı sözlerle 
kapımızı çalarlar. Çoğunlukla dudaklarında bir gülümseyiş 
vardır; oysa insan kanmamalıdır, aldatıcı bir gülümseyiştir o. 
Ve o arada biz hayatımızı yaşarız, yazarız − bizi menzile doğru 
sürükleyen bu yanılsamada ikisi de aynı şeydir zaten.

Not
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Bu kitabın başlığı Eugenio Montale’ye ait, kara kanatlı bir 
meleğe o benden önce rastlamıştı. Kendisine saygı sunmayı 
amaçlayan bir başlık, ama her şeyden önce sevgi dolu bir anı. 

A.T.
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Kimi zaman bir oyunla başladığı olur, minik, gizli, 
handiyse çocuksu bir oyun, bir tek sen bilirsin onu ve hiç 
kimseye söylemezsin, utanırsın, yapılır şey değildir bu, 
ama oyundur işte, insanın kendi kendine yaptığı bir şa-
kadır diyelim, ya da başkalarına, o anda yanından gelip 
geçenlere, artık o sırada kim geçiyorsa, senin habersiz 
oyun arkadaşların olurlar, bilmeseler de. Çünkü konuş-
maktadırlar. Basit bir oyundur, hiç zahmet vermez, oy-
nayanın belirlediklerinin dışında kuralı yoktur, bu da 
onu çekici ve özgür kılar, hem ortalıkta dolaşmak yeter, 
örneğin pazar günü, ideal bir gündür pazar, bir alay çift 
için için sıkılarak kafelerde gezinirler, gruplar halinde 
oturan eski dostlar birbirlerine bir şeyler anlatırlar, tek 
başına dolaşanlar garsona takılırlar, ihtiyar kadıncağızlar 
vardır, yakınıp dururlar, kendi zamanlarında her şeyin 
farklı olduğunu, şimdi dünyanın adeta çılgına döndüğü-
nü söylerler; işte böyle, bir tümce yeter, sen o tümce ol-
duğuna karar verirsin, elindeki pensle bir parçacık doku-
yu çekip çıkararak yalıtan bir cerrah gibi, konuşmanın 
içinden çekip alırsın onu, örneğin: Yirmi beşinci yıldönü-
mümüzü kutluyorduk ki rahmetli beyim − o kadarı yeter-
lidir, başlamak için pek güzel bir tümcedir, bugün geç bir 
ilkbahar pazarı, bir güvercin sürüsü katedralin çatısı üs-

BİR ŞEYİN GETİRDİĞİ SESLER, AMA 
SÖYLEMESİ OLANAKSIZ NEYİN
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tünde beyaz bir leke çizerek dönmekte, bu meydanda 
çok fazla güvercin var, her yanı pisletiyorlar ama seyret-
mesi hoş oluyor, önemli olan tümceyi getiren kadına 
bakmamaktır, kimi kez uymaktan hoşlandığın bir kural-
dır o, sen de güvercinleri seyrediyorsun, böylece gözleri-
ni yukarılarda tutuyorsun, kim bilir nasıl biridir bu ihti-
yar hanım, yine de hayalinde canlandırabiliyorsun onu, 
gazete bayisiyle konuşuyor, radyo dergisini istediğini 
işittin, oyununa başlamak için ne güzel bir tümce, zihin-
sel makasınla onu gümüş sözcüğünden başlayarak kesip 
çıkarıyorsun, zaten güvercinlerin gökyüzünde çizdikleri 
açık renk lekeyle pek uyuşan bir sözcük, meydanın öbür 
yanına geçmeye koyuluyorsun, şu zemin takviyesi çalış-
maları da bir türlü bitmiyor, tümceyi içinden birkaç kez 
daha yineliyorsun, tadına varıyorsun, iyi bir açılış, hani 
pokerde eline iyi kâğıt gelir ya öyle, kim bilir bu akşam 
neler yapılandıracaksın, akşamları başkalarının seslerinin 
armağan ettiği saçma ama mantıklı bir parça yazması 
güzel oluyor, bu öyküyü çaldığın kişilerin anlattıkların-
dan bambaşka bir şey, ama yalnızca sana ait, çünkü onlar 
böylesi bir öyküyü ne yapacaklarını bilemezler, tanıya-
mazlar bile, her biri ona ufacık bir parça sağlamıştır, se-
nin geçerken yakaladığın, seçtiğin, yerli yerine oturttu-
ğun mini mini bir taş, bu akşam senin hırslı gözlerle ba-
kacağın mozaiği oluşturmak için gereken o parça, ancak 
o taştır, olayların nasıl geliştiğine şaşacaksın, bir sözcü-
ğün bir ötekine, bir olayın bir ötekine, bir ayrıntının bir 
ötekine nasıl bağlandığına şaşacaksın, ta önce var olma-
yan ve şimdi işte var olan bir örgüyü yaratana değin: se-
nin öykünü.

Dante Meydanı’nda bir kafede oturmak da iyi bir 
fikir olabilir; “La Rapida” adında, çanta ve ayakkabı ona-
rılan ufak bir dükkâncağızın önüne masalarını açık hava-
ya çıkaran bir pastane var, bu saatte hep dondurma yi-
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yen, kahve içen müşterileri bulunur, bugün hava güzel 
ya, meydandaki evceğizlerde oturan ihtiyarcıklar da dı-
şarıya çıkmışlardır, başlarında hep şapkalarıyla oturan 
ihtiyarcıklar, ikide birde tükürürler, kâğıt oynarlar, ara 
sıra neredeyse anlaşılmaz sözler homurdanırlar ve baş-
kalarıyla sanki kendi kendilerine konuşur gibi konuşur-
lar, bu onların kim bilir kime, kim bilir ne demek için 
tuttukları yoldur, işte onlar az önce yakaladığın bir tüm-
ceyi sürdürmek için idealdirler, bakalım neleri bir araya 
getireceksin. Santa Maria Caddesi’nden aşağıya doğru 
yürüyorsun, boyunlarına asılı fotoğraf makineleriyle ilk 
turist kafileleri ortalıkta belirmiş, bazıları fotoğraf çeki-
yorlar, buradan bakınca kule1 acayip bir perspektif sunar, 
bir parçası öyle eğik durur ki sanki damların üstüne yu-
varlanacakmış gibidir, insanı etkiler yani, eskiden şurada-
ki snack-barın yerinde bir rahibe okulu vardı, önünden 
her geçtiğinde aklına gelir, oraya Cristina adında bir kızı 
beklemeye giderdin, sonsuz bir zaman öncesinde, üze-
rinden ne kadar zaman geçtiğini hesaplamayı bile iste-
mez canın, başka biriydin o zaman, ama ne tuhaftır, anı-
sı bu şimdi olduğun kişide kalmış. İflas rezaletinden ka-
çınmak için öldüğüne inandırdı âlemi. Bu tam bir arma-
ğan işte, öbür tümcelerden ayırman bile gerekmez, çün-
kü yanından geçen iki hanımın gevezeliği iki metre öte-
de anlaşılmaz olmuş, kurallara karşı gelerek dönüp bakı-
yorsun, tek gördüğün şey ikisinden birinin yüzünde san ki 
kulaklarına inanamazmış gibi büyük bir şaşkınlık oldu-
ğu, öteki de sanki şöyle der gibi başını sallamakta: ya, 
aynen böyle şekerim, inan sözüme; iki şık giyimli hanım, 
katedralde ayine gidiyor olmalılar, ayine daha vakit var, 
ama onlar ikindiyi gelip geçenleri seyrederek, sırdaşlık 

1.ÖykününgeçtiğiPisakentininünlüeğikkulesi.(Ç.N.)
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ederek geçirecekler, kim bilir kimden söz ediyorlardı, 
öylesi bir rezaletten kaçınmak için ölmüş gibi yapan kişi 
kimdi, her neyse, bunlar seni ilgilendirmez, önemli olan 
öykünün başlangıcının bayağı umut verici biçimde sürü-
yor olması: Yirmi beşinci evlilik yıldönümümüzü kutlu-
yorduk ki rahmetli beyim iflas rezaletinden kaçınmak için 
öldüğüne inandırdı âlemi. Uyağı bile var, eh, fazla mal göz 
çıkarmaz. Şimdilik buna bir mim koyup kaderin ne geti-
receğini bekleyebilirsin.

Yazık ki apansızın hava bozmakta. Şiddetli bir rüzgâr 
çıktı, serin, tuzlu esintiler geliyor denizden doğru, hava 
fırtına kopmak üzereymişcesine karardı, güney yanından 
mürekkep rengi bir bulut duvarı yükseldi, köprülerin ve 
Spina Kilisesi’nin mermerleri apak beliriyor, minicik kili-
se şimdi parıltılar saçan bir denizde resmedilmiş, kırılgan 
bir eski zaman gemisini andırıyor. Hava elektrik yüklü, 
duyumsuyorsun onu, insanın bu tür şeylere biraz duyar-
lığı olsun yeter, güvercinlerin tedirgin uçuşlarında, insan-
ların yapay telaşında, meydandaki kedilerin gerginliğinde 
sezinlersin: Oysa fırtına patlamak üzere değil henüz, sen 
onu iyi bilirsin, bu yeri de iklimini de avcunun içi gibi 
bilirsin, denizden doğru bir ilkbahar fırtınası kopup gel-
diğinde, kentin üstünde olgunlaşması için daha iki saat 
gerekir, ilkin ufukta şimşekler çakacak, uzaklarda bir top 
atışı varmış gibi gök gürültüleri işitilecektir; ardından bu-
lutlar çatlaksız bir yekpare kurşun blok gibi topluca gele-
ceklerdir; işte o zaman kentte hava kararır, gündüz gözü 
de olsa gece bastırır, işte ancak o noktada fırtına zincirden 
boşanır, rüzgâr kırıp geçirir, sonra yanlamasına yaylım ate-
şi misali yağar amansız bir yağmur.

Caffé Dante’de masaları ihtiyatla toparlayıp içeriye 
yerleştiriyorlar, müşterileri rahatsız etmeyecek biçimde, 
köşedeki içki şişelerinin yanına üst üste. Bir kahve ısmar-
lıyorsun, bir süre oyalanıp kafe sahibi ile bir ahbabının 
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