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Bu anlatýda söz konusu edilen olaylar bütünüyle hayalîdir.
Dahasý, gerçeklikle her türlü örtüþme sadece rastlantý olmakla
kalmayýp, tam anlamýyla rezalet olurdu.
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Kendisi suyun, gökteki bir açýklýktan süzülen aydýnlý
ðýn meneviþli yansýmalar serptiði su yüzeyinin beri yaka
sýnda duruyor olabilirdi; ama, tuhaf þey, bu geniþ yüzey,
manzaranýn üstünde bir yerde asýlý olduðu düþünülebilecek
bir güneþin adeta bir tül perdeden süzülen ýþýðýný yansýtýr
gibi görünmüyor, tersine bunu, bu pýrýltýlý ýþýðý, kendi derin
liklerinden fýþkýrtýyor, daha doðrusu sýzdýrýr gibi görünü
yordu; sanki suyun görünüþte durgun, dümdüz yüzeyinin
altýnda belli belirsiz ýþýklý bir güç, kanalýn boz bulanýklýðýný
da, rýhtýmlarýn yerinden oynamýþ yosunlu taþlarýnýn ve
ölgün suyun kenarýnda –en azýndan ilk bakýþta– mavimsi
kýzýl toprak renginde, ancak bir yan kanalýn üzerindeki bir
köprü kemerinin aydýnlýða boðulmuþ açýk aðzýyla, ve iske
lelere bakan birkaç som ve aðýr kapýnýn ayný þekilde açýk
ama algýlanabilecek denli yoðun karanlýk aðýzlarýyla kesin
tiye uðramýþ dimdik bir yar gibi yükselen penceresiz bina
cephelerinin griliðini de, sinsi sinsi kemiriyordu; belki de
canlýlýk ve hareket dolu baþka bir günde, çeþit çeþit mallar
aðýr mavnalardan bu iskelelere indirilmiþ, oradan da köþe
lerinde kuleler yükselen hallerin karanlýk ve kubbeli depo
larýna taþýnmýþtý; ama bugün mavnalar terk edilmiþ görünü
yordu; lüzumsuz bulunarak oraya halatlarla baðlanýp býra
kýlmýþ, bir bakýma kent manzarasýnýn kýrýk çizgisinde eriyip
gitmiþ gibiydiler; sanki tuz, çamur, suyosunlarý, hayvan
pislikleri tarafýndan durmadan iþlemden geçirilen ahþap
iskeletleri artýk çürük su ile aþýnmýþ taþ arasýnda kalan bir
tür ara maddeden baþka bir þey deðildi: belki de ölü bir
suyun akýntýsýndaki ölü aðaç, taþýn kendinden türemiþ ve
çürümekte olan çýkýntýlar... Geçici ve yok olabilir varlýkla
rýyla, mutlaka suyun öte yakasýnda yükselen bu kentin katý
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sonsuzluðunu vurguluyorlardý.
Evet, böylece, bulutlu göðün deðiþken renkleri altýnda
dümdüz bir ovada, kâh saðýnda kâh solunda, hatta bazen
tam önünde, ovanýn sonsuz düzlüðünde kapanmýþ bir yara
izinin kabartýsýný çizen bir kanalýn duru ya da bazen getirdi
ði çamur yüzünden kýzýla çalan suyunu iki yandan sýkýþtý
ran iki çimenli tepeciðin arasýnda, adeta manzaranýn üze
rinde yüzen bir mavnanýn garip, en azýndan alýþýlmadýk
görüntüsünü göre göre uzun süre yürüdükten sonra, oracýk
ta kýmýldamadan durur, büyük kanalýn sularýna alçak ve
yüksek bina cephelerinin ve çan kulelerinin yer yer morar
mýþ gölgesini düþüren bu netlikle çizilmiþ kent profilini,
beri kýyýnýn sarý-kýzýl kumlarý üzerinde ayaktaymýþ gibi,
hafifçe yanlamasýna bir bakýþ açýsýndan, sessizlik içinde
seyrederdi; öyle bir sessizlik ki, kendisiyle ayný kýyýda ama
biraz solunda yer alan insanlarýn –konuþurlarsa– sesleri bile
uzaklýk nedeniyle delemez, hatta silemezdi bunu: önce, bel
ki de koladan sertleþmiþ giysiler içinde dimdik duran iki
kadýn; kalçalarýný ve göðüslerini yine kolalý, hatta kaskatý,
haþýr huþur ve kat kat iç çamaþýrlarýnýn içine sýðdýrmaya
çalýþýrken kim bilir nasýl bütün vücutlarýyla kývrana kývrana
göbek atmýþlardýr; kýyýnýn netlikle çizilmiþ çizgisine koþut
olarak karþý karþýya duran iki kadýn; daha ötede, biri biraz
geride olmak üzere iki kadýn daha ve iki de adam; biri hafif
çe yana dönük olarak arkadan görünüyor, üstünde siyah bir
manto, baþýnda da yine siyah ve yuvarlak geniþ kenarlý bir
þapka var; ötekilere, yani oradaki kadýn ve erkeklere bir
þeyler söylüyor olabilir, hiçbir þeyin, ne suyun þýrýltýsýnýn,
ne uçan kuþlarýn çýðlýklarýnýn, ne de çan kulelerinden –oysa
hepsi göz önünde– yayýlan çan seslerinin bozamadýðý o ses
sizliðe karþýn; herhalde birkaç adým ötede ayný kýyýya halat
larla baðlanmýþ duran mavnanýn yüküne iliþkin bir þeyler
(ya da mavna deðil, bir yolcu ve yük salý olabilirdi söz konu
su tekne; içinden ýþýyan bu külrengi suyu aþýp karþýya, o an
için ýssýz olan karþý kýyýya, kentin duvarlarýnda, üstünde
küçük sivri bir kule –oya gibi iþlenmiþ hafifliðiyle bina cep
hesinin kaba olmakla birlikte soylu da sayýlabilecek görü
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nüþünü az çok düzelten ince bir çan kulesi– bulunan sade
ve süssüz bir binanýn ortasýnda açýlmýþ þu kapýnýn önüne
yanaþmayý saðlayacak bir feribot... ki bu takdirde bütün o
insanlar –ön planda ötekilerden ayrý duran iki kadýn da
dahil– karþýya geçiþ saatini bekliyor olabilirlerdi, öðleye
kadar tarlalarýnda çalýþtýktan sonra kente dönmek üzere, ya
da eðer komþu köylerden ortakçýlar idiyseler, öteberi satýn
almak, akrabalarýný ziyaret etmek veya dinî ya da resmî bir
törene katýlmak için oraya gitmek üzere; bu sonuncu olasý
lýk, kadýnlarýn ve erkeklerin giyimlerine bakýlýrsa daha da
güçleniyordu, çünkü kýlýklarýnda öyle günlük sýradan iþler
le açýklanabilecek hiçbir boþ vermiþlik, hiçbir özensizlik
göze çarpmýyordu).
O yine böyle, sessizliðin içinde, öteden beri bildik, taný
dýk ama yine de beklenmedik sürprizler saklayan bu þaþýr
týcý kenti seyrederdi, ve bu aðzý açýk seyre dalýþýn sarýcý
dinginliði içinde, kendi kendine, –hazýr bir deyim vardý,
çoðu kez böyle kalýplaþmýþ deyimlerin özelliði olan o hafifçe
abartýlý biçemle, bu tanýdýk ama altüst edici manzara karþý
sýnda gerçekten hissettiklerini pek güzel dile getiren: kaný
nýn damarlarýnda bir dönüþ yaptýðýný duyarak– ne olduðu
nu sorardý bu þaþkýnlýðýn, onu oracýkta yere çakýlmýþ gibi
donduran, görünen insanlarýn saðýnda ve biraz gerisinde
beri kýyýnýn kumlarýna çivileyen bu kalp çarpýntýsýnýn...
Sanki kendisi de bu tablonun son ve görünmez kiþisiymiþ
gibi, sanki ressam –üç yüzyýl öncesinden– onun oraya gele
ceðini, duracaðý yeri ve görüþ açýsýný, hatta o önsezi yüklü
kalp çarpýntýsýný öngörmüþ ama hemen yadsýmýþ ve pekâlâ
kendisi olabilecek o kiþiyi oraya resmetmeyi içine sindire
meyip görünmez kýlmýþ ya da fýrçanýn son bir dizi hafif ve
ince dokunuþuyla, kýzýla çalan kumda, meneviþli suda ve
kulelerin ýþýða doymuþ kanal üzerindeki daha yoðun gölge
sinde eritmiþ gibi... Sanki, resimden anlayan birinin o katý
þýksýz özgüveniyle, soyut denebilecek bir zevkin o tanýdýk
duygusunu bir daha yaþamak için o tuvale yaklaþtýðý anda
hissettiði o endiþe –kaný damarlarýnda þöyle bir tur atmýþtý
ya–, ta can evinden kopup gelen o belirsiz heyecan dalgalarý,
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hatta resme bakar bakmaz bakýþýndaki o özgüvenli kesinliði
kemiriveren o garip iç sýkýntýsý bile, sanki o ressamýn üç
yüzyýl önce verilmiþ ama zamanýn pamuksu kalýnlýðýný
amansýz bir býçak gibi kesip bugüne gelmiþ olan o kararýn
dan, hakký gibi görünen o yeri –orada bulunmasý gereken
yedinci kiþinin yerini– ondan esirgemek kararýndan, ileri
geliyormuþ gibi... Evet, kendisi de bulunmalýydý orada,
kanalýn beri yakasýnda, Delft kentinin karþýsýnda, kýyýnýn
kumlarýyla uyuklayan suyun kendi görüþ alanýnýn ön pla
nýnda birbirine karýþtýðý tablonun kenarýnda; sonra gözü
biraz cimrice bir hareketle biraz yana doðru kayýp Delft
kentinin rýhtýmlarýný, evlerini, depo ve ardiyelerini, kýrmýzý
ve kül rengi damlarýný, koyu gri ve yaldýzlý çan kulelerini
bütün olarak kavramalýydý, fayans renklerine boyanmýþ
ovada yapmýþ olacaðý uzun bir yürüyüþten sonra nihayet
buraya vardýðý zaman... Ama belki de ressamýn üç yüzyýl
önce kabul etmediði þey tam da onun bu bakýþýydý; sanki
onu kör etmeye, görüþünün oradaki dikkatli ve duygulu
varlýðýný gereksiz kýlmaya karar vermiþti ki, bu Delft
Manzarasý’nýn görünüþü, tam tersine, nesnel bir zorunlulu
ðun bütün derinliðini kazanabilsin...
O zaman yana, saðýna, ýþýðýn geldiði pencerelere doðru
iki adým attý ve iki elinin parmaklarýný –ölülerin gözlerini
kapattýklarý gibi– gözkapaklarýna, yüzünün kemik çatýsýnýn
üzerine bastýrdý; parmaklarý çekilince de gözleri kapalý kal
dý ve iki eli, belki de bir yakarý jesti olarak, çenesinin altýn
da birleþti. O zaman gözlerini açtý, bakýþlarýný tablodan sin
sice kaçýrdý, Delft Manzarasý’nýn karþýsýna konmuþ olan
kanepenin yanýndan dolaþtý, salonu terk edip doðrudan
doðruya birinci kat merdivenlerinden ulaþýlan ve pencerele
ri –az önce fark etmiþti– bir havuza bakan daha büyükçe
salona girdi ve Carel Fabritius’un Saka Kuþu’nun önünde
durdu.
Baþka bir þey yok burada, baþka hiçbir þeye bakma
malý.
Küçük tuval iþte orada, önünde, titiz ve yutucu bakýþý
nýn içine zincirlenmiþ, týpký kuþun da tünediði madeni
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çubuk üzerinde kayabilen bir halkaya –aslýna bakýlýrsa
bayaðý nazikçe– zincirlenmiþ olduðu gibi (kuþ hareketsiz,
sahte özgürlüðünün sýnýrlarýnýn farkýnda, çünkü daha önce
kendisine kafeslik eden hava dolu uzamý sýk sýk kanatlarýy
la dövmüþ; ama þimdi belki de kaderine razý olmuþ, ama
yine de dikkatli, hatta tetikte; dik baþý sararmýþ ve pürtüklü
bir duvar parçasýnýn önünde iyice beliriyor; duvarýn alt
yanýnda, tablonun alt kenarýna doðru, ressamýn imzasý –
büyük harflerle– ve resmin tarihi okunuyor: 1654). O zaman
birtakým belli belirsiz, daðýnýk düþünceler geçiyor kafasýn
dan: Bir önceki yýl, anýlarý kendisini yanýltmýyorsa, XIV.
Louis Fronde1 ayaklanmasýný bastýrmýþ, Cromwell Lord
Protector2 olmuþ ve Papa X. Innocent da Jansenizm’i res
men mahkûm etmiþti. Dünyada pek çok þeyler oluyor,
anlaþmalar, baðlaþmalar kurulup bozuluyor, kaleler el deðiþ
tiriyor ve Avrupa’ nýn dört bir yanýnda, sonuçlarý henüz hiç
kimse tarafýndan öngörülemeyen bir gelgit dalgasý içinde,
burjuva sýnýfý –devletler, imparatorluklar, dinler ve sýnýflar
dan oluþmuþ bir bulutsuyu andýran– geniþleme halindeki
bir dünyanýn maddesel güçlerini, devindirici mekanizmala
rýný eline geçiriyordu. Burjuvazinin varlýðý bu dünyayý inat
la kendi hegemonyasýnýn –bazen kendisi tarafýndan bile–
henüz gözle görülemeyen rasyonel figürleriyle damgalýyor
du. Ve ertesi yýl, Carel Fabritius’un o hareketsiz ama ürpe
ren kuþun –ayaðýna takýlý incecik zincirin olanaksýz kýldýðý
özlenen bir uçuþun sabýrsýzlýðýyla boyun tüyleri kabarmýþ,
ötüþ yeteneðine de sahip bu narin göçmen kuþcaðýzýn– res
mini yaptýðý 1654 yýlýnda, Pascal olasýlýklar hesabýný icat
ediyor ve Ýsveç Kraliçesi Kristina tahtýndan feragat ediyor
du; neler getirecekleri belli olmayan yýllardý bunlar... Ýki yýl
sonra, Velasquez’in Nedimeler’i (bu tablonun belleðindeki
imgesi gayet taze ve net, gün gibi aydýnlýktý, çünkü Prado
Müzesi’nde bir gün geçirmiþti, resimle hiç ilgisi olmayan
1 Fransa’da 1648-1653 yýllarý arasýnda patlak veren ayaklanmalar dizisi. Krallýðýn gitgide
artan gücünü denetim altýna almayý amaçlayan bu halk ayaklanmalarý XIV. Louis
tarafýndan bastýrýlmýþtýr. (Yay.)
2 Parlamento’nun seçtiði baþkomutan olarak ülkedeki tek otorite olduðu inancýyla
Cromwell’e verilen unvan. 1653 / 1658 yýllarý arasýnda Cromwell, Ýngiltere, Ýskoçya ve
Ýrlanda’da bu unvanla görev yapmýþtýr. (Yay.)
Ramón Mercader’in Ýkinci Ölümü
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nedenlerle, tam da Hollanda yolculuðundan bir gün önce)
bitireceði yýl, Amsterdam’da þu ebedi þüpheli Spinoza; fel
sefesi, özündeki kavramsal aklýn saçma ve nerdeyse azman
ca sistematik duruluðuyla, Avrupa’nýn üzerine yürüyen bu
yeni toplumsal gücün bütün ideolojik sýðýnaklarýný birer
birer toz duman eden, ancak ona henüz kendi yeniliðini,
tarihsel özünü, gücünü, gerekli zorbalýðýný vermekten kaçý
nan; ve istila edici atýlýmýnýn kuramsal nedenlerini henüz
benimseyemeyen bu sýnýfa kendi aydýnlýðýnýn aynasýný tut
mayý reddeden Spinoza, o yýl, 1656’da, o küçük tuvalin
Fabritius’un Delft’teki küçük atölyesinde çizilip boyanma
sýndan iki yýl sonra, Amsterdam’daki Yahudi cemaatinden
dýþlanmýþtý. Ama belki de Fabritius gibi adamlarý bu kuþun
beylik ve uçucu güzelliðini (bir kuþcaðýz, narin ötüþlü bir
saka kuþu, köleleþtirilen dünyanýn incecik havý, uzak kan
larla basýlmýþ bir sikkenin yumuþak turasý) resmetmeye –
sonra da hapsedip tüccarlarýn ambarlarýna yýðýlmýþ servetle
rin alegorik ve gerekçeleyici figürü olarak kullanmaya– sevk
eden de o zamanlarýn huzursuzluðu, kýsmen okunamayan
akýþý, manevi yýldýrýmlarýn, maddi yýkýmlarýn örtülü ya da
gerçekleþmiþ tehditleriydi; sanki Carel Fabritius eserine bir
ticari senedin altýna yazýlan ad gibi açýk ve okunaklý imzasý
ný atarken bu tuvalin, ayný 1654 yýlýnda Delft’te bir barutha
nenin –ressamýn evini, eserlerini ve ailesini de yýkýntýlara
gömerek– infilak etmesiyle (Egbert Van der Poel’in birkaç
kez resmini yaptýðý, adeta Tanrý ihsaný patlama; bu tablolar
dan biri Amsterdam’da, adý da konusunu tastamam betimli
yor: 1654’te Delft’te Patlayan Bir Barut Deposunun Sebep
Olduðu Hasar) çýkan yangýndan kurtulan tek eser olacaðýný
biliyormuþ gibi... Sanki bu patlamanýn tam o yýl (her geçen
yýlý bir ýrmak, bir tahýl, bir çiçek ya da bir soyut erdem adýy
la nitelendiren kimi halklarýn âdetleri uyarýnca, buna Saka
Kuþu Yýlý da denebilirdi) meydana gelmekteki amacý da bu
ölüm ufkunun önünde, bu tuvalin minicik çerçevesine hap
solmuþ bu kuþun bu yakýcý, yumuþacýk ve önemsiz güzelliði
nin bu denli kolayca ele gelen ebedi saydamlýðýný vurgula
makmýþ gibi; öteki salonlardaki baþyapýtlarý seyredeyim
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diye koþuþtururken bu tablonun önünden çabucak þöyle bir
bakýþ fýrlatýp geçebilirdi insan, oradan taþan her günlük
güzelliðin çaðrýsýnýn, anlamýnýn, utangaç ve göze batmaz
yoðunluðunun farkýna bile varmaksýzýn...
Sonra geriye doðru birkaç adým atarak, kendi tutkulu,
belki de onlara büyüleyici gelen hareketsizliðinden etkile
nip –hatta az önce bir kadýnýn bakýþlarýnýn, tuvalin dört
köþe çerçevesi içinde donup kalmýþ ürpertili kuþla kendi
yüzü arasýnda gidip geldiðini bile fark etmiþti; sýcak denebi
lecek bir þaþýrma ifadesi bile okunabilirdi belki o kadýnýn
bakýþlarýnda, herhangi bir þey okumak zahmetine katlan
saydý, ama bundan özellikle sakýnmýþtý tabii– Fabritius’un
saka kuþunun önüne toplanmýþ olan küçük ziyaretçi gru
bundan ayrýldý, ani bir silkiniþle, fazla uzun ve bulanýk bir
meditasyonun taþlaþtýrýcý tehlikelerinden sýyrýlmak ister
miþ gibi, hemen hemen boydan boya kocaman bir sýðýr figü
rüyle kaplý iyi aydýnlanmýþ büyük bir tuvale doðru döndü.
Bu resim önceki duygulardan, Delft manzarasýnýn ve
Fabritius’un kuþunun uyandýrdýðý heyecanlardan net ve iro
nik bir kopuþa götürebilirdi insaný, çünkü söz konusu tablo
yapýlýþ tekniði, hem keskin hem usta iþi kompozisyonu
dolayýsýyla elbette deðerli olmakla birlikte, gerçekliðin
ancak en ince dýþ derisini, en yüzeysel kabuðunu yakalaya
biliyor, en apaçýk görünüþlere bu denli baðlý kalmasýyla,
doðal ve insancýl nesnelerin kalýn saydamlýðýna, opak parýl
dayýþýna doðru bütün çýkýþlarý týkýyordu; kendi ýþýklarýnýn
böyle dönüþtürdüðü bu nesnelerin en içsel ve tükenmez
gölgeleri, dikkatli ya da uzman da olsa asla bir bakýþta bütü
nüyle kavranamaz, o saka kuþunda, o Delft manzarasýnda
olduðu gibi; oysa bu resimdeki genç boða bir göz kýrpýþýn
içinde ve bir daha bakmayý gerektirmemek üzere, neredey
se müstehcen denebilecek biçimde, kendi tartýþýlmaz yalan
cý gerçekliðinin tümüyle yavan yetkinliðini sergiliyordu.
Her neyse iþte, dönüp de önünde bakacak fazla bir þey bula
mayýnca (çünkü söz konusu sýðýra doðru her yeni bakýþ ilk
ve tek bakýþýn mekanik bir tekrarý, tiksintiye varan bir yeni
lenmesi olacaktý; ilk bakýþ zaten her þeyi apaçýk ortaya çýkar
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mýþ olacaktý) bir noktayý düþünecek vakit, bir tür boþ zaman
buldu: Ýhtiyar gelecekte ona henüz tanýmadýðý bir kent olan
Londra’da böyle buluþmalar ayarlasaydý ne iyi olurdu! Orada,
Carel Fabritius’un yok olmaktan kurtulmuþ eserleri arasýnda
bir Delft Manzarasý da vardý ki, onu buradakiyle, þimdi heye
canlý bir kýpýrdanýþ ve sevinçli bir sabýrsýzlýkla tekrar önüne
geldiði tabloyla karþýlaþtýrmak isterdi doðrusu...
Ama Ýhtiyar, bilmediði ve sormayý da düþünemeyeceði
nedenlerle, dolaysýz temas kurmanýn –yýlda bir ya da iki kez,
asla daha sýk deðil– sadece Amsterdam ve Zürih’te mümkün
olacaðýný düþünmüþtü; onunla çalýþtýðý geçen on yýl boyunca
bu konuda ancak iki istisna görülmüþtü: Bir kez Münih’te,
havaalanýnda, transit salonunda, çünkü sadece iletiþimle
ilgili teknik bir sorununun çözülmesi söz konusuydu. Bu
olayda Ýhtiyar’ýn kendisiyle buluþmaya gönderdiði baðlantý
ajanýný hatýrlýyordu, çünkü adamýn sinirliliði dikkatini çek
miþ ve sonraki bir raporunda bunu Ýhtiyar’a bildirmeye
karar vermiþti; adam yaprak gibi titriyor, asla kimsenin, hat
ta mutlaka aynada kendisinin bile, yüzüne bakamýyordu;
belki meslekte geçmiþ uzun yýllarýn sinirleri yýpratmasýndan
ya da tam tersine ilk kez yerine getireceði bir görevin yenili
ðinden ileri gelen korku dolu bir sinirlilik olsa gerekti bu.
Nedenini asla öðrenememiþ, sonraki raporuna hiç vurgula
madan, pek umursamýyormuþ gibi –durumu bildirmek
gerekli olsa da Münih’teki adama zarar vermek istemiyordu
çünkü– eklediði dipnota da hiçbir yanýt alamamýþtý. Oysa,
büyük ticari firmalarýn genç yönetici yardýmcýlarýný andýran
hem sert hem de soðuk görünüþü altýnda ve kesimini sessiz
ce takdir ettiði, üzerine tam oturmuþ –Ýngiliz stili olduðu
belli olan– elbisenin kendisine saðlamasý gereken rahatlýða
karþýn, adamýn sinirli hali apaçýktý. Ýkinci istisna ise iki yýl
önce Venedik’te olmuþtu; bundan dolayý þefine her zaman
minnet duyacaktý, her ne kadar Ýhtiyar’ýn onu bu kente bilgi
ve görgüsünü artýrsýn, dünya görüþünü zenginleþtirsin diye
deðil, sadece maddi koþullar nedeniyle bu baðlantý görevin
de güney bölgesinden bir ajan kullanmayý gerekli gördüðü
için göndermiþ olduðundan emin idiyse de...
20

21

22

