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Çavuş, Patrocinio Ana’ya gözucuyla bakıyor: Eşeka-
rısı hâlâ orada. Kayık bulanık suyun üstünde öne arkaya 
salınıp duruyor. Suyun her iki kıyısında, birer duvar gibi 
yükselen sıra sıra ağaçlar var. Yakıcı, yapışkan bir buhar 
yayılıyor dalların arasından. Muhafızlar birbirlerine so-
kulmuş uyuyorlar. Belden yukarıları çıplak. Tam tepede 
sarı yeşil bir öğle güneşi var ama, hurma dalları onları 
koruyor: Ufaklık, kafasını Şişko’nun göbeğine dayamış 
dinlendiriyor. Sarı kocaman kocaman terliyor. Kara ise 
ağzı açık, horlayıp duruyor. Bir sinek filosu kayığa doğru 
inişe geçiyor. Kelebekler, arılar, koca koca sinekler uyu-
yan gövdelerin çevresinde dönüp duruyorlar. Motor bi-
teviye homurdanıyor. Hıçkırık gibi bir homurtu. Kılavuz 
Nieves, sol eli dümende, sağ elinde bir sigara, kaskatı du-
ruyor. Hasır şapkanın altındaki bronzlaşmış yüzde tek 
bir kıpırtı yok. Bu orman adamları da neden normal in-
sanlara benzemezler sanki? Neden öteki Hıristiyanlar 
gibi doğru dürüst terlemezler? Angélica Ana, gözlerini 
yummuş, dimdik, kayığın kıçında duruyor. Yüzü kırış kı-
rış. Arada bir, dilini şöyle bir bıyıklarında dolaştırıp biri-
ken terleri topluyor ve tükürüyor. Zavallı kadın! Bu yaş-
ta böyle gezintilerin âlemi var mı! Eşekarısı birden ma-
vimsi kanatlarını çırpıyor, Patrocinio Ana’nın pembe al-
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nını terk ediyor. Bembeyaz ışığın içinde çemberler çize-
rek gözden kayboluyor. Şimdi Kılavuz, motoru durdura-
cak ve “Çavuş, geldik, Chicais bu yarın ardında bir yer-
de,” diyecek. Ama Çavuş’un içine öyle doğuyor ki, orada 
kimsecikler yok. Motorun gürültüsü diniyor, rahibeler 
ve askerler gözlerini açıyorlar. Başlarını kaldırıp bakıyor-
lar. Kılavuz Nieves, ayakta, kancayı bir sağa bir sola dal-
dırıyor. Kayık sessizce kıyıya yanaşıyor. Askerler yerle-
rinden doğrulup gömleklerine, keplerine el atıyorlar. Toz-
luklarını düzeltiyorlar. Irmağın sağ kıyısındaki ağaçların 
geçit töreni bir dalga darbesiyle duruveriyor. Kayık kum-
sala oturuyor. Burası çakıltaşları ve balçıkla, öbek öbek 
kamışlarla, fundalıklarla kaplı küçük bir körfez. Kayığın 
burnu, kırmızı toprağa hoş bir parantez çiziyor. Ağaçla-
rın sona erdiği yerde dik bir yar yükseliyor. Kıyıda tek bir 
kayık; yarın üstünde tek bir insan silueti yok. Kayığın 
dibi kuma gömülüyor. Nieves ve askerler aşağıya atlayıp 
kurşuni çamurun içinde bata çıka yürüyorlar. Yüreği onu 
yanıltmıyor; bir mezarlık burası. Hem Mangache’ler1 her 
zaman doğru söylerler. Çavuş, kayığın burnundan aşağı 
sarkıyor. Kılavuz ve askerler kayığı toprağın kuru olduğu 
yere çekiyorlar. İyi yürekli rahibelere yardım ediyor, on-
ları kucaklarında taşıyorlar. Aman bir yerleri ıslanmasın. 
Angélica Ana, Şişko ile Kara’nın kollarındayken bile cid-
diyetini koruyor. Ufaklık ile Sarı, onu kucaklamak için 
kollarını uzattıklarında Patrocinio Ana bir an tereddüt 
ediyor, sonra ıstakoz gibi kızararak kollarına düşüyor. As-
kerler zorlukla, paytak paytak yürüyerek kumsalı aşıyor-
lar. Rahibeleri çamursuz bir yere indiriyorlar. Çavuş atla-
yıp yarın ayağına ulaşıyor. Angélica Ana, kararlı adımlar-
la yokuşu tırmanmaya başlamış bile. Ardında da Patroci-

1.Peru’daMadagaskarkökenliAfrikalıkölelereverilenisim.(Y.N.)
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nio Ana var. Her ikisi de emekleyerek ilerliyor ve tozu 
dumana katıyorlar. Yarın üstünde incecik bir toprak ta-
bakası var. Adım attıkça kayıyor. Çavuş ve askerler dizle-
rine kadar toprağa gömülmüş, toz içinde, iki büklüm 
ilerliyorlar. Ağızlarını mendillerle örtmüşler. Şişko’yu 
aksırık tutuyor ve tükürüyor. Tepeye vardıklarında bir-
birlerinin tozunu silkiyorlar. Çavuş çevreye bir göz atı-
yor: Yuvarlak bir düzlük, sivri damlı birkaç kulübe, ba-
kımsız muz ve manyok tarlaları ve bütün bunları çepe-
çevre saran yoğun, sık bir orman. Kulübelerin arasında 
dallarına küçük, oval keseler asılı ağaçlar var: Paucar1 
yuvaları bunlar. O sizi bu konuda daha önce uyarmıştı, 
Angélica Ana, bu yüzden şaşıracak bir şey yok. İşte gö-
rüldüğü gibi, burası bomboş. Ama Angélica Ana bir o 
yana, bir bu yana koşuyor; evin birine dalıyor, oradan 
çıkıp burnunu bir başkasına sokuyor; sinek yakalamak 
için ellerini şaklatıyor, bir an bile durmuyor. Öyle ki, 
uzaktan, yaşlı bir kadından çok tozlara bürünmüş, kıpır 
kıpır bir rahibe giysisini andırıyor. Dimdik, enerji yüklü 
bir gölge. Patrocinio Ana ise, tersine, hiç kımıldamadan, 
olduğu yerde duruyor. Ellerini giysisinin altına gizlemiş, 
gözleri, terk edilmiş köyün içinde koşuşturup duruyor. 
Dallar kımıldıyor ve canhıraş çığlıklar kaplıyor ortalığı. 
Yeşil kanatlardan, masmavi gövdelerden ve siyah gaga-
lardan oluşan bir filo, Chicais’ın ıssız kulübelerinin üs-
tünde gürültüyle uçuşuyor. Askerler ve rahibeler, çalılık-
ların ardında kayboluncaya kadar, gözleriyle onları izli-
yorlar. Kopardıkları patırtı bir an havada asılı kalıyor: 
Burada papağan olduğuna göre, demek yiyecek bir şey-
ler bulunabiliyor. İnsanın, her şeye karşın açlıktan ölme-
yeceğini bilmesi iyi bir şey. Ama, öyle her şeyi yiyemez-

1.Ötücükuşlartakımındanbirkuş.(Y.N.)
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siniz anacığım, insanın midesi perişan olur. Yani, sizin an
layacağınız, bağırsaklarınız bozuluverir.

Tırmandıkları yarın bittiği yerde önce hasır bir şap-
ka peydahlanıyor; sonra da Kılavuz Nieves’in bronzlaş-
mış yüzü: İşte anacıklar, Aguaruna’ları korkutan şey bu. 
Bu kadar dik kafalı olmanın âlemi var mıydı sanki, neden 
onu dinlememişlerdi? Angélica Ana yaklaşıyor, kısık 
gözleriyle çevreyi kolaçan ediyor. İri, boğum boğum ve 
üzerleri çillerle kaplı elleri Çavuş’un gözleri önünde 
dans ediyor; yakında bir yerdeler, yanlarında hiçbir şey 
götürmemişler, oturup dönmelerini bekleyeceğiz, hepsi 
o kadar. Adamlar bakıyorlar. Çavuş bir sigara yakıyor. İki 
paucar gökyüzünde bir o yana, bir bu yana uçup duru-
yor. Siyah, yaldızlı tüyleri ıslak bir parıltıyla yanıyor. 
Chicais’ta her şey var, küçük kuşlar bile. Olmayan yal-
nızca Aguaruna’lar1 ve bu durum Şişko’yu güldürüyor. 
Neden onları ansızın bastırmıyoruz? Angélica Ana şaşır-
mış görünüyor. Anacık, onları herhalde pek iyi tanımı-
yordu, çenesinin altındaki beyaz kıllar usul usul titriyor. 
Hıristiyanlardan korkuyorlar ve bu yüzden de kaçıp bir 
yerlere gizlendiler. Dönecekler diye beklemenin de bir 
yararı olmaz. Biz burada olduğumuz sürece yerlerinden 
bile kıpırdamazlar. Ufak tefek ve şişman Patrocinio Ana 
da burada. Kara ile Sarı’nın arasında. Neyse ki geçen yıl 
böyle kaçmamışlardı. Hatta onları karşılamış, dumanı 
üstünde bir gamitana2 bile sunmuşlardı. Çavuş bunu ha-
tırlıyor mu acaba? Ama o zaman hiçbir şey bilmiyorlardı 
ki Patrocinio Ana. Şimdi herhalde durumu kavramışsın-
dır. Askerler ve Kılavuz Nieves yere oturup ayakkabıları-
nı çıkartıyorlar. Kara matarasını açıp içiyor, sonra derin 

1.Peru’daormanlardayaşayanyerlihalk.(Y.N.)
2.Etilezzetlitatlısubalığı.(Y.N.)
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derin iç çekiyor. Angélica Ana başını kaldırıyor: Çavuş, 
çadırlarımızı kuralım – yüzü kırış kırış, cibinliklerimizi 
takalım – bakışları bomboş, dönmelerini bekleyelim – 
sesi kırgın, üstelik sakın bana hayır deme; ben oldukça 
görmüş geçirmiş bir kadınım. Çavuş sigarasını atıyor, to-
puklarıyla ezip toprağa gömüyor. Keyfiniz bilir. Haydi 
çocuklar, biraz kımıldayın. Ve tam bu sırada bir gıdakla-
ma duyuluyor ve sık fundaların arasından bir tavuk fırlı-
yor. Sarı ve Ufaklık neşeyle çığlığı basıyorlar. Yer yer be-
yaz lekeleri olan kara bir tavuk bu. Peşinden seyirtip ya-
kalıyorlar. Angélica Ana’nın gözlerinde şimşekler çakı-
yor. Haydutlar, ne yapıyorsunuz, sizin mi ki o? Yumru-
ğuyla havayı dövüyor. Bırakın çabuk onu. Bırakmaları 
için Çavuş da üsteliyor ama istemeye istemeye. Ama 
anacığım, eğer burada kalınacaksa bunu yemek pekâlâ 
haklarıdır, açlıktan karnımız kazınacak değil ya! Angélica 
Ana ise yolsuzluğa hiç dayanamaz. Zavallı tavuklarına 
da göz dikecek olursak, bize güven duymalarını nasıl 
bekleyebiliriz? Bunu Patrocinio Ana da onaylıyor. Evet 
Çavuş, çalmak Tanrı’ya saldırmaktır. Yüzü yusyuvarlak 
ve her tarafından sağlık fışkırıyor. Yoksa Tanrı’nın buy-
ruklarını görmezden mi geliyorsun? Tavuğun ayağı yere 
değiyor. Keyifle gıdaklıyor, kanatlarını çırpıyor. Salına 
salına uzaklaşıyor. Çavuş ise omuzlarını silkiyor: O buy-
rukların ne mene şeyler olduğunu kendisinden daha iyi 
değilse bile, en az kendisi kadar iyi bildikleri halde, böyle 
namusluluk kaygılarına kapılmak da neyin nesi oluyor?

Askerler kıyı boyunca uzaklaşıyorlar. Ağaçlarda pa-
pağanlar ve paucar’lar cıvıl cıvıl. Sinek vızıltıları. Chi
cais’ın çatılarını örten yarina1 yapraklarını kımıldatan 
hafif bir yel. Çavuş tozluklarını gevşetiyor, mırıldanıyor. 

1.Panama’nıngüneyindeyetişenbirtürpalmiye.(Y.N.)



18

Çarpık çurpuk bir ağzı var. Kılavuz Nieves sırtına bir 
şaplak konduruyor: Böyle canını sıkma, olayları sakin 
sakin, olduğu gibi kabul et. Çavuş ise çaktırmadan rahi-
beleri işaret ediyor. Ah, Don Adrián; böyle tombulları da 
oldum olası sevmez. Angélica Ana susuzluktan kıvranı-
yor ama, bunu bilen kim? İnsanı bir kere hararet bastı 
mı, ruhu belki daha bir canlanır ama, vücut bu kadar 
sıkıntıyı çekmez. Angélica Ana böyle diyor, Patrocinio 
Ana’ya. Ama hayır. Böyle konuşmamalısın Angélica Ana. 
Şimdi askerler yukarı çıkarlar ve bir limonata içtin mi 
bir şeyciğin kalmaz. Kendini daha iyi hissedersin. Bu ka-
dınlar böyle fısır fısır ne konuşuyorlar? Yoksa Çavuş’u 
mu çekiştiriyorlar? Çavuş dalgın dalgın çevreye göz gez-
diriyor. Onu enayi mi sanıyor bu kadınlar? Serinlemek 
için kepini yelpaze gibi sallıyor. Ah, şu iki genç tavuk! Ve 
birden Kılavuz Nieves’e dönüyor: Dostlar arasında fısıl-
tıyla konuşulmaz. Kılavuz’sa, Çavuş bak, adamların ko-
şarak geliyor, diye uyarıyor onu. Bir kano mu? Evet, diye 
yanıtlıyor Kara. İçinde Aguaruna’lar mı var? Evet Çavuş, 
diyor Sarı; Ufaklık, Evet; Şişko ve rahibeler de yi ne, Evet 
evet, diye yineliyorlar. Sonra gidip birtakım sorular soru-
yor ve ne yapacaklarını kestiremeden geri geliyorlar. Ça-
vuş, Sarı’ya yarın başında beklemesini ve yukarı çıkarlar-
sa haber vermesini buyuruyor. Ötekilerinse saklanmaları 
gerek. Kılavuz Nieves, tozlukları, tüfekleri topluyor. Ça-
vuş ve muhafızlar kulübelerden birine dalıyorlar. Rahi-
belerse köy alanında kalakalıyorlar. Annecikler, saklan-
manız gerek. Patrocinio Ana çabuk, Angélica Ana haydi. 
Rahibeler bir an birbirlerine bakıyor, fısıldaşıyor, sonra, 
seke seke koşarak tam karşılarında bulunan kulübeye gi-
riyor; içerideki çalı çırpıların ardında gizlenmeye çalışı-
yorlar. Sarı, parmağıyla ırmağı gösteriyor; İşte iniyorlar 
Çavuş, kanolarını bağlıyorlar, hah şimdi de yukarı çıkı-
yorlar, diye sesleniyor. Çavuş ise, Çabuk ol uyuşuk, sak-
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lan Sarı, uyuma orada, diye çıkışıyor. Ufaklık ve Şişko, 
tam siper yere yatmışlar. Chonta1 kütüklerinden örül-
müş duvarın çatlaklarından dışarıyı gözlüyorlar. Kara ve 
Kılavuz Nieves ise duvarın dip köşesine çekilmişler. Der-
ken, Sarı koşarak geliyor ve Çavuş’un yanına ulaşır ulaş-
maz yere çömeliyor. İşte oradalar; Angélica Ana yaşlı 
maşlı, ama gözleri çok keskin. Patrocinio Ana, diyor, on-
ları görüyorum, altı kişiler. Kadınlardan yaşlı olanının 
saçları salkım saçak, üstünde beyazımtırak bir peştemal 
var. Bez, bronzlaşmış, gevşek iki et parçasına dönüşmüş 
olan göğüslerinden kemerine dek iniyor. Onun ardından 
da kısa boylu, karınları dışarı fırlamış, iskelet bacaklı iki 
genç adam geliyor. Cinsel organlarını, sarmaşık lifleriyle 
tutturulmuş toprak rengi kumaş parçalarıyla örtmüşler. 
Kıçları açıkta. Saçlarıysa birer çelenk gibi kaşlarının üs-
tüne dökülüyor. Sırtlarında muz hevenkleri taşıyorlar. 
Daha arkada ise, başlarında lif lif örülmüş saçlarıyla iki 
küçük kız... Birinin burnunda hızma var, ötekinin ayak 
bileklerindeyse deri halkalar. Onlar da peşlerinden gelen 
küçük çocuk gibi çırılçıplaklar. Çocuk hepsinden daha 
körpe ve daha çelimsiz görünüyor. Derken, köyün çıplak 
ve ıssız alanına bakıyorlar. Öndeki kadın ağzını açıyor. 
Adamlar da bir o yana bir bu yana başlarını sallıyorlar. 
Rahibe analar onlarla konuşmaya mı çıkıyorlar ne? Evet, 
diyor Çavuş ve işte rahibeler çıkıyor, çocuklar dikkat. 
Altı tane baş, hep birlikte o yana dönüyor ve donup ka-
lıyorlar. Rahibeler, yüzlerinde gülümseme, adım adım 
gruba doğru yaklaşıyorlar. Çıplak gözle fark edilmeyecek 
kadar yavaş, Aguaruna’lar birbirlerine sokuluyorlar. Az 
sonra da, soluk renkli ve kaskatı bir vücut gibi, iç içe 
geçiyorlar. Altı çift göz, karanlık siluetleriyle kendilerine 

1.Kerestesisertbirpalmiyetürü.(Y.N.)
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yönelen bu iki nesneye yapışıyor. Kaçmaya kalkacak olur-
larsa saldıracağız çocuklar; ama tek bir mermi bile atıl-
masını istemiyorum, onları korkutmanın anlamı yok, 
diye uyarıyor Çavuş. Yaklaşmalarına izin veriyorlar Ça-
vuşum, diyor Sarı. O, görür görmez kaçacaklarını sanı-
yordu oysa. Gerçekten de körpecik şeyler bu kızlar; gen-
cecik şeyler, öyle değil mi Çavuşum? diyor Şişko. Çavuş, 
Şişko sen iflah olmaz adamın tekisin, diye karşılık veri-
yor. Rahibeler duraklıyor. Küçük çocuklar da aynı anda 
belli belirsiz gerileyip yaşlı kadının bacaklarına sarılıyor-
lar. Kadın, çocukların sırtlarına küçük şaplaklar atıyor. 
Elinin her hareketinde pörsümüş göğüsleri sarsılıp sar-
kaç gibi salınıyor: Tanrı sizinle olsun, diye söze giriyor 
Angélica Ana. Sonra, ağzından homurtular, tükürükler 
saçılmaya, çatlak, kaba saba ve ıslık gibi sesler dökülme-
ye başlıyor. Tükürmek için duraklıyor, sonra daha da çok 
bağırarak adeta savaşarak homurdanmayı sürdürüyor. 
Sürekli, ama sürekli olarak homurdanıyor. Derken elleri 
de hareketleniyor; Aguaruna’ların solgun, donuk, kayıt-
sız bakışları altında gösterişli çizgiler çiziyor. Yerlilerle 
kendi dilleriyle konuşuyor; Çocuklar, gürültü etmeyin, 
eğer bizi bir fark ederlerse korkuya kapılırlar. Anneciğe 
baksanıza, tam da Chuncho’lar1 gibi tükürüyor. Bir Hı
ris tiyan’ın onlarla kendi dilleriyle konuşması hoşlarına 
gidiyordur, değil mi Çavuş? Çavuşsa uyarılarını sürdürü-
yor: Aman çocuklar, sakın gürültü etmeyin. Angélica 
Ana’nın homurtuları kulübeye alabildiğine net, güçlü, 
ancak bir o kadar da akortsuz bir tonda ulaşıyor. Kara ve 
Kılavuz Nieves burunlarını duvara dayamışlar, şimdi on-
lar da alanda olan biteni dikizliyorlar. Anamız onları ka-
fesledi bile çocuklar, şurası kesin ki onları az çok tanıyor. 

1.Perukökenlibirgrubunerkeği.Kadınlarınadachunchadenir.(Y.N.)
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