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São Miguel
Bu kitaba Azor adalarýnda, öðle vakti, Vila da
Nordeste’nin küçük meydanlarýndan birindeki bir
sýraya oturduktan sonra baþlýyorum. On günlük bir
yolculuðun ilk günü bugün, aðýrdan alýyorum. Ýlk
satýrlarým dökülüyor kâðýda. Fotoðraf kareleri ise,
ilk günün heyecanýyla, hayli yol aldýlar.
Dün gece geldim. Ani bir kararla bu adalara kaç
tým. Her derin deðiþimin arifesinde, bir baþýma
uzaklara kaçmak, artýk iyice kanýksadýðým bir tepki
ye dönüþtü benim için. Yalnýzlýðýmýn ta dibine vara
bilmenin yolu, kendimi bütünüyle yitirdiðim bilin
medik bir coðrafyaya sýðýnmaktan geçiyor her ne
dense. O yerde bir yandan kendimi yitirirken, içime
ipten bir merdiven indiriyorum. Yöreye yakýnlaþma
ya baþladýkça, bilinmezle tanýdýk arasýna bir köprü
atýyorum. Bu kez aðýr bir yükü hafifletmeye geldiði
min bilincindeyim; sanýrým þimdiye kadar kaldýr
maya yeltenmediðim, böylesi bir denemeye giriþmiþ
olsaydým da altýnda ezileceðimi bildiðim bir yük bu.
Adalarda baþýboþ gezintilerimin, yükü biraz olsun
hafifleteceðine, karanlýðýn yeðinliðinde ipincecik
bir ýþýðý yüzeye çýkaracaðýna inanmak istiyorum.
Her an bir þeye tutunmaya ihtiyaç duyar insan, tutu
nacak hiçbir þeyi kalmadýðýnda bile. Tutunmak ve
sýðýnmak, kaçmakla çeliþiyor mu? Bilmiyorum.
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Önce, neden bir adada ya da takýmadalarda ka
rar kýldýðýmý sormalýyým kendime. Ada, tanýmý gere
ði bir kara parçasýný sýnýrlýyor. Sýnýrlý bir yüzölçü
münde kalmak zorunluluðu ve bu yüzölçümünü bir
zamanla sýnýrlama gereði, derli toplu bir keþif orta
mý saðlamak açýsýndan uygun olabilir. Öte yandan,
yine ayný nedenler, bir coðrafyanýn getirdiði içsel
genleþmeyi, coðrafyanýn da dallanýp budaklanma
sýyla sonsuz hale getirmeyi engelleyebilirler. Kýsýtlý
bir coðrafyayý, kýsýtlý bir zamanda, iç sýnýrlarýmý da
kýsýtlý tut
mak yo
luy
la aþa
caðým. Bu da ga
li
ba bir
cins sarýlma, kuþatýlma duygusu veriyor bana.
Sýnýrlamanýn doðruluðunu sýnamam gerekiyor.
Sýnýrlarý daraltmak kýsýtlý bir mekâna, bu mekânýn
verdiði sarýlma duygusu derin bir yanýlsamaya açý
labilir. Kendimi uyarmalýyým. Her yolculuk böyle
baþlamalý en azýndan, ardýndan da sapaklarda yitip
gitmek en doðrusu.
*
Dünden beri üzerinde bulunduðum, sabahtan
beri kiralýk bir arabayla yollarýný arþýnladýðým São
Miguel adasý, Azor adalarýnýn en büyüðü. Uzunluðu
65 km., geniþliði ise 16 km. Bu rakamlar en uç nok
talarý gösteriyor üstelik. 750 km2’lik bir kara parça
sýndayým ve birkaç gün içinde bu daracýk alaný keþ
fetmek niyetindeyim. Bu verileri alýrsam, fazla fazla
vaktim olduðu sonucunu çýkarmam iþten bile deðil.
Hele altýmda bir araba olduðu düþünülürse, iþimin
daha da kolay olduðu anlaþýlýr.
Dün gece saat dokuza doðru uçakla Ponta Del
gada’ya indim. Olabildiðince çabuk yol çantamý ve A
tipi kiralýk arabayý toplayýp yola koyuldum. Ponta
Delgada’nýn 50 km. kadar doðusundaki Furnas’da
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otelime vardýðýmda saat on buçuðu geçiyordu. Bu
sabah da Furnas’dan Nordeste’ye doðru 40 km. ka
dar yol teptim. Dura dura, geze gezine, dolana dola
þa üç buçuk saat sürdü yolum. Arada bir yanyollara
dalýp kayboldum, kimi zaman arabadan epey uzak
laþýp yürüye yürüye patikalara girdim. Yine de topu
topu üç buçuk saatte Nordeste’deki meydana, üze
rinde oturduðum sýraya vardým. Öðle saatinde yaz
maya baþladým, þimdi ara verip bir þeyler atýþtýra
caðým, sonra yeniden yola düþeceðim. Kýyý þeridini
izleyerek Lomba da Maia’ya gitmeyi, oradan güneye
çark edip hava kararmadan Furnas’a dönmeyi
planlýyorum. Kâðýt üzerinde yeterince zamaným var.
*
Da
ha yarým gün geç
ti
ðin
de, bir
kaç günün bu
adayý keþfetmeye yetmeyeceðini anladým. Günbatý
mýnda, hesapladýðým yoldan otele döndüðümde bu
inancým kesinlik kazandý. Adanýn, ancak dörtte biri
ni, doðusunu turladým. Ýçimde büyük bir yoksunluk
duygusu var þu satýrlarý yazarken.
Yarýn Ribeira Grande üzerinden Ponta Delgada’
ya geçeceðim. Þimdiden bu yolun da bugün olduðu
kadar eksik kalacaðýnýn bilincindeyim. Bütün yol
larýn eksik kalma gerekliliði, midemde bir yanmaya
neden oluyor.
Bugün gördüklerimi hatýrlamaya çalýþýyorum.
Bir yandan dikkatimi yolda yoðunlaþtýrýrken, olabil
diðince geçtiðim mekânlara göz atýyordum. Atlas
Okyanusu’nun ortasýnda, eskiden balina avcýlarýnýn
sefere çýktýklarý bu adanýn yemyeþil yeðin bitki ör
tüsü sýk sýk Akdeniz’i tropik yörelerle buluþturuyor,
yüksek tepelerle denizi birleþtiriyor. Aralara serpiþ
tirilmiþ, irili ufaklý köyler de bembeyaz alçý sývalý
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yapýlarýyla ve her birindeki sömürge biçemi kilisele
riyle ilginç bir karþýtlýk oluþturuyorlar. Aydýnlýk yüz
lü çirkin insanlar ve çayýrlarda otlayan sýðýrlar be
nim gözümde adanýn haritasýný çiziyorlar.
Hepsi bu kadar. Uzunlamasýna süslü betimle
melere, karmaþýk duygusal çýkarsamalara girecek
durumda deðilim. Bir gün boyunca daracýk bir ala
nýn ortasýndan geçtim gittim. Geriye kalanlar da
sadece bu anlamsýz imge kýrýntýlarý, kýrýntý imgeler.
Ýçinden geçip gittiðim yöre, kalýcý hiçbir iz býrakma
dý benliðimde, ben de o yörede iz býrakmadým tabii.
Bir rastlantý, anlamsýz bir buluþma. Derin bir yanýl
sama.
*
Üç yýl boyunca Ýsviçre’de küçücük bir köyde ya
þadým. Kýzým, biz o köyde yaþarken dünyaya geldi.
O zaman yaz kýþ, yaðmur çamur kar demez, en az
haftada bir gün, elimde fotoðraf makinasý ya da
önümde puset, tarlalarýn, baðlarýn arasýnda saatler
süren yürüyüþlere çýkardým. Her seferinde evden
hareket ettiðim göz önüne alýnýrsa, üç yýllýk gezinti
lerimin son derece sýnýrlý bir alaný kapsadýðý ve ayný
yerlerden defalarca geçtiðim anlaþýlýr. Buna rað
men, üç yýlýn sonunda kente taþýndýðýmda ve dönüp
yakýn geçmiþime baktýðýmda, o köyün çevresini ye
terince tanýmadýðým gerçeðiyle burun buruna kalý
yorum. Birkaç kez ayný köye gitmem bu izlenimi
doðrulamaktan, pekiþtirmekten baþka iþe yaramadý.
Þimdiyse çok daha geniþ, hatta karþýlaþtýrýldý
ðýnda uçsuz bucaksýz sayýlabilecek bir kara parçasý
ný birkaç güne sýðdýrmaya çalýþýyorum. Kendi baþýna Sisyphos’un çabalarýný andýrýyor bu uðraþ. Yine
de önümde uzanan dokuz günü en iyi þekilde deðer
12

lendirebilme umudu var içimde. Bu sýðdýrma, sýkýþ
týrma, yoðunlaþtýrma uðraþý, içimdeki beklentiye
denk geliyor bir anlamda.
Ýsviçre’deki köyden kente taþýnalý sekiz yýlý geç
ti. Bu süre içinde akýllanmadým herhalde. Hâlâ ayný
umut, ayný yanýlsamayla yollara düþmeye devam
ediyorum. Uçsuz bucaksýz uzak yöreler gezdim.
Sonra sayýsýný unuttuðum kentler, kasabalar, köyler
var. Hepsinden ayný yoksunlukla döndüm. Bir son
rakine kadar yoksunluðumu bastýrdým ve bu bastýrma iþini ne de çabuk becerebildiðime þaþtým. Bir ara
Prag’ý komþu kapýsý yapmýþtým, son gidiþimde ayný
boþluk çöktü belleðime. Bir yöreyi, bir kenti tanýmak olasý mýdýr? Ya bir çehreyi, bir gövdeyi?
*
Yollar coðrafyalarla sýnýrlý deðil kuþkusuz. Örne
ðin bir gövdeyi ne kadar tanýdýðýmý sorgulayabili
rim. Zaman ne kadar uzun olursa olsun, bildik saný
lan bir gövdenin her yeni açýlýmýnda þaþkýnlýkla tit
rediðini bulgular insan. Bu gövde, kiþinin kendi
gövdesi olduðunda da deðiþen bir þey yoktur. Giaco
mo Casanova’nýn, Pietro Aretino’nun bir gövdeden
ötekine nasýl da kolay geçtiklerini düþününce, baþ
tan beri etrafýnda dönüp durduðum yoksunluk duy
gusu iyice kesif bir hal alýyor içimde.
Sonra kitaplar var. Zamanýn, ülkelerin, kimlik
lerin, duygularýn coðrafyalarýnda kaybolmayý iyi bi
liyorum, çocukluðumdan beri. Büyük olasýlýkla,
kimliðimi oluþturan yaprak yaprak, cilt cilt coðraf
yalardan artakalanlarý bugünkü Azor izlenimleriyle
karþýlaþtýrabilirim. Belleðimde yer edenler, sadece
içinden alelacele geçip gittiðim bu adanýn doðusu
kadar olsa gerek.
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Bu noktada durursam, bir çeliþkiye düþmek pa
hasýna, belleðimde yer etmeyen gövdelerin ya da
metinlerin bugünümü yoðurduðunu kolaylýkla id
dia ede
bi
li
rim. Du
rum böyle olun
ca, yýllardýr sür
dürdüðüm, bir yenisini bugün tekrarladýðým gezile
rin de ayný kapýya açýldýðý, yüzeyselliðine daha dik
katli bakmak gerektiði gerçeði dikiliyor karþýmda.
Bu sabah, içinden, ortasýndan, üzerinden kayýp
geçtiðim coðrafyaya, beni buraya getiren itkinin
merceðinden, kendi içgözümden bakmalýyým.
*
Kitaplara dönüyorum yeniden; belki onlarý daha
iyi bildiðimden, iyi bildiðimi sandýðýmdan, belki da
ha anlaþýlýr olduklarýný düþündüðümden.
Kitabý okumaya ayýrdýðým süreyi genelgeçer an
lamýyla yaþamadýðým, yaþamdan çaldýðým, kaçýrdý
ðým bir za
man di
li
mi ola
rak algýla
mak mümkün.
Greklerin düþünceleri, Rönesans’ýn öyküsü, korsan
larýn serüvenleri, polisiyelerin meraký, hepsi bir
sanki. Yaþamaya ayýracak zamaný okumaya yönlen
dirdiðimde, insan olarak varýlmasý öngörülen hedef
ten uzaklaþmýþ oluyorum. Bunun uzaklaþma sayýl
madýðý noktalarda gecikmek’ten dem vurabilirim.
Burada okumak, yaþamak’la çeliþen bir kavram
olarak görünüyor. Oysa adam olma’nýn okumak’tan
geçtiði düþünülürse, adam olma’nýn yaþamakla çe
liþtiði saptamasý çýkýveriyor önüme. Bir de baþýndan
beri kullandýðým yolda olma halini bu çizgiye kata
rak, iþi içinden çýkýlmaz hale getirmek niyetinde
yim. Düðümlerde aranmanýn daha yerinde olduðu
önsezisine tutunuyorum.
Yaþamak’la okumak’ýn çeliþkili olduðunu belirt
tiðime göre, þimdi madalyonun öteki yüzünü çevire
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bilirim. Biraz geniþ açýdan kendime bakarsam, en
azýndan kendi hayatýmda, okumuþ olmanýn (kavra
ma çifte anlam yüklüyorum) bana birçok kapýyý açtý
ðýný, bu kapýlarýn herbirinin beni yaþama yaklaþtýr
dýðýný, hatta içine soktuðunu rahatlýkla ileri sürebi
lirim. Bu paradoksu açýkça ortaya koymalýyým:
Okuduðum kitaplarýn tortularý, kýrýntýlarý belleðim
de belli belirsiz yüzeysel bir iz býrakýyorlar. Bu izi
tutabilmek için verdiðim uðraþ, yani ayýrdýðým za
man, yaþamdan çalýnmýþ kýsýr bir sürece denk geli
yor. Bu coðrafyanýn ortasýndan geçip gitmiþ olmak
beni saklandýðým, kaçtýðým hayata yakýnlaþtýrýyor.
Kitaplara çok küçük yaþta sýðýndýðýmý, onlarýn
renkli dünyasýnda kendime bir barýnak keþfettiðimi
biliyorum. O yaþta bir çocuðun okuduðundan çok
daha fazla kitap okuduðumu anýmsýyorum. O yýllar
da kendi dilimde son derece sýnýrlý olduðunu çok
sonralarý öðrendiðim çocuk klasiklerini yutar gibi
okuyordum. Geri dönüp baktýðýmda, okuma serüve
ninin mi, yoksa bir kitabýn sonunu getirmiþ olmanýn
mý daha büyük önem taþýdýðý konusunda kimi kuþ
kular uyanýyor içimde. Sanki bir kitabý okuyup bitir
mek, bitirmiþ olmak, kitabýn içeriðinden önce geli
yor
du be
nim için. Oku
duk
larýmdan aldýðým zevk
sýnýrlý kalmaya yazgýlýydý, öyküler sayfalarý çevirme
itkisine yetiþemiyorlardý. Öykü kahramanlarý, be
nim hýzýma ayak uydurmak için soluk soluða kalý
yorlardý. Okunan kitap sayýsý, okunanýn yarattýðý
heyecandan daha öncelikliydi.
Ergenlik çaðýmdan sonra, kitaplara yeniden
döndüm; okuduklarýmýn çoðunu baþtan okudum;
farklý tatlar, farklý hazlar aldým. O dönemde abur cu
burculuðumu gövdelere yöneltmiþtim; yine sayý pe
þinde koþar olmuþtum. Kitaplar gibi, gövdelerden
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kaç
mayý da alýþkanlýða dönüþtürmüþtüm. Yýllar
la,
kitaplardan, gövdelerden kaçmamayý öðrendiðimi
sanýyorum; arada bir eski kaçamak alýþkanlýklarým
nüksetse de, kaçmamayý yaþayabildiðime inanýyo
rum. Bu
nun için, kaçýlmasý en güç olanýn kaç
ma
arzusu olduðunu anlayacak kadar kitap, gövde gez
mem ge
rek
ti. Hiçbir ki
ta
ba, hiçbir gövde
ye bütü
nüyle ulaþýlamayacaðýný, onun gizlerinin bütünüyle
açýmlanamayacaðýný anlamak, bu bilginin yarattýðý
yoksunluðu kabullenmek iþin en güç yanýydý.
Azor adalarýndaki ilk günümü noktalarken, his
settiðim yoksunluðun tam olarak kestiremediðim,
ama kimi çaðrýþýmlarla uzanabildiðim bir yere iþaret
ettiðini kabulleniyorum.
*
Ýlk günün getirdiklerinden biraz akýllanmýþ ol
malýyým. Bugün adanýn her yerini görme sevdasýn
dan vazgeçip yolumu Furnas ile Ponta Delgada arasý
50 km. ile sýnýrladým, Ribeira Grande’yi sildim.
Kaldýðým otelin adý Terra Nostra. Yarý tropik bit
kilerinin yeðinliðiyle ve arasýra bir görünüp bir kay
bolan kuðu, ördek ve tavus kuþlarýyla gördüðüm en
güzel parklardan birinin içinde, kahverengi balçýklý
suyunun yüzeyinde nilüferlerin salýndýðý kocaman
bir kaplýca havuzu bulunuyor. Ada halký, ekzema
dan ülsere, siilden basura, solunum yollarý bozuk
luklarýndan göz hastalýklarýna kadar kendini bu her
derde deva ýlýk suya atýyor. Sabah hava oldukça se
rindi, uyku sersemliðini üstümden atmak için kalýnca bir kazak giyip ufak bir gezintiye çýktýðýmda ha
vuzun içinde birkaç velet ve yaþlý bir çift vardý. Ha
fifçe ürperdim onlarý görünce.
Furnas, XVII. yüzyýldan itibaren, tohumlarý
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Goa’dan gelen bir portakal cinsinin en bol üretildiði
yöreymiþ. Yüzlerce, binlerce kasa, dünyanýn her ya
nýna ihraç edilirmiþ. Sonradan Ýspanya’nýn ve Fas’ýn
rekabetiyle baþ edemeyen yöre sakinleri baþka
ürünlere yönelmiþler. São Miguel’in portakal ihraca
tý Amerika’nýn (hem de Rusya’nýn) ilk konsolosu
Thomas Hickling’e baðlanýyor. Hickling 1769 yýlýnýn
Ekim ayýnda adaya gelmiþ ve 31 Aðustos 1834 yýlýnda da adada ölmüþ. Terra Nostra parkýnýn düzenle
mesi iþini de Hickling baþlatmýþ.
*
Güzel bir kahvaltý ettikten, parkýn sessizliðinde
ve kavisli patikalarýnda son bir kez gezindikten,
geçmiþ yüzyýllarýn kokusunu içime çektikten sonra,
arabama bindim ve aheste aheste yola koyuldum.
Ekim ayýnýn ortasý olduðundan, etrafta hemen he
men hiç turist yok, yollar alabildiðine boþ. Canýmýn
istediði an, arabayý yolun kenarýna çekiyor ve key
fimce dolanýyorum. Bugün zamaným biraz olsun
geniþledi sanki. Mekâný sýnýrlý tutmak için, önceden
saptadýðým bir iç eksenden sapmayý önlemek için
bu adalarý seçmiþtim. Ýlk günden sonra, sýnýrlarý da
ha da daraltýp zamaný genleþtirmeyi yeðliyorum.
Genelde dünküne oranla deðiþen pek bir þey yok,
yine de adanýn tadýna daha iyi varýyormuþum gibi
geliyor; içimde belli belirsiz bir kýpýrtý baþladý. São
Miguel’in batýsýný ve kuzeyini gözden çýkardým, bu
da bana yaradý galiba. Kaçar gibi araba sürmüyorum
bugün, arabadan çok tabanlarýmýn kuvvetine güve
niyorum.
*
Bu satýrlarý okyanusun kýyýsýnda, mevsim dýþý
Kaçamamak
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olduðu için terk edilmiþ bir plajda, lavdan bozma
kapkara kayalardan birinin üzerine oturmuþ yazýyo
rum. Bu da, is
ter is
te
mez kel ka
falý bir gu
ru
nun,
hayatý siyah ve beyaza bölerek, grileri görmezden
gelmesi sayesinde, insanlarýn hayatýna mutluluk ve
baþarýyý birkaç baþlýða sýkýþtýrarak þýrýnga etme yo
luyla köþeyi döndüðü ve her uydurma kavramý tes
cillediði, son zamanlarda fena halde modern bir va
rolma biçimine dönüþtürdüðü beþ paralýk öðretiyi
getiriyor aklýma. Hangi safha olduðunu hatýrlama
ma ayrýcalýðýna sahip olduðum bir bölümde, kel ka
falý guru, çömezlerine tek baþlarýna sahilde bir yere
gidip kendilerini hayatýn anlamý ve amacý üzerine
sorgulamayý öneriyordu. Neyse ki ben, okyanusun
kýyýsýnda tek baþýma oturmuþ, sadece bir yolculu
ðun biçimi üzerine kafa yoruyorum. Bunun dýþýnda
ki her benzerlik, talihsiz bir rastlantý olsa olsa.
Bugün de, gördüklerim, içinden geçip gittikle
rim süslü betimlemelere giriþmeme izin vermiyor
lar. Okyanusun var gücüyle aþýndýrmaya uðraþtýðý
kayalýklarý, geçen gemileri kayalýklardan sakýnmak
niyetiyle erkekçe dikilen deniz fenerleri, toprakla
deniz arasýnda gidip gelen balýkçýlarýn ayrýk dün
yasý ve hiçbirine deðmeden gelip geçen ben, bir ba
þýma ben, yapayalnýz ben.
Yolculuklara yalnýz, yapayalnýz çýkmayý sevmi
þimdir kendimi bildim bileli. Kimi zaman en yakýn
tanýdýðýn bir
kaç bin ki
lo
met
re ya da bir ok
ya
nus
ötede olduðu bilgisi ürkütücü gelir bana, yine de
yolda yalnýz olmak çeker beni. Yalnýzlýk daha çekici
dir. Kitaplara yapayalnýz dalarýz, onlarýn dünya
larýnda yapayalnýz geziniriz. Kitaplar kimselerle
paylaþýlmaz. Seviþmek de okumak gibidir yine. Her
ne kadar esrimeye varýncaya kadar bir baþkasýna tu
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tunursak da, o geri dönüþü olmayan dorukta yalnýz
kalýrýz, yapayalnýz. Boþuna küçük ölüm denmez es
rimeye. Kimileri ayný anda gelmek için yanýp tutu
þurlar, onlar için cinselliðin doruk noktasýdýr bu.
Oysa zavallý erkek, kadýnýn kendine hiç benzeme
yen dipsiz derinliðinde, yapayalnýz kalmamak için
tutunacak bir dal arýyordur aslýnda. Bunu da birlikte
boþalarak ya da ayný anda gelerek elle tutulur bir
kavrayýþa dönüþtürmeye can atýyordur. Bir baþ, bir
son, mümkünse ken
din
ce ide
al bir son arayýþýndadýr. Bir kez daha kendini kandýrýp bilinmeyenden
uzaða kaçýyordur. Bir kavrama, bir gövdeye, bir bütünlüðe tutunduðunu sanýrken, kaçýyordur. Bir baþ,
bir son yoktur asla; sadece yalnýzlýk vardýr.
Benim bu adayý keþfetmeye kalkýþmam, keþfet
me yanýlsamasýna düþmem, bir gövdeyi açýnlamak,
bir kitabýn dolambaçlarýnda yitmek kadar, bir kaçýþ
olabilir. Öncelikle, gündelik olandan uzakta bir yö
reye sýðýnmak, buna karþýn o yöreye asla nüfuz et
memeye hükümlü olmak çifte bir kaçýþ eylemidir.
Bir yöreye, bir kitaba, bir gövdeye yönelirken, aslýnda bir kaçmaya iþaret etmekteyim. Ýçine girme,
dýþýna kaçma’yla eþan
lamlýdýr he
men her za
man.
Sözünü ettiðim iki uç, çeliþki olmaktan öte, tamam
layýcýdýrlar.
*
Kaçmak hep iki taraflýdýr. Bir þeyden kaçýlýr, bir
þeye kaçýlýr. Bir korku kaçýrýr, sýðýnýlacak bir yere
kaçýlýr.
Saklambaç bir kaçma oyunudur. Ebe, gözlerini
yumduðu an, saklambaç oyununa katýlan diðerleri
çil yavrusu gibi daðýlýrlar. Daðýlmalarýnda nice kaçýþ
yollarý ararlar. Kaçmak, ebeden kaçmak, aranmak,
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bulunmamak, en gizli yere saklanmak. Sobelenme
mek. Son
ra, ebe say
mayý bi
ti
rir, gözle
ri
ni açar ve
aranmaya koyulur. Ýyi saklanamayanlar bir bir yaka
lanýr. Son bir kaç
ma þans
larý vardýr, ebe
den önce
sobe diyebilmeleri gerekir, sobe diyebilmek için
ebenin arayýþýna baþladýðý yere kadar koþmak, bu
kez saklanýlan yerden kaçmak þarttýr, kaybetmemek
için, kaçmayan ebe olmamak için.
Bir de en iyi saklanan vardýr. O kaçmayý, iyi sak
lanmayý baþarmýþtýr. Ebe onu bulamaz, aramayý sür
dürür. Ýyi saklanan, kaçtýðý yerde korku duymaya
baþlar. Yerinin keþfedilmemesi baþýna gelebilecek
en kötü þeydir. Ya kimse onu bulamazsa, ya gerisin
geri koþamaz, kaçamazsa? Saklanan, önce ebeden,
sonra ebeye kaçmak zorundadýr. Sobe, denmezse
eðer, yapayalnýz kalacaktýr. Korkar. Nihayet, ebe onu
da bulur, çünkü hangi alanda olursa olsun, kaçýlabi
lecek bir yer yoktur. Oyun bir yerde bitmek zorun
dadýr.
*
Adanýn ilk baþ
ken
ti Vi
la Fran
ca do Cam
po’da
durdum biraz. Arabamý park ettim. Þimdiye dek
gördüðüm en kalabalýk ada kasabasýný gezmeye ko
yuldum. Portekiz mimarisini yansýtan birbirine ya
kýn iki kilisenin sevimsizliðini boþ verip orta yerde
ki meydanda bir sýraya yerleþtim. Bu kasabanýn,
Ponta Delgada’dan önce, adanýn baþkenti olduðunu,
1552 yýlýnda dehþet veren bir depremin kasabayý
yerle bir ettiðini, kasabanýn iki yanýndaki iki tepeyi
çökerttiðini ve kasabanýn üstüne yýktýðýný, topraðýn
yarýlýp kasabayý bütünüyle yuttuðunu, geriye sade
ce bir düzlük býraktýðýný ve kasabanýn bir daha asla
eski haline kavuþamadýðýný bir belgede okuduðu
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mu, uðursuz bir çaðrýþým yüzünden anýmsýyorum.
Efsaneye kulak asýlýrsa, deprem öncesinde Vila
Franca halkýnýn ahlaki davranýþlarý iyice bozulmuþ,
Katolik kilisesine olan görevlerini boþ verip kendile
rini daha dünyevi zevklere kaptýrmýþlar. Bir adam,
sadece tek bir adam, Rahip Alonso, müminlere ken
dilerine gelmeleri, tövbe etmeleri, kiliseye dönmele
ri için yalvarmýþ yakarmýþ; Tanrý’nýn gazabýný üzeri
ne çekeceklerini anlatmak için didinip durmuþ,
depremden, ilahi cezadan bir gün öncesine kadar.
Depremden yýllar sonra, biraz daha doðudaki
bir koyun dibine iyi kötü yeniden inþa edilen kasa
banýn baþýna, Kont Dom Rodrigo da Câmara gelmiþ.
Kont, depremden habersiz olmanýn gevþekliðiyle,
delikanlý, genç kýz ayýrt etmeksizin cinsel güdüleri
ni gem vurmadan yaþayan bir sensüalistmiþ. Ýþi azý
ya alýp kantarýn topuzunu kaçýrýnca, ateþli bir sofu
lukla ve eliaçýklýkla katkýda bulunduðu dini kurum
lar bile onu Engizisyon’un eline düþmekten ve mü
ebbet hapse çarptýrýlmaktan alýkoyamamýþlar. Kont,
ömrünü yirmi bir yýl geçirdiði bir manastýrda nokta
lamýþ.
Vila Franca’nýn yok olup gitmesiyle kent, ada
nýn en saðlam zeminine ve diðerlerine oranla daha
kuytu bir limana sahip olan Ponta Delgada’ya kay
mýþ. Bir felaketten kaçanlar, Ponta Delgada’ya sýðý
nýp kenti ticari, siyasi ve dini merkeze dönüþtürmüþler. Baþkent olma onuruna kavuþan kentin nü
fu
su, iki yüzyýla kal
ma
dan 5500 ki
þi ol
muþ. Bu
nüfusun 660’ýnýn din adamý, bir o kadarýnýn da kili
se, manastýr, diðer dini kurumlarda görevli olduðu
düþünülürse, oranýn yüzde on iki olduðu ortaya çý
kar. Ayný dönemde Hýristiyanlýðýn baþkenti olan Ro
ma’daki oranýn yüzde altý buçuk olduðugöz önüne
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alýnýrsa, afet korkusunun inançla iliþkisine deðinme
fýrsatý doðar. Kilise, onlarý yutabilecek doðal afetler
den korumak bahanesiyle, ada halkýnýn varýna yo
ðuna el koymuþ.
*
Vila Franca’dan ayrýldýktan kýsa bir süre sonra,
Caloura köyüne vardým; küçük bir koyun dik ka
yalýklarýnýn tepesinde dikilen kilisesi azueloslarla
süslü çok eski bir manastýrýn yakýnlarýnda durdum.
Bu, XVI. yüzyýlda rahibelerin Tanrý’yla baþ baþa ya
þadýklarý sessiz, sakin bir manastýrmýþ. Günlerden
bir gün Cezayir’de üs kurmuþ olan korsanlar koya
demir atýp bu savunmasýz manastýrý yaðmalamýþlar,
rahibelerin birkaçýný iðfal edip birkaçýný da esir pa
zarlarýnda satmak için yanlarýnda götürmüþler. Ra
hibeler, Tanrý’yla aralarýna giren þiddetten darmada
ðýn olduklarýndan Ponta Delgada’ya kaçmýþlar. Boþ
kalan manastýra çok geçmeden rahipler yerleþmiþ,
ilk saldýrýnýn özlemini duyan Cezayirli korsanlar dö
nüp gelmiþler. Rahibelerin baþýna gelenleri yaþama
maya kararlý olan rahipler, canlarýný diþlerine takýp
manastýrý savunmuþlar ve korsanlarý püskürtmeyi
baþarmýþlar. Rahibelerin yitirdikleri Tanrý’yý, rahip
ler geri getirmiþler.
*
Ponta Delgada’ya akþamüstü vardým. Zamanla
mayý tutturmuþtum. Deniz kenarýnda, dev beton bi
nalardan birindeki odama çýktým. Dokuzuncu katta
ki odamýn penceresinden marina, liman ve okyanus
görünüyordu. Aþaðýdaki trafik curcunasýyla, içinde
bulunduðum taþ yýðýný görünmüyordu. Aklýma, her
gün Eyfel Kulesi’nin altýna masasýný kurup yazmaya
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baþlayan yazar geldi; adýný anýmsamýyorum. Neden
Eyfel Kulesi’nin dibine çöktüðü her sorulduðunda,
Paris’te Eyfel Kulesi’nin görülmediði tek yer burasý
da ondan, diye cevap verirmiþ. Üzerinde durduðum
taþ yýðýnýnýn üstünde, bu uçsuz bucaksýz masmavi
liðin ortasýnda bulunduðum yanýlsamasýna kapýldý
ðým anda, Parisli yazara hak vermemek elde deðildi.
Balkonda bir sigara içtim. Karþýmda okyanus
uzanýrken, elim kalem kâðýda gitmedi. Yarým saat
kadar öylece oturdum. Belli belirsiz kýpýrtýyý, içime
aðýr aðýr yayýlmaya býraktým. Sonra içimdeki kurt
dürttü, git gez, bakýn, dedi. Kalktým, Azor adalarýnýn
baþkentine çýktým.
Kordon boyu ilerlerken, bir sinema çarptý gözü
me, iki film gösteriyordu. Biraz daha bakýnca, sine
manýn küçük bir pasajýn, bir alýþveriþ merkezinin
içinde bulunduðunu gördüm. Ayrýca pizza, hambur
ger, sandviç dükkânlarý da vardý içeride. Birden, ak
þam yemeðe buraya gelmeye, sonra da sinemaya
gitmeye karar verdim. Nedense, Ponta Delgada’yla
daha yakýndan haþýr neþir olmak yerine, bildik bir
ortamda kalmak gelmiþti içimden. Amerikan yeme
ði, ardýndan Amerikan filmi Azor adalarý için çarpýcý
bir program deðildi kuþkusuz. Yine de, belki bir cins
yabancýlaþmayla, bildik bir þeylere tutunmak iste
miþti caným, o bildikler ne kadar bildikse.
Akþamýn programýný belirlemiþ olmanýn verdiði
bir çeþit rahatlýkla, þehir merkezine doðru yürüme
ye baþladým. Kordon boyu. Sonra yolda karar deðiþ
tirdim, ara sokaklara dalmak yerine dev dalgakýra
nýn izini sürmeyi yeðledim. Kýyýya yakýn koca kaya
parçalarýndan birinin üzerine asker usulü dizili mar
týlarý izledim uzun uzun. Gizemli bir düzene uyarca
sýna yerleþmiþlerdi art arda, hiç kýpýrdamadan duru
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yorlardý. Birkaç dev yük gemisi yanaþmýþtý limana,
vinçler çalýþmaya devam ediyordu. Bir zamanlar
Avrupa ile Amerika ticaretinde, mallarý, yolcularý,
köleleri taþýyan yüzlerce geminin bir að ördüðü bu
deniz yollarýndan geriye, yolunu yitirmiþ þu birkaç
yük gemisi kalmýþtý. Teknolojinin geliþimi, Azor
adalarýný boþ vermiþliðin, ihmalin, unutulmuþluðun
kollarýna terk etmiþti.

Haritabilim, her kara parçasýný doðru ölçeðe
oturttuðunda, Azor adalarý birer topluiðne baþýna
benzerler. Oysa, XVII. yüzyýl haritalarý onlarý, o za
manki önemleriyle orantýlý olarak neredeyse anaka
ra boyutlarýnda göstermektedirler. Ayný þeyi zaman
içinde farklý algýladýðýmýzý, önemli görünenin öne
mini yitirdiðini, önemsiz görünenin önem kazandý
ðýný zaten biliyorum.
Bir banka oturdum, gözlerimi limanýn hareket
lerinin uzaðýnda bir noktaya diktim. Bir baþka banka gitti aklým. Antero de Quental’in bankýný anýmsa
dým. Antero’nun dizelerini aslýndan okumak için,
doðduðu ve öldüðü São Miguel adasýndan daha uy
gun bir yer bulamazdým. Bir kitapçý aramak üzere
kalktým yerimden. Antero’nun kitaplarýndan birini
bulabilirsem, hava kararýrken yine onun adýmlarýný
izleyerek Rua Direita de Santa Catarina’nýn kaldý
rýmlarýndan ilerleyecek, güneye sapacak ve Conven
to da Esperança’nýn bahçe duvarýna varacaktým.
Sonra Antero’nun oturduðu banka oturmaya karar
verdim, o banka oturacak ve Antero’nun dizelerini
okuyacaktým. Ayný banký Antero de Quental’in kul
landýðýndan farklý bir þekilde kullanacaktým.
*
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