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Alessandro Baricco, 1958’de Ýtalya’nýn Torino kentinde doð
du.
Yazarlýk uðraþýna, La Republica gazetesinde müzik eleþtirmeni ola
rak baþladý. Daha sonra La Stampa gazetesinde kültür gazeteciliði
yaptý. Denemeler ve kýsa öyküler yazdý. RAI televizyonuna sanat
programlarý hazýrladý. Torino’da anlatým tekniklerinin öðretildiði
bir okul kurdu. Ýlk romaný Öfke Þatolarý Fransa’da Mécidis Ödü
lü’ne deðer görüldü. Ýkinci romaný Okyanus Denizi ile Ýtalya’da
Viareggio Ödülü’nü aldý. Ýpek adlý yapýtý yaygýn bir okur kitlesiyle
buluþtu, otuza yakýn dile çevrildi. Daha sonra Cam Ülkeler, Kansýz
ve Homeros, Ýlyada adlý yapýtlarý yayýnlandý.

Þemsa Gezgin, 26 Temmuz 1958, Ýstanbul doðumlu. Ýtalyan Lisesi
ve Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ýtalyan Dili ve Edebi
ya
tý me
zu
nu. 1984-1991 yýllarý arasýnda ayný bölüm
de araþtýrma
görevlisi olarak çalýþtý. Daha sonra, 1991-1994 yýllarý arasýnda Roma
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatý bölümünde öðretim görevlisi
olarak çalýþtý. 1994’ten bu yana Ýtalyanca’dan ve Türkçe’den çeviri
yapýyor. Ýtalyanca’dan baþlýca çevirileri arasýnda Çöl Kitabý (Mauri
zio Maggiani), Sýfýr Zaman (Italo Calvino), Ýpek, Kent (Alessandro
Baricco), Ecel Saati (Maria Corti), Sakýn Kýmýldama (Margret Maz
zantini), Baudolino (Umberto Eco) sayýlabilir. Ayrýca Orhan
Pamuk’un Yeni Hayat, Be
nim Adým Kýrmýzý, Kar, Ýstanbul:
Hatýralar ve Þehir adlý kitaplarýný, Nedim Gürsel’in Son Tramvay,
Balkanlara Dönüþ, Boðazkesen adlý kitaplarýný Ýtalyanca’ya çevir
di.
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Paris’te ýlýk bir mayýs gecesi, yýl bin dokuz yüz üç.
Yüz bin Parisli gece yarýsý evlerinden çýkýp Saint-Lazare
ve Montparnasse tren istasyonlarýna akýn etti.
Kimi
si hiç uyumadý, kimisi de çalar saati saçma sapan bir saa
te kurup yataktan kalktý, gürültü etmeden elini yüzünü
yýkayýp oraya buraya çarparak ceketini aradý. Bazý evler
de ailece çýkýldý dýþarý, ama hiçbir mantýða ya da saðdu
yuya uymayan bu yolculuða çoðunluk tek baþýna çýktý.
Kadýnlar þimdi yataðýn boþ kalan yanýna bacaklarýný uza
týyorlardý. Anne ve babalar, bir gün önceki, günler önce
ki, haftalar önceki tartýþmaya göndermede bulunarak
çene çalýyorlardý. Konu evlatlarýn baðýmsýzlýðýydý. Baba
baþýný yastýktan kaldýrýp saate bakýyordu. Ýki olmuþ.
Çok tuhaf bir gürültüydü çünkü gecenin ikisinde, yüz
bin kiþi, yataðý, taþý çakýlý, kumsalý olmayan bir ýrmak
gibi aktý. Suya karþý su yalnýzca. Onun için sesleri kapalý
panjurlar, boþ sokaklar ve hareketsiz eþyalar arasýnda
akýyordu.
Yüz bin kiþi Saint-Lazare ve Montparnas
se tren istasyonlarýna akýn etti, çünkü Versailles’a giden
trende yer bulamamaktan korkuyorlardý. Ama, sonunda
Versailles treni vagonlarýnda herkes yer buldu. Tren saat
ikiyi on üç geçe hareket etti.
Versailles treni hýzla
ilerliyor.

Kralýn bahçelerinde, demir kaportalar altýnda, piston
merkezlerinin çevresinde, hafif bir yað ve zafer kokusu
* Bazý bölümlerde kelimeler arasýnda yer alan boþluklar ve farklý noktalama iþaretleri
özgün metinde yazarýn uyguladýðý biçimde kullanýlmýþtýr. (Y.N.)
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içinde, çimenlere uzanmýþ, o an için uysalca duran 224
OTOMOBÝL gecenin bir vakti onlarý bekliyordu. Büyük
yarýþ için, Paris’ten Madrid’e, Avrupa’nýn güneyine doð
ru, sisten güneþe gitmek için oradaydýlar.
Býrak beni
gidip düþ göreyim, hýz, mucize göreyim, hüzünlü bir
bakýþla durdurma beni, býrak da bu gece, orada dünya
nýn ucunda yaþayayým, bir tek bu gece, sonra döneceðim
madame,
Versailles bahçelerinde düþlerin yarýþý
baþlýyor, madame, Panhard-Levassor, 70 beygir, delinmiþ
çelikten 4 silindir, týpký toplar gibi, madame
OTO
MOBÝLLER saatte 140 kilometre hýza ulaþabiliyorlardý,
çukurlu toprak yollarda, her mantýða ve saðduyuya kar
þý, trenlerin, raylarýn göz kamaþtýran güvenliðinde saatte
ancak 120 kilometreye ulaþtýðý bir zamanda. Nitekim, o
zaman herkes bundan daha hýzlý gidilemeyeceðine emin
di – emin: O son hýz sýnýrýydý ve dünyanýn ucuydu. Bu da,
ýlýk mayýs gecesi, sabahýn üçünde yüz bin insanýn Ver
sailles tren istasyonundan çýkmasýnýn nasýl mümkün
olduðunu açýklýyor, býrak beni de gidip orada, dünyanýn
ucunda yaþayayým, tek bu gece, yalvarýrým sana, geri
döneceðim sonra
yalnýzca bir tanesi köy yolundan
geçtiðinde, buðday tarlasýnda nefes nefese kalýncaya
kadar koþup geriye kalan toz bulutunun içine dalýyorlar
dý, dükkânlarýn arkasýndan çocuklar gibi koþup bir tane
sini kilisenin önünden geçerken görmeye çalýþýyorlar,
evet der gibi baþlarýný sallýyorlardý.
Ancak 224 tane
si birden, iþte bu gerçek mucizeydi. En hýzlýlarý, en aðýr
larý, en ünlüleri. Kraliçeydi onlar – OTOMOBÝL kraliçey
di, çünkü henüz hizmetçi olarak düþünülmemiþti ve
yarýþ onun tahtýydý, tacýydý, henüz otomobil diye bir þey
yoktu, KRALÝÇELER vardý, gel de gör Versailles’ý, bu ýlýk
mayýs gecesinde, Paris bin dokuz yüz üç.

Hareket etmek için günün aðarmasýný beklediler. Sonra,
sýrayla, Madrid’e doðru yola koyuldular.
Yarýþma
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yönetmeliðine göre bir dakika arayla yola çýkmalarý
gerekiyordu. Parkur üç etaptan oluþuyordu: Zamanlarýn
toplamý kazananý belirleyecekti. Motosikletler de vardý:
Ama ayný þey deðildi.
Önündeki otomobil, senden
daha bir saniye önce hareket eden bir toz bulutuydu.
Kesif dumana daldýðýnda, menzili içinde olduðunu anlý
yordun. Görmesen bile, orada olduðunu biliyordun.
Onun için de körü körüne dalýyordun içine. Bu böyle
kilometrelerce devam edebilirdi. Nihayet otomobilin
arkasýný gördüðünde, yol istemek için baðýrmaya baþlar
dýn. Yanýndan geçip önüne kayana dek, kör dumanýn
içinde. Ýþte o zaman bulut daðýlýr, sen de yeniden önünü
görmeye baþlardýn. Ortaya çýkan her þey senin için ora
daydý artýk, sollamanýn çýlgýnlýðýyla kazanmýþtýn onlarý,
seni bekliyordu her þey. Dar bir dönemeç, dar bir köprü
yolu, iki yaný kavak aðaçlarýyla kaplý düz bir yolun uyan
dýrdýðý coþku. Lastikli tekerlekler hendeklere, bordür
taþlarýna, þaþkýn bakýþlý insanlarýn omuzlarýna ve allak
bullak yüzlerine teðet geçiyor. Nasýl kimseye bir þey
olmuyordu, bilinmez.
Ýspanyollara gelince; Madrid’
de bekleþiyorlardý, ertesi sabah, gün aðarýrken gelecekti
arabalarý. Ne olacak ne bitecek derken, geceyi dans ede
rek geçirmeye karar verdiler.
Saçlarým baþýmýn
tepesinde parlak buðday sýralarý gibi düzgünce ayrýlmýþ,
bin dokuz yüz üç Ýspanya’sýnýn büyük mavi çadýrý altýn
da kralýn hazýrlattýðý 224 kiþilik bu sofranýn baþgarsonu
yum ben. Bu gümüþ ve kristal ýþýltýsý tam varýþ ipinin
karþýsýnda.
Kristal kadehleri sabah nemini silmek
için teker teker temizledim, birkaç saat sonra yine temiz
leyeceðim. Kraliçe otomobillerin gümbürtüsünde kusur
suzca çýnlayacaklarýna söz verdim – onun için, iki buçuk
saatte bir, düzenli olarak, yolun son yüz metresini sulat
týrýyorum. Kristalime toz konmasýn istiyorum, hombre
Kristale deðecek kadýn dudaklarýný ver bana, onu buðu
landýracak soluðu ver, þu anda, Ýspanyol aynalarýn karþý
sýnda giysilerini denerken hissettikleri, tüm hayatým
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boyunca imreneceðim kalp atýþlarýný ver.
Chartres’a
ilk otomobiller gelmeye baþlamýþtý bile. Kent giriþinde
fren yapýp bisikletli yarýþ görevlilerinin eþliðinde, tasma
lý hayvanlar gibi, yavaþça, yerleþim merkezinden geçi
yorlar. Daha yeni ara verilmiþ yarýþýn ateþiyle yanýyorlar
dý, üzerlerinde de olmuþ bitmiþ bir þeyin aðýr kokusu
vardý. Sürücüler bu moladan yaralanýp su içiyor, gözlük
lerini temizliyorlardý. Büyük otomobillerde tamircisiyle
birlikte yarýþanlar çene çalýyorlardý. Kent dýþýna vardýk
larýnda yarýþ görevlisi uzaklaþýnca, motorlar kýrlara doð
ru yeniden gümbürdemeye baþlýyordu.
Chartres’a
ilk gelen Louis Renault oldu. Chartres’ýn bir katedrali
vardý, katedralin de cam pencereleri. Cam pencerelerde
gökyüzü vardý.

Yarýþý görmeye milyonlarca insan gelmiþti, þekerli bir
salgýnýn üzerindeki sinekler gibi, yol kenarýna üþüþmüþ
lerdi, Fransa kýrlarýna düþen uzun damla.
Ýlk duran,
yandan torpili andýran Mors’unun silindiri kýrýlan Van
derbilt oldu. Bir su kanalýna yanaþtýðýný gördüler.
Caters Baronu Ronde’un üç semti, eliyle selamlayarak
geçtikten sonra, nehri izleyen uzun yolda Jarrot ve
Renault’ya karþý saldýrýya geçti. Pek dikkat çekmeyen bir
dönemeci fazla geniþ alýnca, baþýboþ Mercedes’i gidip bir
kestane aðacýna çarptý. Yüzyýllýk bir aðaçtý, çeliði parçala
dý.
Ablis’de bir kadýn, o büyük gürültüyü yarým saat
tir duyuyordu, gidip bakmak için evden çýktý. Yemeðe
kullanacaðý iki yumurtayý elinden býrakmadan. Ne olup
bittiðini anlamak için, yolun ortasýnda bir sonraki toz
bulutunu bekledi. Araba, kadýnýn hiç bilmediði bir hýzla
geldi. Sürücünün unuttuðu bir yavaþlýkla hareket etti
kadýn. Eli yumurtalara kapandý. Kabuklarýn çýtýrtýsýný,
Maurice Farman’ýn Panhard-Levassor’ü onu birkaç metre
öteye fýrlatarak hayattan koparýrken, belki bir tek Tanrý
duydu; düþtüðü yerde önce acý duydu, sonra da kuramsal
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olarak gücünün ötesinde bir ölümle bu dünyadan göçüp
gitti.
Marcel Renault hakkýndaki ilk haberler yalnýzca
bu kazayla ilgiliydi. Akla arabasýnda bir bozukluk oldu
ðu gelebilirdi. Sonra yarýþ kuyruðu, Marcel Renault’nun
yolun kenarýnda, yerdeki görüntüsüyle ve üzerine eðil
miþ bir rahibin görüntüsüyle karþýlaþtý, diðer otomobiller
yarýþ düzeniyle yanýndan hýzla geçerlerken kutsal yaðý
toz içinde býrakýyorlardý. Bir þey onu yoldan çýkarmýþtý,
böyle söylendi arkasýndan, kontrolden çýkan dört teker
lek gidip kalabalýðýn kara karnýna dalmýþtý. Nasýl olmuþ
tu da bir katliama yol açmamýþtý, kimse bilemiyordu.
Marcel Renault, onun da içinde bir þeyler kýrýlmýþtý.
Ölmüþtü.
Rüzgâr, doðal olarak keten peçeteleri havalandýrý
yordu, bu da çok can sýkýcýydý, onlarý toplamak zorunda
kalýnca sofra da sofra olmaktan çýktý. Tam ortada frezya
sepeti duruyor. Kýrmýzý ve sarý elbette, krallýðýn renkleri.
Renault’nun telgraf mesajýyla gelen ölüm haberi üzerine,
Ýspanyollar, onun için bir dakikalýk saygý duruþu yapýlaca
ðýný düþündüler. Bu arada, yarýþýn hak ettiði itibara o ölüm
olayýyla kavuþtuðunu da düþünmüyor deðillerdi, bu olayýn
yanýnda artýk hiçbir gösteriþ ya da görkem abartýlý, çocuksu
kalmayacaktý. Bunu anlayýnca bir rahatlama hissettiler.
O, içlerinde en genç olaný, akþama kadar evde kalacaðýný,
gece dans etmeye gideceðini söyledi. Bana bunu neden
yapýyorsun, diye sordu babasý kýzýna. Güzelliði göz kamaþ
týrýyordu. Ensesine düþen kývýrcýk saç tutamýný düzeltti
varýþ ipinin yanýndaki ilan tahtasý yarýþ hakkýnda bilgiler
veriyordu, onun için de öðleden itibaren Ýspanya’nýn dört
bir yanýndan uzmanlar ve bazýlarý çocuklarýyla, soylu aile
ler gelmeye baþladý. Birçok kiþi giysi deðiþtirmek ve uzun
geceye hazýrlanmak için akþamüstü eve uðramayý plan
lamýþtý.
Sonra birileri Porter’ýn Wolsley’inin bir demiryolu
geçidine çarptýðýný ve yandýðýný söyledi.
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O adamýn büyük bir aðýrbaþlýlýkla, koltuðunda dik otur
muþ, kollarýný kavuþturmuþ, otomobilinin ateþiyle yanýþý
ný ayakta dikilmiþ seyrederken, unutamayacaðým tek þey,
arkamdan geçen otomobillerin uðultusuydu; yalnýzca
baþý yana yatmýþtý, bu da öldüðünün resmiydi. Sonra
insanlar ellerinde su kovalarýyla koþacaklardý. Kara
duman güneþte iskelet gibi duruyordu. Arkamdan otomo
biller geçiyordu diyorum size, bu bir yanýlsama deðildi.
Angoulême’in giriþindeki kontrol noktasýndan üç kilo
metre önce, çiftçi ne olup bittiðinin hiç umurunda olma
dýðýný söyledi, iþi gücü vardý, onun için ýslýkla köpeðini
çaðýrdý, o da üç ineði yolun öbür yanýna geçirmeye baþla
dý. Richard saate yüz yirmi kilometre hýzla geldi, frene
basmayý denemedi bile, ama iki kavak aðacý arasýndaki
boþluðu sonsuzluk için son aralýk olarak gördü.
Mercedes’in yanýtý kötü oldu ve iki kavak asla aklýndan
geçmeyecek biçimde birbirine yanaþtý. Richard ânýnda
öldü, parlak ahþap direksiyon, kaburgalarý arasýnda koyu
kaburga oldu. Telgraf mesajlarý Paris’e anlaþýlmayan bir
öykü yayýyordu, çünkü yarýþýn geçtiði her yerde telgraf
kýrýklarý, bir patlamanýn ardýndan olduðu gibi, çevreye
sýçrýyordu. Kaza bildiriyorum. olaðanüstü bir kalabalýk
tablosu. Bartam kontrol noktasýnda kýsmi zamanlar.
11.46’da meydana gelen ölüm nedeniyle. koþullarýn sað
lanmasý imkânsýz.
Madrid ilan tahtasýndaki görev
liler, o karmaþada, güneþ gökyüzünde iyice yükseldiði
sýrada, ilaný yapýþtýr, çýkar, tebeþirle karatahtaya yaz çiz,
uðraþýp duruyorlardý. Ellerine geçen küçük notlarý önce
hafýzalarýna, sonra insanlarýn görmesi için büyük harf
lerle tahtaya kaydediyorlar, ardýndan da büyük bir iðne
ye iliþtiriyorlardý. Ýðnede yer kalmadýðýnda, genç bir
çocuk alýp onlarý bir çöpe boþaltýyordu. Ama çocuk hiç de
akýlsýz deðildi, hiçbir þeyi atmadý, ertesi gün evinde, hep
sini yeniden okudu. Ama hayatýnda bir daha da bir þey
okuyamadý, çünkü her tür edebiyat ona çocuklar için
yazýlmýþ basit bir öykü ya da gereksiz duygusallýk gibi
18

geldi
Yine de en uygun sözcük retirado idi, çünkü
motor durmuþken kenara yanaþmakla bir demir ve ben
zin yumaðý içinde ebediyen ölmek arasýndaki farký açýk
lamýyordu. Retirado’larýn adlarý, ilan tahtasýnýn altýna
büyük harflerle yazýlýyordu. Ýnsanlar listenin uzadýðýný
görüyordu, bunun üzerine bazýlarý gülümsemeye ve
Madrid’in varýþ düzlüðünde bekledikleri için, böyle
giderse geriye görecek bir þey kalýp kalmayacaðýný sor
maya baþladýlar kendi kendilerine.
Kýzýmýn güzelli
ði, iþte o kalacak size görmeniz için, diye düþündü adam
Tam o anda,
Stead’ýn kullandýðý devasa De Diétrich, Saint-Pier
re de Palais’de, aþýrý hýz nedeniyle köprü korkuluðu üze
rinde havalanýyordu. Her þey gidip nehir kýyýsýnda
paramparça olmadan önce, tekerleklerin havada delice
sine döndüðüne dair yemin edenler vardý. Ýki kilometre
ötedeki çamaþýrcý kadýnlar kan ve benzinle karýþýk bula
nýk bir suyun aktýðýný gördüler, ama ne olduðunu anla
malarýna imkân yoktu.
Oysa Paris’te birileri anla
maya baþlamýþtý.

Kanamaya devam eden nehre bir tüfek atýmý uzaklýkta,
Bélamas adlý bir yerde, otuz ikinci sollamada, Tourand’ýn
gözlerine bir yorgunluk sisi çöktü ve otomobil oradan
çekip gitmek istercesine yanlamasýna kaydý
Çocuk
baðýrdý, ama sesi çýkmadý, yalnýzca aðzý açýk kaldý
Bunun üzerine izinde olan asker Dupuy, otomobille çocu
ðun arasýna attý kendini, ama kaderin çizmekte olduðu ve
bir canavardan bir çocuða doðru gitmekte olan ölüm çiz
gisine ayaðý takýldý. Kabuk biçimindeki kaporta onu bir
paçavra gibi yerden kaldýrdý, yeniden yere düþmeden
önce kahramanca ölmüþtü bile
Kukla askerin yolun
dan çýkardýðý otomobil kendini yolun tam ortasýnda bul
du, ama yaralý bir hayvan gibi iyice çýldýrarak, doðrudan
saða, körcesine insanlarýn arasýna dalýp geliþigüzel vur
Yarým Kalmýþ Bir Hayal
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du. Sonradan bir adamýn öldüðü öðrenildi.
Yine de
babalar çocuklarýný getirmeye devam ediyorlardý, genç
kýzlar da gruplar halinde, yolun kenarýnda bir öne bir
arkaya hareket ederek, sinirli bir biçimde gülüyorlardý.
Dükkânlarýn eþiðinde insanlar saatlerce bekleyip baþlarý
ný sallýyorlardý. Bir þey satýn almaya gelen de orada kalýp
bakýyordu. Kimileri, kuþ bakýþý görmek için çan kuleleri
ne týrmanýyordu, çünkü o gün canýn ne isterse yapman
mümkündü
Þaþkýna dönmüþ ve mucizeyle ipnotize
olmuþ sýra sýra üç milyon kiþi olduðu söylendi.
Paris
ofislerinde, telgraf mesajlarý yavaþ yavaþ, denetimsiz, kýz
gýnlýk ya da yorgunluktan gözü bir þey görmeyen, geliþi
güzel zehir saçan, tozdan ve insan gürültüsünden peri
þan, uzun bir kuyruðun Fransa’yý geçtiði görüntüsünü
çiziyorlardý
Öte yandan Madrid’deki ilan tahtasýnda
hummalý, titiz ve sessiz bir duyuru çalýþmasý devam edi
yordu, bundan da yarýþ heyecanýnýn ve spor olaylarýnýn
devam ettiðinden baþka bir þey çýkarýlamazdý. Bandolar
güneþin altýnda pirinçten müzik aletleriyle çalýyorlar ve
dans etmeye baþlayanlar, çocukken öðrendikleri ilk dans
figürleriyle inanýlmaz bir güzelliðe ulaþýyorlardý. Toz için
deki kavalyeler bizimle dans ederler mi acaba? Ne dersin,
bizimle dans ederler mi? Bir tek mendilim var ona vere
bileceðim, bir öpücük de olabilir, ama onu sona saklamalý
Her þeyin baþladýðý Versailles’da, bahçývanlar kimsenin
kalmadýðý kral bahçesinin sessizliðinde kargaþadan geri
ye kalanlara bakýp ekili tarlada kargalar gibi aylak aylak
dolaþýyorlar, eðilip eðlence artýklarýný topluyorlardý. Biri
kalkýp Ýspanya’ya doðru baktý. Bir otomobilin, anlatama
yacaðý bir piþmanlýk duyarak, aðýr aðýr geri döndüðünü
göreceðini hissetti. Ama ne gelen ne giden vardý.
Mon
sieur le Président’a ne düþündüðünü sordular, o da anla
masý güç, dedi. Neler olduðunun anlaþýlamadýðýný söyle
di. Dupin’e döndü, çünkü ona güveniyordu. Dupin, sanki
uçan kuþlarý gösterir gibi havaya doðru bir iþaret yaptý.
Tüfek atýþýndan kaçan bir kuþ sürüsü.
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