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ve hep kendime bakmaya
aydan baþka tanýðým olmadan,
sonra keyifle ýslýk çalmalýyým
taþa topraða basa basa,
var olmaktan baþka bir iþim,
yoldan baþka yakýným olmadan
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880 yýlý sonbaharýnda bir salý günü, San Francisco’da,
anneannemle dedemin çatýsý altýnda gelmiþim dünya
ya. Týpký bir la
bi
ren
te ben
ze
yen o ah
þap evin için
de
annem, yüreði cesaretle dopdolu, bana bir çýkýþ yolu
açmak için kemiklerini kýrarcasýna soluk alýp verirken,
egzotik mutfaðýnýn o hiç silinmeyen kokusu, baðrýþ
çaðrýþ konuþulan lehçelerinin sel gibi akan gürültüsü,
arýlar gibi dur durak bilmeksizin pürtelaþ oradan oraya
koþuþturan insan kalabalýðýyla, Çin Mahallesi’nin tüm o
vahþi yaþamý sürüp gidiyormuþ sokakta. Sabahýn kör
karanlýðýnda doðmuþum, ama Chinatown’da saatler
kural tanýmaz, daha o saatte baþlar pazaryerinin, atlý ara
ba trafiðinin ve kafesleri içinde aþçýnýn býçaðýný bekler
ken hüzünle havlayan köpeklerin gürültüsü. Doðumu
mun ayrýntýlarýný hayatýmýn oldukça geç bir döneminde
öðrendim, ama onlardan hiç habersiz kalmak daha kötü
olurdu ve unutkan belleðimizin karanlýk dehlizlerinde
sonsuza dek yitip gidebilirlerdi. Ailemin yaþantýsýnda
öyle çok sýr var ki, hepsini gün ýþýðýna çýkarmaya belki
de ömrüm yet
mez, çünkü sel gi
bi akan yað
mur
larýn
sürükleyip götürdüðü gerçekler kýsa ömürlüdür. Anne
annemle dedem büyük bir heyecanla karþýlamýþlar –oysa
pek çok tanýðýn anlatýmýna göre korkunç bir bebekmi
þim–, sonra da annemin baðrýna koymuþlar beni; ömrümün onunla kalabildiðim o birkaç dakikasý boyunca
büzülüp durmuþum orada. Sonra dayým Lucky, þansýný
bana da geçirmek için soluðunu üflemiþ yüzüme. Ýyi
niyetle yapmýþ bunu, kullandýðý yöntem de iþe yaramýþ,
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çünkü hiç deðilse hayatýmýn ilk otuz yýlý boyunca iþler
yolunda gitti. Ama durun, acele etmeyeyim. Bu uzun bir
öykü ve benim doðumumdan çok önce baþlýyor; hepsini
anlatmak için sabýrlý olmak gerekiyor, dinlemek içinse
daha da büyük bir sabýr gerek. Anlatýrken ipin ucu kaça
cak olursa sakýn umutsuzluða kapýlmayýn, çünkü birkaç
sayfa ötede kesinlikle yerli yerine oturacaktýr her þey.
Herhangi bir tarihle baþlamak zorunda olduðumuza göre
1862’den baþlayalým ve rasgele bir seçim yaparak bu
öykünün örneðin, inanýlmaz boyutlarda bir mobilyayla
baþladýðýný söyleyelim.
Paulina del Valle’nin yataðý, Victor Emanuel’in taç
giymesinden bir yýl sonra, Garibaldi’nin toplarýnýn gümbürtüsü yeni kurulmuþ Ýtalya Krallýðý’nda hâlâ yankýla
nýrken, Floransa’ya ýsmarlanmýþtý; yatak, sökülmüþ ola
rak bir Cenova transatlantiðinin içinde denizi aþýp, kanlý
bir grevin tam orta yerinde New York Limaný’na inmiþ,
Amerika’ya yerleþmiþ olan Þilili büyükbabamla büyük
annemin baþýnda bulunduðu Rodríguez de Santa Cruz
ailesine ait denizcilik þirketinin vapurlarýndan birine
aktarýlmýþtý. Üzerlerine Ýtalyanca olarak yalnýzca su peri
leri diye yazýlý sandýklarý teslim almak da Kaptan John
Sommers’a nasip olmuþtu. Kendisinden geriye bir tek
solmuþ bir fotoðrafla, denizlerde onca kez gidip gelmek
ten adamakýllý yýpranmýþ, içi acayip el yazýlarýyla dolu
deri kaplý bir sandýðýn kaldýðý bu iriyarý Ýngiliz denizcisi,
sýrlarla dolu uzun yýllarýn ardýndan sonunda geçmiþimin
açýða kavuþmaya baþlamasýyla kýsa bir süre önce öðren
diðime göre, benim büyükbabamýn babasýydý. Annean
nem Eliza Sommers’ýn babasý olan Kaptan John Som
mers’ý tanýmadým ben, ama serseri yaradýlýþýmý ondan
almýþým. Floransa iþi o yataðý gemisinin ambarýna koyup
Ame
ri
ka kýtasýnýn öbür ucu
na ka
dar götürme iþi de,
ömrü tuzlu sularda geçmiþ olan bu deniz adamýna düþ
müþtü. Kaptanýn, Yankilerin ablukasýndan ve müttefik
lerin saldýrýlarýndan ustalýkla sýyrýlýp Atlantik’in güney
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sýnýrlarýna ulaþmasý, Macellan Boðazý’nýn güvenilmez
sularýndan geçerek Pasifik Okyanusu’na girmesi, ardýndan da Güney Amerika’nýn pek çok limanýnda kýsa süre
lerle mola verdikten sonra gemisinin burnunu eski altýn
topraklarý olan Kuzey Kaliforniya’ya doðru çevirmesi
gerekmiþti. Sandýklarý San Francisco Limaný’nda açmak,
geminin marangozu yataðýn parçalarýný oymalarýný çiz
memeye özen göstererek týpký bir yap-boz bulmacasý gibi
bir araya getirirken baþýnda durmak, þiltesini yerleþtirip
yakut renkli yatak örtüsünü üzerine örttükten sonra bu
hantal mobilyayý bir arabaya yükleyip aðýr aðýr kent mer
kezine taþýtmak konusunda kesin emirler almýþtý. Araba
cýya, varýþ noktasý olan Paulina del Valle’nin evine yataðý
bý
rak
ma
dan önce Unión Mey
daný’nda iki tur at
masý,
büyükbabamýn metresinin balkonunun önünde de
küçük bir çýngýraðý çala çala iki tur daha dönmesi tem
bihlenmiþti. Üstelik bütün bu hünerleri, Yanki ordu
larýyla müttefiklerin ülkenin güneyinde gýrtlak gýrtlaða
geldikleri ve kimsenin ne þakalarla ne de çýngýrak sesle
riyle uðraþacak halde olmadýðý bir sýrada göstermek
zorundaydý. John Sommers, tüm bu emirleri içinden
lanetler yaðdýrarak vermiþti, çünkü aylar süren yolculuk
boyunca o yatak, yaptýðý iþin en nefret ettiði bölümünün,
yani patroniçe Paulina del Valle’nin kaprislerinin simge
si haline gelmiþti. Yataðýn arabaya yerleþtirildiðini
gördükten sonra içini çekerek, bunun o kadýn için yaptýðý son iþ olacaðýna karar verdi; on iki yýldýr onun hizme
tindeydi ve artýk sabrýnýn sýnýrlarýna gelmiþti. O mobilya
hâlâ sapasaðlam durur, rengârenk boyalý ahþaptan han
tal bir dinozoru andýrýyor; alçak kabartmalý baþucunda
çevresi köpüklü dalgalar ve deniz dibi yaratýklarýyla
sarýlý ola
rak Tan
rý Neptün yer alýrken, aya
ku
cun
da
yunuslarla denizkýzlarý oynaþýyorlar. Aradan yarým saat
geçmeden tüm San Francisco bu tanrýlara layýk yataðýn
haberini almýþtý bile; ama büyükbabamýn bu gösterinin
adanmýþ olduðu sevgilisi, araba küçük çýngýraðýný çala
Sararmýþ Bir Fotoðraf
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çala dönüp dolaþýrken bir yere saklanmýþtý.
— Bu zaferim fazla uzun sürmedi, diye bana itirafta
bulunmuþtu Paulina, yýllar sonra ben yataðýn fotoðrafýný
çekip ayrýntýlarýný öðrenmek için ýsrar ettiðimde. Þaka
geri tepti. Ben Feliciano’yu alaya alacaklar sanýrken her
kes beni alaya aldý. Ýnsanlarý doðru yargýlayamamýþým.
Böylesine fazilet taslayacaklarý kimin aklýna gelirdi? O
zamanlar San Francisco rüþvetçi politikacýlar, haydutlar
ve kötü kadýnlardan oluþan bir arý kovaný gibiydi.
— Onlara böyle meydan okuman herhalde hoþlarýna
gitmedi, diye tahminde bulundum.
— Hayýr. Biz kadýnlardan, ne kadar aþaðýlýk olurlarsa
olsunlar, kocalarýmýzýn saygýnlýðýný korumamýz beklenir.
— Ama senin kocan aþaðýlýk biri deðildi ki, diye iti
raz ettim.
— Deðildi, ama aptallýklar yapýyordu. Her neyse, bu
ünlü yataktan asla piþman olmadým, kýrk yýl yattým onun
içinde.
— Peki kocan foyasýnýn meydana çýktýðýný görünce
ne yaptý?
— Ülkede iç savaþ nedeniyle kan gövdeyi götürürken
benim abartýlý mobilyalar satýn aldýðýmý söyledi. Tabii
her þeyi de inkâr etti. Bir damlacýk aklý olan hiç kimse,
çarþaflarýn altýnda yakalansa bile sadakatsizliðini itiraf
etmez.
— Bunu kendi deneyimlerine dayanarak mý söylü
yorsun?
— Keþke öyle olsaydý, Aurora, diye karþýlýk verdi
Paulina del Valle hiç duraksamadan.
Yataðýn ben on üç yaþýmdayken çektiðim ilk fotoðra
fýnda, Paulina, bu mitolojik yataðýnýn içinde, üzerinde
dantelli geceliði ve yarým kiloluk mücevherleriyle iþle
meli saten yastýklara dayanmýþ olarak görünüyor. Onu o
haliyle pek çok kez görmüþümdür, öldüðünde de cenaze
nöbetinde onu böyle görmeyi isterdim, ama o, mezarýna
Karmelit rahibelerinin hüzünlü giysisi içinde girmeyi ve
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ruhunun huzur bulabilmesi için yýllar boyu kendi adýna
ilahiler okutulmasýný istemiþti. “Þimdiye kadar pek çok
kepazelik yaptým, artýk teslim olmanýn zamaný geldi,”
diye açýklamýþtý bana, son zamanlarýnda buz gibi soðuk
bir melankoliye gömüldüðünde. Sona yaklaþtýðýný
gördükçe dehþete kapýlmýþtý. O yataðý bodruma kaldýrtmýþ, onca savurganlýktan sonra debdebeden uzak bir
biçimde ölebilmek için onun yerine at kýlýndan þiltesi
olan tahta bir karyola koydurmuþtu, acaba Aziz Pavlus
günah defterindekileri silip yeniden yazar mý diye. Yine
de duyduðu o korku, öteki nesnel varlýklarýný elden
çýkarmasýna yetmemiþ, o zamana kadar artýk çok küçülmüþ olan parasal imparatorluðunun dizginlerini son
nefesini verene kadar elden býrakmamýþtý. Gençliðinde
ki gözü peklikten son zamanlarýnda pek az þey kalmýþ,
alaycýlýðý bile tükenmeye yüz tutmuþtu, ama benim
büyükannem kendi efsanesini kendisi yaratmýþtýr, hiçbir
at kýlýndan þil
te ya da Kar
me
lit giy
si
si yok ede
mez o
efsaneyi. Sýrf kocasýný bezdirmek için kentin ana cadde
lerinden geçirme zevkini tattýðý o Floransa iþi yatak, en
þanlý zamanlarýndan birine rastlamýþtý. O dönemde aile,
Cross olarak deðiþtirilmiþ farklý bir soyadýyla San Fran
cisco’da oturuyordu, çünkü hiçbir Amerikalý o tanýnan
Rodríguez de Santa Cruz y del Valle adýný doðru dürüst
telaffuz edemezdi; buna da çok yazýk olmuþtu, çünkü
özgün soyadýnda Engizisyon zamanýndan kalma antik
týnýlar vardý. Nob Hill Mahallesi’ ne henüz yeni taþýnmýþlar, orada kendilerine akýl almaz büyüklükte bir malikâne
yaptýrmýþlardý; kentin en görkemlilerinden biri olan bu
konak, ikide bir iþlerine son verilen, birbirlerine rakip
pek çok mimarýn karabasaný olmuþtu. Aile, Feliciano’nun
ileri sürdüðü gibi, servetini 1849’daki altýna hücum
zamanýnda yapmýþ deðildi; Antarktika buzlarýndan mah
fazalarýn içine oturtulmuþ taze ürünleri ta Þili’den Kali
forniya’ya taþýmayý akýl eden karýsýnýn o harika iþletme
cilik içgüdüsüne borçluydu bu serveti. O kargaþa döne
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minde tek bir þeftali bir ons altýn deðerindeydi, Paulina
da fýrsatlardan yararlanmayý bilmiþti. Onun bu giriþimi
baþarýya ulaþmýþ ve sonunda Valparaíso’yla San Francis
co arasýnda sefer yapan bir ticaret filosuna sahip olmuþ
lardý; gemiler birinci yýl boþ olarak geri dönüyorlardý,
ama sonralarý Kaliforniya unu taþýmaya baþlamýþlar,
böylelikle pek çok Þilili tarýmcýnýn mahvolmasýna neden
olmuþlardý; bunlarýn arasýnda Paulina’ nýn herkesin
çekindiði babasý Agustín del Valle de vardý; adamýn tüm
buðdayý, Yankilerin bembeyaz unuyla rekabet edemedi
ði için ambarlarda kurtlanýp kalmýþ, öfkesinden karaci
ðe
ri de kurt
lanmýþtý. Altýna hücum has
talýðý
nýn so
na
ermesinden sonra binlerce serüvenci, bir düþün peþinde
saðlýklarýný ve esenliklerini yitirmiþ olarak, yola çýktýklarýndan çok daha yoksul bir halde geldikleri yerlere
geri dönmüþlerdi; oysa Paulina ile Feliciano servet sahibi
olmuþlar, Ýspanyol þivesinin neredeyse aþýlamaz engeli
ne raðmen, San Francisco sosyetesinin doruðuna otur
mayý da becermiþlerdi. “Kaliforniya’da herkes, soyu sopu
belirsiz ailelerden gelme görgüsüz yeni zengin, oysa
bizim soyaðacýmýz ta Haçlýlara dayanýyor,” diye o zaman
lar övünüp dururdu Paulina, yenilgiyi kabullenip Þili’ye
geri dönmeden önce. Yine de onlara kapýlarý açan tek
þey, ne soyluluk unvanlarý, ne de banka hesaplarý deðil,
kendine kentin en kudretlileri arasýnda dostlar edinen
Feliciano’nun cana yakýnlýðý olmuþtu. Oysa gösteriþ me
raklýsý olan o aðzýbozuk, saygýsýz, aceleci karýsý yenilir
yutulur þey deðildi. Ýtiraf etmek gerekir ki, Paulina ilk
görüþte bir iguana karþýsýnda duyulan hayranlýkla deh
þet karýþýmý bir izlenim býrakýyordu insanda; ancak onu
daha iyi tanýdýktan sonra ortaya çýkýyordu duygusal
yaný. 1862 yýlýnda kocasýný, tüm anakarayý aþan demiryo
luyla baðlantýlý bir ticaret iþine sokmuþ, bu da onlarý
kesin olarak zengin etmiþti. Bu hanýmýn iþ konusundaki
koku alma duyusunu nereden almýþ olabileceðini düþü
nemiyorum. Þilili toprak sahipleri olan, ufuklarý dar, ruh
20

fakiri bir aileden geliyordu; Valparaíso’daki baba evinin
dört duvarý arasýnda tespih çekip dua ederek ve iþ iþleye
rek yetiþmiþti, çünkü babasý cahilliðin kadýnlarla yoksul
larýn efendilerine boyun eðmelerini garantilediðine ina
nýrdý. Paulina, yazý yazmayla aritmetiðin temel bilgileri
ni þöyle böyle öðrenmiþti, ömründe kitap okumamýþtý ve
toplamalarý parmakla yapardý –çýkarma ise hiç yapmaz
dý–, ama elinin deðdiði her þey servete dönüþürdü. Har
vurup harman savuran çocuklarýyla akrabalarý olmasay
dý, bir imparatoriçe ihtiþamý içinde ölebilirdi. O yýllarda
Birleþik Devletler’in doðusuyla batýsýný birleþtirmek üze
re demiryolu inþa edilmekteydi. Herkes o iki þirketin
hisse senetlerine yatýrým yapýp raylarý hangisinin daha
çabuk yerleþtireceði konusunda bahse girerken, bu
eðlenceli yarýþa kayýtsýz kalan Paulina, yemek masasýnýn
üzerine bir harita açarak, trenin ileride geçeceði güzergâ
hý ve buralardaki bol su bulunan yerleri bir topograf sab
rýyla incelemiþti. Alçakgönüllü Çinli iþçilerin son çiviyi
çakarak iki demiryolunu Utah’daki Promotory’de birleþ
tirmelerinden ve ilk lokomotifin, dumanlarýný bir volkan
gibi püskürtüp kazazede bir gemi gibi düdüðünü çala
çala demir gürültüleri arasýnda anakarayý bir uçtan bir
uca aþmasýndan çok önce, kocasýný haritasýnda kýrmýzý
mürekkeple çarpý iþaretleri konmuþ yerlerde arazi satýn
almaya kandýrmýþtý bile.
— Kasabalar buralarda kurulacak, çünkü buralarda
su var, bunlarýn her birinde de bir maðazamýz olacak,
diye açýklamýþtý.
— Ama bu çok para, diye baðýrmýþtý dehþet içindeki
Feliciano da.
— Sen de borç alýrsýn, bankalar ne güne duruyor?
Baþkasýnýn parasýný kullanabilecekken kendi paramýzý
ne diye riske atalým, diye karþýlýk vermiþti Paulina, böyle
durumlarda her zaman tartýþtýðý biçimde.
Ýþte tam da ban
ka
lar
la görüþüp ülke
nin yarýsýnda
araziler satýn alma iþiyle uðraþýrlarken patlak vermiþti o
21

sevgili olayý. Amanda Lowell adýnda bir aktristti söz
konusu olan; tadýna bakmýþ olanlarýn ileri sürdüklerine
göre süt gibi beyaz tenli, yemyeþil gözlü, þeftali lezzetin
de, mis gibi bir Ýskoçyalýydý bu. Þarký söylemesi ve dans
etmesi berbattý ama coþku doluydu, beþ para etmez
komedilerde oynuyor, kodamanlarýn partilerine neþe
katýyordu. Egzotik danslarýný yaparken bedenine sardýðý
upuzun ve kalýn, uysal ama tüyler ürpertici görünüþlü
bir Panama yýlanýna sahipti; hayvan hiçbir zaman huy
suzluk belirtileri göstermemiþti, ta ki talihsiz bir gecede
kadýn, baþýnda tüylü bir taçla boy gösterip de, hayvanýn
bu saç tuvaletini dalgýn bir papaðan sanýp onu mideye
indirme çabasý içinde hanýmýný boðmasýna ramak kalana
kadar. Dilber Lowell, Kaliforniya’nýn eðlence hayatýnda
ki binlerce ‘lekeli güvercin’den biri olmaktan çok uzaktý;
lütuflarýna yalnýzca parayla deðil ayný zamanda nezaket
ve çekicilikle eriþilebilen burnu havada bir kibar fahiþey
di. Koruyucularýnýn cömertliði sayesinde rahat bir yaþam
sürüyordu ve yeteneksiz bir sürü artiste yardým edecek
olanaklara bol bol sahipti; yoksul olarak ölmeye mah
kûmdu, çünkü bir ülke maliyesi gibi para harcýyor, kala
nýný da baþkalarýna baðýþlýyordu. Gençliðinin en güzel
yýllarýndayken, tavýrlarýnýn zarafetiyle ve aslan yelesine
benzeyen kýzýl saçlarýyla yolda trafiði altüst edebilecek
yetenekte bir kadýndý, ama rezalet çýkarmaktaki becerisi
talihini tersine çevirebilecek nitelikteydi, çünkü ani bir
öfke kriziyle saygýn bir adý ve aileyi mahvedebilirdi. Bu
risk Fe
li
ci
ano’yu büsbütün kamçýlamýþtý; o bir kor
san
ruhuna sahipti ve ateþle oynama düþüncesi Lowell’ýn o
þahane kalçalarý kadar baþtan çýkarmýþtý onu. Kentin
göbeðinde bir apartman dairesine yerleþtirdi kadýný, ama
yanýnda onunla birlikte ortalýða hiç çýkmýyordu, çünkü
karýsýnýn huyunu çok iyi bilirdi; bir keresinde geçirdiði
bir kýskançlýk krizinde tüm giysilerinin kollarýyla paça
larýný makasla doðrayýp hepsini bürosunun kapýsýna
atmýþtý. Giysilerini Prens Albert’in Londra’daki terzisine
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ýsmarlayan onun kadar þýk biri için öldürücü bir darbe
olmuþtu bu.
Bir erkek cenneti olan San Francisco kentinde, evli
likteki sadakatsizliði en son haber alan hep kadýn olur
du, ama bu kez Lowell’ýn kendisi olmuþtu haberi ortalýða
yayan. Koruyucusu sýrtýný döner dönmez, koynuna aldýðý
her bir sevgili için yataðýnýn direklerine bir çentik atýyor
du. Tam bir koleksiyoncuydu; onun ilgisini çeken, kendi
lerine özgü becerileriyle erkekler deðil, yataðýn direkle
rindeki çentiklerin sayýsýydý; altýna hücum zamanýnda
San Francisco’dan yýldýrým gibi gelip geçmiþ Ýrlandalý bir
kibar yosma olan büyüleyici Lola Montez’in efsanesini
gölgede býrakmak iddiasýndaydý. Lowell’ýn attýðý çizikle
rin dedikodusu aðýzdan aðýza dolaþmaya baþlamýþtý,
erkekler onu ziyaret etmek için birbirlerini yiyorlardý,
hem bu yosmanýn, içlerinden pek çoklarýnýn çoktan
tadýna bakmýþ olduklarý güzelliði yüzünden, hem de ken
tin kodamanlarýndan birinin metresiyle yatmanýn çekici
liðinden. Bu haber tüm Kaliforniya’yý dolandýktan sonra
varmýþtý Paulina del Valle’nin kulaðýna.
— Ýþin en aþaðýlayýcý yaný, o þýrfýntý kalkýp sana boy
nuzlarý takýyor, dünya âlem de benim hadým bir horozla
evli olduðumu konuþup duruyor, diye kocasýný haþlamýþ
tý Paulina, bu gibi durumlarda kullandýðý külhanbeyi
aðzýyla.
Feliciano Rodríguez de Santa Cruz’un bu koleksiyon
cu kadýnýn marifetlerinden hiç haberi yoktu, duyduðun
da öfkesinden neredeyse yüreðine inecekti. Yaptýðý iyi
likler nedeniyle kendisine onca gönül borcu olan dostla
rýnýn, tanýdýklarýnýn ve tüm öteki kiþilerin onu böylesine
alaya alacaklarý aklýnýn ucundan bile geçmezdi. Buna
karþýlýk sevgilisini hiç suçlamadý, çünkü yoldan çýkmaya
her zaman hazýr ve ahlaki yapýdan yoksun nefis yaratýk
lar olan karþý cinsin dönekliklerini baþtan kabullenmiþti.
Kadýnlar verimli topraðýn, kanýn ve organik iþlevlerin
insanlarýyken, erkeklerin yaþamlarý kahramanlýklara,
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