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Norman Lock’a.

Emekli olduktan sonra kıyıdan uzakta, zeytincilikle 
geçinen bir kasabaya yerleşen diktatörün biri, birkaç yıl 
içinde toplumsal bellekten silindi, eski şaşaalı günlerini 
kimse hatırlamaz, okeyde taş aşırmasına müsamaha gös-
termez oldu. Yüzü çok hatırda kalır bir yüz değildi; sesin-
de ya da konuşmasında belirgin bir özellik yoktu; sıradan 
bir diktatör olarak görevini yapmış, sıradan bir ihtiyar ola-
rak günlerinin tükenmesini bekliyordu şimdi. Yolu kasa-
badan geçen ve onun tuhafiyeci dükkanına bir düğme, bir 
parça lastik ya da ufak bir şişe kolonya almak için gelen 
yabancılarla bazen yarenlik yapacağı tutar, ama eskiden 
diktatör olduğuna kimseyi gerçekten inandıramazdı. Böy-
le günlerin akşamlarında, evine döner dönmez gardırobu-
nun diplerinden, düğmeleri kafatası kemiğinden yapılmış 
tören üniformasını çıkarıp giyer, ayna karşısına geçer, her-
kesin çoktan unuttuğu sönük konuşmalarından birini ya-
pardı. Ne yazık ki bu hayal kırıklığı ölümünde de sürdü; 
vasiyetine rağmen diktatör bu üniformasıyla gömülmedi.

* * *

DİKTATÖRLER
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Diktatörün biri, çıktığı yurt gezilerinden birinde 
memleketine de gitti; kendisini karşılamaya gelen kala-
balığın arasında, ona tanıdık gelen bir yüz gördü. Hemen 
değilse de bir süre sonra, bu yüzün kime ait olduğunu 
çıkardı: İlkokul arkadaşıydı bu kız. O zamanlar hepsin-
den iri, bütün oğlanlardan en az bir kafa uzundu, eli çok 
ağırdı ve her istediğini yaptırırdı onlara. Sınıfın zorbasıy-
dı, diye gülerek adamlarına anlattı diktatör, eski sınıf ar-
kadaşının yanına doğru yürümeye başlarken. Arkadaşı 
artık iriyarı bir kadındı, yüzü şişmiş, burnu ve elleri bü-
yümüş, dişleri biraz eksilmişti, ama o eski asabi sırıtışı 
hiç değişmemişti. Diktatör sevinçle sarılmak için bir 
hamle yapınca, eski arkadaşı hafifçe kendini çekerek onu 
durdurdu, böyle şeylerden hiç hoşlanmadığını söyledi. 
Diktatörü oldukça mutsuz ve sağlıksız gördüğünü, belli 
ki kendisine iyi bakmadığını, sarayındaki dalkavukların 
onu yavaş yavaş öldürmesine izin verdiğini, giysilerinin 
çok demode olduğunu ve onu yaşlı gösterdiğini, kel kal-
manın da ona hiç yakışmadığını bir nefeste ekleyiverdi. 
Diktatör bir anda ilkokul yıllarına döndü bu sözlerle – 
arkadaşının aslında fiziksel gücüyle değil, psikolojik yıp-
ratma yöntemleriyle hepsinin üstünde baskı kurduğunu 
hatırladı. Bu kısa karşılaşma, diktatörün sonraki yılların-
da yönetim tarzında köklü bir değişim yaratacaktı.

* * *

Diktatörün biri, ülkesinde yaşayan en iyi insandı; nü-
fusun geri kalanı içten pazarlıklı, kinci, sevgisiz, acımasız, 
hoyrat, hırsız, katil, tacizci insanlardan oluşuyordu. Dik-
tatöre katlanamıyordu hiçbiri; onu yok etmek, mümkün-
se sinsi bir planla ve kendi elleriyle öldürmek için can 
atıyorlardı. Gizli ve yaygın bir yeraltı örgütlenmesinin 
ortaya çıkması da uzun sürmemişti, ama ordudan korku-
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yorlardı enikonu. Diktatör kadar olmasa bile, yine de ol-
dukça iyi insanlar vardı orduda, en azından yüksek ko-
mutada – aşağıdakiler herkes kadar kötüydü, ne daha az 
ne daha fazla. İnsanlar zıvanadan çıkıp sokağa döküldü-
ğünde, ortalığı yakıp yıkmaya başladığında diktatör gide-
rek daha sevecen davranışlar sergiler oldu; bir fırsatını 
bulup herkesi bağışlamaya, hapishaneleri boşaltmaya, 
yıkılanları ve bozulanları onartmak için büyük harcama-
ları göze almaya başladı. Bunları olabildiğince gizli yapı-
yordu elbette, basındaki yandaşları da onun aslında ne 
kadar kötü bir insan olduğunu yazıp duruyordu; halkın 
çoğu buna kanmıyordu ama, kanmış gibi görünse de. 
Diktatörün sonu bir gün ansızın, önemsiz gibi görünen 
bir olayın bir anda büyümesiyle geldi: Komutanlarından 
biri, onun idari bölgesinde yaşayan, kızı tarafından metro 
treninin altına itilen ve nasıl olduysa kurtulan bir kadını 
hastane odasında ziyaret etmiş, çiçek götürmüştü. Gale-
yana gelen yöre halkının hastane binasını ateşe verişini 
televizyondan izleyen diktatör, artık her şey için çok geç 
olduğunu anladı. Bu insanlara iyilik yaramıyordu, ama 
onun da elinden başka bir şey gelmiyordu. Yılların yor-
gunluğu birkaç saat içinde onu tümüyle yıldırdı, bir an 
önce sarayının basılmasını ve hızlı bir şekilde öldürülme-
yi beklemeye başladı. Fazla beklemesi gerekmeyecekti.

* * *

Diktatörün biri yalnızca beş yaşındaydı, ama yetmiş 
beşlik diktatörleri cebinden çıkarırdı. Annesine, babası-
na, ablasına öyle azap çektiriyor, çevredekilere o kadar 
dehşet saçıyordu ki büyüdüğünde dünyanın en önemli 
diktatörlerinden biri olacağından herkes emindi. Yine de 
bazen, özellikle uykuya yeni daldığında, inanılmaz bir 
tatlılık çöküyordu üzerine, dudaklarının kenarına ufacık 
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bir gülümseme yerleşiveriyordu. Neyse ki böyle durum-
larda annesi onu biraz sertçe sarsarak uyandırıyor, küçük 
diktatör normale dönüyordu. İleriki yaşlarında, gerçek 
bir diktatör olduğunda, uykuya dalabilmesi için hep bi-
risi tarafından sarsılması gerekecekti.

* * *

Diktatörün biri, işin zorluklarına dayanamayıp aklı-
nı yitirmişti; bir dağın yamacında, orman içinde bir kli-
nikte yaşıyordu artık, tedavisinin imkansız olduğu kabul 
edilmişti. Kendisinden sonra gelen diktatör, eski diktatö-
rün tüm masraflarını bir vefa örneği olarak kendi cebin-
den karşılayacağını duyurmuştu. Aklını yitiren eski dik-
tatör, diğer bazı hastalarla devlet işlerine dair toplantılar 
yaparak ve sekreter kılığına girmiş bir hemşireye mek-
tuplar, gazete makaleleri ve konuşma metinleri yazdıra-
rak geçiriyordu günlerini. Hastane hekimleri diktatörün 
ailesini kaçınılmaz sona hazırlamaya çalışmış, birkaç yıl 
içinde bu kadarını bile dikte edemeyeceğini anlatmışlar-
dı, sonrasında perişan aileyi hiçbiri teskin edememişti.

* * *

On binlerin üzerine gözünü kırpmadan bombalar 
yağdırmış, sokaktaki masum insanları kurşun yağmuru-
na tutturmuş, siyasal rakiplerini işkenceyle öldürtmüş 
(bir-ikisini bizzat öldürdüğü anlatılırdı), halkının büyük 
bir kısmı yoksulluk çekerken kişisel servetini milyarlarca 
dolara çıkarmış, cebinden beş kuruş ödemeden, şirket 
patronlarına yaptırdığı sarayında şatafat içinde yaşayan 
bir diktatör bu, ama bakın: Ülkenin en ünlü bestecisinin 
ablasını boğulmaktan son anda kurtardıktan, deniz ke-
narındaki muhteşem villasına kucağında taşıdıktan son-
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ra, kendi elleriyle hazırladığı sıcak ıhlamuru yudum yu-
dum içiriyor, müzik ve estetik konusunda yaşlı kadınca-
ğızla sohbet ediyor şimdi. 

* * * 

Gerçekte pek az diktatörün başına gelen, ama kor-
kusu istisnasız bütün diktatörlerin yüreğine çöreklenmiş 
bir hastalıktan mustaripti diktatörün biri: Geçmişte yap-
tıklarından pişmanlık duymaya başlamıştı. Yakın çevre-
sini oluşturan devlet üst yönetiminde büyük panik vardı 
– ülke halkına ve dünyaya hiçbir şey belli etmemek için 
hepsi elinden geleni yapıyordu, ama her an, geri dönüş-
süz büyük bir skandal patlak verebilirdi. Kendinden kur-
tulmaktan başka hiçbir şey istemeyen diktatörse, bu ce-
zanın ne zaman biteceğini; en güvendiği insanlar tarafın-
dan kendi bedenine, olabilecek en korkunç hücreye hap-
sedilmiş olmanın kahrıyla daha ne kadar yaşaması gerek-
tiğini sorarak uyanıyordu her sabah. Gerçekten de ancak 
cezasının tamamını çektikten sonra ölebilecekti.

* * *

Diktatörün ortadan kayboluşunun beşinci gününde 
ülkede yaşam durma noktasına geldi. İnsanlar bulvarlar-
da ruh gibi yürüyor, caddelerde sebepsiz yere birbirleri-
ne sarılıyor, arka sokaklarda yere yığılıp hıçkıra hıçkıra 
ağlıyordu. Hayatın bu gerçeğini bir gün öğrenmek zo-
runda kalacakları, hiçbirinin aklına gelmemişti belli ki: 
Bir diktatör tarafından yönetilen bir ülkede yaşamak 
zordu, ama asıl korkuncu, bir diktatör tarafından kaderi-
ne terk edilen bir ülkede yaşamak zorunda kalmaktı.

* * *
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