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Rosa Regàs, 1933 yýlýnda Barcelona’da doðdu. Barcelona Üniversi
tesi’nde felsefe ve edebiyat eðitimi gördü ve 1964-70 yýllarý arasýnda
ülkenin önemli yayýnevlerinden Seix Barral’da çalýþtý. 1970 yýlýnda
La Editorial Gaya ve çocuk kitaplarý basan Ediciones Bausán’ý kurarak her ikisini de 1980 yýlýna dek yönetti. Birleþmiþ Milletler için
Cebelitarýk, New York, Nairobi, Paris, Washington gibi kentlerde
çevirmen olarak çalýþtý. Çaðdaþ Ýspanyol edebiyatýnýn en önemli
yazarlarýndan biri kabul edilen Regas’ýn yapýtlarý arasýnda Ginebra
(1989), Memoria de Almator, Azul (1994 Nadal Ödülü’nü almýþtýr),
Canciones de amor y de Batalla, Viaje a la Luz del Cham, Sangre de
mi Sangre, Luna Lunera ve Dorotea’nýn Þarkýsý sayýlabilir. Ayrýca
çeþitli antolojilerde yayýnlanan öyküleri de bulunmaktadýr. Yazar
dergilere yazdýðý yazýlarýn yaný sýra radyo ve televizyon programla
rýyla da Katalunya kültür yaþamýnda önemli bir yere sahiptir. Hepsi
de ülkenin önemli edebiyat ödülleri olan Premio Príncipe de Astu
rias de Artes y de Letras; Premio de Novela Café Gijón; Nadal de
Novela, Premio Internacional de Novela Alfaguara ile gazetecilik
dalýnda önde gelen bir ödül olan Premio Ortega y Gasset’in jürile
rinde yer almaktadýr.

Pýnar Savaþ, 1966 yýlýnda Ýstanbul’da doðdu. Orta öðrenimini
Saint Benoît’da tamamladýktan sonra 1990 yýlýnda Boðaziçi Üni
versitesi Kimya Mühendisliði Bölümü’nden mezun oldu. 1999
yýlýnda Can Yayýnlarý’nda çalýþmaya baþladý. Ýspanyolca ve Ýngi
lizce’den Türkçe’ye yaptýðý çevirilerin yaný sýra, kitaplarý yayýna
hazýrlýyor, çeþitli gazete ve dergilerde kitaplar hakkýnda makale ve
tanýtým yazýlarý yazýyor. Çevirdiði yazarlar arasýnda, Gabriel García
Már
quez, Ernesto Sábato, Car
los Fuentes, Umberto Eco, Javier
Marias, Angela Carter, Osvaldo Soriano, Joyce Carol Oates, Marcela
Serrano, Carmen Posadas, Taibo II sayýlabilir.
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Carmen Balcells’e...
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Olduðundan farklý biri olmayý istemek kaderin
insaný cezalandýracaðý en büyük trajedidir.
Sándor Márai, Son Karþýlaþma

Kara sevdanýn suskun çýðlýðý, ah!
Ah, yapaðýsýz meleyiþi koyunun! Ah, hüzün!
Ah, gözü yaþlý ýrmak, boynu bükük gelincik!
Akýntý ki denizi yok, kent ki surlarý yok, ah!
Federico García Lorca, Kara Sevda Soneleri
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1
Adý Adelita’ydý. O kadar kýsa boyluydu ki, arada bir giy
diði, kendinden emin olsa da rahatsýz göründüðü yüksek
ökçelerle bile yerden yüksekliði bir metre elli santimi zor
bulurdu. En çok dikkati çeken bu çekmiþ gibi görünen
güdük bedenin yapýsýydý kuþkusuz. Ufak tefekti, ama zayýf
deðildi. Kaba saba, güçlü, geniþ omuzlu, kýsa ve kalýn ense
liydi, omuzlarýnýn sert ve güçlü kaslarýyla kýyaslandýðýnda
kalçalarý dardý. Kýsa ve dolgun kollarý küçük memelerinin
kaybolduðu gösteriþli göðsünden ileri doðru fýrlar, bilinme
yen bir nedenle uzak ve ilkel ülkesinden kaçmýþ, soyu tü
kenmekte olan Aborijin görüntüsünü vurgulardý. Cüce
deðildi, geniþ bedeninin eniyle boyu arasýnda onu bu kadar
tuhaf bir yaratýk haline getiren orantýsýzlýk olmasa, hiç dik
kati çekmeyebilirdi.
O yalnýzca boyunun kýsalýðýnýn farkýndaydý, bu konuda
arada bir þýmarýkça þakalar yapar, doðanýn ona cimri davran
dýðýný, ama bu kusurunun karþýlýðýnda ona baþka kadýnlarý
süsleyen özelliklerden farklý bir çekicilik kazandýran doðuþ
tan gelen bir ruh yüceliði bahþettiðini söylerdi. Ehliyet
almak istediði zaman bu kadar kýsa boylu olduðu için engel
lilerin girdiði türden özel bir sýnava girmesini istediklerinde,
sýnavlardaki baþarýsýzlýðýný kendisine uygun olmayan bir
kategoriye sokulmasýna yordu. Belki de haklýydý, altý kez
denemesine raðmen baþarýsýz oldu, yazýlý sýnavý bile geçe
medi, oysa ne çalýþma gücü eksikti ne de aklý. Bu konudan
söz etmeyi reddetse de, çiftlikle kasaba arasýnda küçük bir
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mobiletle gidip gelirdi, gidon neredeyse çenesine ulaþýr, ara
cýn üzerine oturur oturmaz bedeninin iriliði yiter, o güçlü
boynu üzerindeki geniþ yüzü ve basýk kafasý selenin üzerin
de duruyormuþ gibi görünen kaskýnýn içinde dans ederdi.
Evimizin müþtemilatýný kocasý ve çocuklarýyla paylaþan
hizmetlimiz bir otelde çalýþmak için iþten ayrýlýnca bizde
çalýþmaya baþlamýþtý. Baþta iþe hevesli görünüp ilk günler
iyi çalýþan, sonra evin ýssýzlýðý, babamýn huysuz mizacý ve
ardýndan gelen hastalýðý nedeniyle havlu atan ya da düpe
düz beceriksiz çýkan bir dizi yardýmcýnýn sonuncusuydu.
Ýlk görüþmemizi çiftlikten iki kilometre kadar uzakta,
kasabadaki bir kafede yaptýk, Kasap Antonio bizi tanýþtýrdý,
hýzlý bir sohbetin ardýndan görünüþü yüzünden deðil de,
konuþurken ýsrarla gözlerini kaçýrmasý nedeniyle varlýðý
beni tedirgin etmiþ olsa da onunla anlaþtým. Zamanla baþýn
da sandýðým gibi içtenliðinden ya da ona iyi davrandýðýmýz
ve güven duyduðumuz için deðil de, yalnýzca yalan söyledi
ðinde; kendini utandýrmayacak yanýtlar uydurduðunda göz
lerimin içine baktýðýndan kuþkulanmaya baþladým. Adelita’
nýn sistemli yalan söylediðini düþünmeye baþladým, baþarý
larýný abartmak, anlattýðý öykülere heyecan katmak, gecik
meleri, yokluklarý, ufak tefek nesnelerin ya da az miktarda
paranýn kaybýný örtbas etmek için yalanlar uyduruyordu.
Sanýrým kendini kývýrdýðý yalanýn heyecanýna öyle bir kaptý
rýyordu ki, bakýþlarýný ne kadar uzun süre gözlerimde tutar
sa attýðý yalanýn o kadar kuyruklu olduðunu fark etmem
zaman aldý. Kanýtlarýn kuþkuya yer býrakmaz ve pek çok
sayýda olmasýna karþýn yalnýzca göz boyamak için yalan söy
lemiþ olduðunu düþünmeliyim, onca zaman bu gerçeði
kabul etmeye direnmemi baþka türlü açýklayamýyorum. Ta
baþýndan görmeme ve hissetmeme karþýn yalan söylemekte
ki ýsrarýný çok sonraya, neredeyse hikâyenin sonuna kadar
kendime itiraf etmedim; yalanýn da Adelita’da keþfettiðim
pek çok aldatmaca gibi daha iyi, daha güzel, daha zengin,
daha akýllý olmaya; kaderin onu içine attýðý tatminsizlik
kuyusundan çýkmaya karþý duyduðu yaman ve haddini bil
mez arzudan kaynaklandýðýný düþündüm, çok geç kalmýþ
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tým; kendim için bile.
Ýlk gün Kuzey Yýldýzý adlý kafedeki görüþmede ne gör
mek istiyorsam onu gördüm. Kasabýn referanslarý pek par
lak deðildi, ama bana yetti: “Çok iyi bir kadýndýr, yýllardýr
buradan alýþveriþ yapar, hem onu hem de ailesini çok iyi
tanýrým.” Bana uygun baþka adaylarla da görüþmüþ olmama
karþýn daha önce hasta bakmýþlýðý ve çalýþmaya hemen baþ
layabilecek olmasý iþime geldi, “Yarýndan sonra,” dedi,
“hanýmefendiye de uyarsa.”
Hanýmefendiye çok iyi uyar diye düþündüm. Bir hafta
sonra gitmek zorundaydým, söylediðine göre çalýþma ve bir
evi çekip çevirme deneyimi olan bu kadýn bu sürede benim
kinin idaresini, sakat babamýn ihtiyaçlarýný öðrenebilir, haf
tada birkaç gün yövmiyeyle çalýþtýrdýðýmýz bahçývanýmýz
Jalib’e alýþabilirdi. Ben de hem yaþadýðým hem de çalýþtýðým
Madrid’e kafam sakin dönebilirdim.
“Memnun kalacaksýnýz, göreceksiniz. Alvarezlerin ben
den ne kadar memnun olduklarýný bir görseydiniz, þu Bar
celona’da dondurma dükkânlarý zinciri sahibi. Beni rahatça
yalnýz, hatta çocuklarla býrakýrlardý. Evi ben çekip çevirir
dim, beþ yýl kaldým yanlarýnda, þimdi bile karþýlaþtýðýmýzda
sarýlýp öpüþür, koklaþýrýz.
“Alvarezler... Alvarez ve Bontamí mi?” diye sordum bu
yeni referanstan memnun.
“Evet onlar, tanýyor musunuz?” dedi dosdoðru gözleri
min içine bakarak.
“Evet. Kim olduklarýný biliyorum.”
“O zaman sorun onlara. Göreceksiniz. Bay Alvarez’in
ölmesi ne fena. Karýsý iþi devredip annesiyle yaþamaya Fran
sa’ya yerleþti.”
“Bilmiyordum,” dedim, Alvarez ve Bonmatí’nin Alva
rez’ini görmeyeli yýllar olmuþtu, onlarý bu talihsizlikten
haberim olacak kadar tanýrdým aslýnda, ama o kadar uzun
zamandýr Barcelona’da yaþamýyordum ki, arkadaþlarýmdan
da, tanýþlardan da uzaklaþmýþtým, o yüzden konuyu es geçip
sordum: “Yarýn baþlayabilir misiniz?”
“Evet,” dedi bakýþlarýný yerden kaldýrmadan, “size söy
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ledim ya, ne zaman isterseniz baþlarým.”
“Peki sizin eviniz ne olacak? Bu arada, nerede
yaþýyorsunuz?” diye bilmek istedim.
“Buradan üç kilometre kadar uzakta, Gerona Yolu’nda,
Fa
ro Caddesi’
nin ya
ký
nýn
da bir
kaç ev var ya ora
da, ama
canýmýzý sýkacak bir þey yok, çünkü evi kapatýyoruz ve
kayýnbabam...”
Daha fazlasýný bilmek istemedim. Þartlarý, sorumluluk
larýný, maaþýný konuþtuk, ailesiyle birlikte müþtemilatta
yaþayabilirlerdi, ama kocasýný deðil yalnýzca onu iþe aldýðý
mý açýkça belirttim.
“Elbette hayýr,” dedi, “kocamýn sabit bir iþi var...” ve
neredeyse ýsrarcý, gözlerini gözlerime dikti.
“O zaman yarýn görüþürüz.”
“Yarýn görüþürüz.”

Evin çalýþma odasýnýn penceresinden neredeyse hüzün
le akþamýn çökmesini izliyordum. Güneþ evin arkasýnda
kalan tepenin ardýna saklanmýþtý, ama günden kalan bir
aydýnlýk halesi aðaçlarýn ve vadinin öbür yanýndaki tepele
rin dýþ çizgilerini iyice belirgin kýlarak mavi ve morun ton
larýnda yavaþ yavaþ soluyordu. Camdan içeri giren berrak
hava aksýra týslaya yokuþu týrmanan ve her karýþta nemden
ýslak yapraklarý aþýp yolu tutmak için mücadele etmesi
gereken mobiletin sesine karýþan kayýp bir serçenin þaký
masýný getiriyordu kulaðýma. Evet, insanýn ruhunu yumu
þatan, onu sarýp sarmalayan kaygýyý gizlemekte kararlý bir
hüzünle izliyordum manzarayý.
Mobiletle patikayý týrmanan Adelita’ydý, arkasýnda eþek
arýsýndan bir dümen suyu býrakýyordu. Kaský seleye gömül
müþ gibi duran bedenini gizliyor, karnýnýn altýna topladýðý
kýsa ve kalýn bacaklarýyla þekilsiz bir yumru gibi görünü
yordu. Omzuna astýðý küçük çantaya aðzýna kadar dolu
sayýsýz plastik torba iliþtirmiþti, onu sýrttan koruyan bir zýrh
izlenimi uyandýrýyorlardý. Evin giriþine gelince motoru sus
turdu, bir yana doðru yere atlayarak aracý orta sehpasýna
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oturttu. Parmaklýklarýn arasýndan elini sokarak kilidi açtý.
Sonra tekrar motoruna bindi, pedala bir kez asýldý, giriþi
aþtýktan sonra yeniden durdu ve bir kez daha yana atladý.
Benimle ilgili her þeye sanki benmiþ gibi sahip çýkacak
tý. Ben olmadýðým zaman evde kalacaktý. Yaþantýma girecek
ti. Onu ne kadar tanýyorum ki? Daha önce babama bakýcý ya
da hemþire veya eve hizmetli tutarken hiç hissetmediðim bu
huzursuzluðu bir yana býrakarak kadýnýn ve mobiletinin
oluþturduðu þekle bir kez daha baktým, gülünç, ama bir
biçimde kaygý uyandýran bir kentauroi.1 “Ýyi bir iþ yaptýðýmý
nereden anlayacaðým?” Bilincimin sesi hiç de sakin deðildi.

Aradan üç yýl geçti ve Adelita sözünü tuttu. Kurnaz ve
eli çabuk bir kadýndý. Ýyi becerdiði þeyleri yapmada aþýrý
heves sahibiydi. On beþ kiþi için doðaçlama yemek piþirip
servis yapmak kadar hoþuna giden bir þey olmaz, benim
ona iþaret etmeme bile gerek kalmazdý. Konuklarýmdan
sanki kendi konuklarýymýþ gibi gurur duyar, onlara aperatif
ler ikram ederdi, hatta abarttýðý bir anda koluna ikiye katlý
bir peçete asarak, “Þölen olduðu günlerde yardýma gittiðim
oteldeki gibi,” demiþti. Odalarý kusursuz bir düzen içinde
tutar, sevgiyle, “Benim yaþlý, sakat beyim,” dediði babama
bakar, onu yýkar ve týraþ eder, yemeðini yedirir, verandaya
çýkartýr, çalýþmaya geldiði günler bahçývanýn yardýmýyla,
kimseyi bulamazsa tek baþýna bahçede gezdirirdi. Gece
hemþiresiyle ilgilenir, aylak aylak dolaþan köpekle kediye
bakar, sabunlar, siler, süpürür; Madrid’e gideceðim zaman
özenle bavullarýmý hazýrlar, dönüþümde beni karþýlamaya
çýktýktan sonra onlarý üst kata çýkartýr, açar, bana bir bardak
çay getirirdi. Ben de eþyalarýn ahþabýnýn parladýðýný, vazola
ra taze çiçekler yerleþtirdiðini gördüðümde, buzdolabýnda
aradýðým her þeyi ve masayý bir sonraki öðüne hazýr buldu
ðumda ettiðim gibi ona teþekkür ederdim. Sonraki aylarýn
masraflarýnýn üzerinden geçerken kýsa cümlelerle bütçeyi
aþmamasýný takdir ettiðimi belirtirdim. Temiz pak bir
1 Masallardaki yarý insan-yarý at yaratýk. A. Erhat - Mitoloji Sözlüðü. (Ç.N.)

17

kadýndý, kesin bilgiler verirdi, Madrid’deyken bana hemen
her gün telefonla babamýn saðlýðýný, evde iþlerin gidiþatýný
bildirirdi, “Bu hafta sonu gelemeyecekseniz,” derdi, “sakýn
endiþelenmeyin, her þey yolunda.” Öyleydi de.
Kýsa bir süre sonra ideal insaný bulduðuma inandým,
Adelita bir inciydi, o kadar sorumluluk sahibiydi ki, ne iþle
ri ele almam ne de onlarla birlikte yaþamam gerekiyordu,
bu durum tuhaf bir rahatlama duygusuna kapýlmama yetti.
Ýkinci yýlýn sonunda babam ölünce yaptýklarý bu inancýmý
pekiþtirdi, çünkü ölüyü temizleyen, tabutuna yerleþtiren,
bir yapýp bir bozarak cenazeyi düzenleyen, cenaze evinin
çalýþanlarýna emirler veren, onlarýn iþlerini yapan, ki buna
hiçbir itirazlarý yoktu, yine Adelita oldu. Ayrýca cenazeye
katýlan az sayýdaki dosta uzaklardaki köyü Albecete’nin
geleneklerine uygun biber dolmalarý, katý yumurtalar, baha
ratlý etlerden oluþan öyle bir büfe hazýrladý ki, bana kalýrsa
görüntü bir cenaze için fazla pitoreskse de iþine karýþma
dým, ne farklý bir þey yapmasýný söyleyecek halim vardý ne
de buna aldýrýyordum.
Sonra bomboþ günler geldi, boþtular, çünkü evde yapa
cak bir þey yoktu ya da bana öyle geliyordu, belki de onunla
yaþam ne kadar zor olursa olsun bir babanýn yokluðu ardýn
da kabulenmesi ve tahammül etmesi zor bir kara delik býra
kýyor. Ayrýca ev hakkýnda bir karar vermem gerekiyordu ve
kendimi bunu yapacak gibi hissetmiyordum. Her þey önce
ki yýllara kýyasla o kadar iyi gidiyordu ki, evden vazgeçme
fikri gökten inme bir nimetin kadrini bilmemekmiþ, bana
sunulmuþ ve bir daha sunulmayacak bir fýrsatý deðerlendi
rememekmiþ gibi moralimi bozuyordu.
Babam Barcelona’da tanýnmýþ bir nörologdu, her zaman
kentte yaþamýþtý, kendini kent insaný sayardý, denize yakýn
bu küçük vadide, Gerona’da bu evi gördüðünde artýk yaþlý
bir adamdý, ama saðlýðý yerindeydi. Emekli olunca eve yer
leþip taþralý olmaya karar verdi. Ne o biliyordu bu kadar
kýsa zamaný olduðunu ne de baþkalarý, evde geçirecek on
yýlý varmýþ. Ölümün geliþini düþünmüyordu elbette, kaçý
lýnmaz sonla karþýlaþma korkusundan olsa gerek, bu konu
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da onu uyaran da olmamýþtý. Böylelikle dostlarýný ve taný
dýklarýný þaþýrtarak yalnýz ve her zamanki gibi içine kapa
nýk, burada yaþamaya karar verdi. Yaþamýný taþrada sürdür
meye daha önce cesaret etmemiþti, bu konuda deneyimi de
yoktu, ama bu eksikliðini iradesiyle tamamlamayý düþünü
yordu. Belki de akýldýþýydý bu davranýþý, çalýþma arkadaþlarý
ve hizmetlileriyle her zamankinden fazla didiþiyor, onlarý
gün boyu ve bazen doðanýn zalimlikleri yüzünden gecenin
de bir bölümünde süren öfkeli mücadelenin ve kötüleþen
maddi durumunun sorumlusu tutarak kovmakla tehdit edi
yor, çiftliðini Ýngiltere’den getirttiði kuzularý yerli ýrkla çift
leþtireceði bir tarým çiftliði haline getirmek için sarsýlmaz
bir azim gösteriyordu. Aðýllar inþa ettirmiþti, nadasa býrakýl
mýþ tarlalarda, yollarýn ya da ormanlarýn kenarlarýnda gezi
nen, macera arayarak kýrlarý aþan motorcularý korkutmak
için radyolarýný sonuna kadar açan çobanlarý vardý. Bu
maceranýn sürdüðü yýllar boyunca mal varlýðýnýn büyük
kýsmýný kaybetmeyi baþarmýþtý.
Onu dinleyen herkese, hatta pazar öðle sonralarý domi
no oynamaya gittiði kasabanýn barýndakilere bile baðýra
çaðýra macerasýný anlatýrdý, sözel þiddet krizlerinden birine
tutulduðunda ben de dilinden kurtulamazdým: “Kazanmak
ya da kaybetmek umurumda bile deðil ve kýzým Aurelia’ya,”
bu ben oluyordum, “yaþamda kendi yolunda yürümesi için
gerekli olanaðý verdim. Herkesin kendi yoluna gitmesi
gerekli.” Avaz avaza çocukluðumdan beri aðzýndan düþme
yen bu eðretilemeyi yinelerdi: “Benim onu bir þeyden yok
sun býraktýðýmdan þikâyet edemez, onu dünyanýn her yeri
ne eðitime gönderdim, uzun çalýþma ve araþtýrma yýllarý
boyunca destekledim, viroloji ya da moleküler biyoloji
dalýnda doktor olmasýný saðladým,” böyle diyerek sanki
konunun önemini azaltmak istiyordu; “þimdi benim onun
yaþýndayken kazandýðým kadarýný kazanamasa bile, hem
kendine yetiyor hem de prestij sahibi, yýlýn büyük bölümü
nü iþ bulup evlendiði Madrid’de geçiriyor, birbirimizi pek
göremiyoruz, zaten buna ihtiyacýmýz da yok. Damadýma
gelince,” burada sinir içinde eklerdi, “ne zaman öldüðünü
Dorotea’nýn Þarkýsý
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bile unuttum, çýlgýn bir solcu sanatçý olduðunu hatýrlýyo
rum yalnýzca,” küçük görerek devam ederdi sözlerine; “bir
kuruþu bile hak etmezdi zaten, hem býrakýn para kazanma
yý, verileni elinde tutmayý bilmezdi ki!” Sonra sýra hiç sahip
olmadýðý ve olacak gibi görünmediði torunlara gelirdi, ne
yeðenleri ne vaftiz çocuklarý ne de baþka bir akrabasý vardý.
Demek ki kimseye bir mecburiyeti de yoktu. Kuzu iþini
baþaracaðýna inancý tamdý, ama durum böyle olmasa da –
konuþmanýn burasýnda bir kýlýç sallar gibi koluna havaya
kaldýrýrdý– umurunda deðildi, çünkü þansý yaver gitmese ve
tersliklerle karþýlaþsa bile þu kalan ömründe beþ parasýz
kalmayacak deneyimi de, aklý da vardý. Bu söylev sonsuza
uzayabilir, ama her zaman ayný cümlelerle biterdi: “Ben
ölürken bu çiftlik küçülmüþ olsa da piþmanlýk duyacak
deðilim, benim de kendi yolumdan yürümeye hakkým var!”
Aldýðýnda evin adý “Eski Deðirmen”di. Büyük kanatlarý
kopmuþ bir yeldeðirmenine aitti. Deðirmen çiftliðin giriþin
deki yamacýn yarý yüksekliðinde durur, o topraklarda bol
olan rüzgârlarý karþýlardý. Metalik aksamý yoktu, yýllarýn,
fýrtýnalarýn ve evin daha önceki sahiplerin vefasýzlýðýnýn bir
yýkýntýya dönüþtürdüðü gövdesi taþtan ve tuðladandý.
Babam gövdeyi tamir ettirmiþ, kanatlarýn takýlmasýný son
raya býrakmýþsa da zamana dayanan demirlerini yeþile
boyatmýþ, makinesini yaðlatmýþtý. Yýldýz çok vahþi estiðinde
ihtiyar deðirmen gerinir, tembellikle menteþelerini gýcýrda
týr, rüzgârýn itmesiyle aðýr aðýr hareket eder, devinim kolu
yararsýzlýðýn yavaþlýðýyla iner çýkardý: kuyu yýllar önce
kurumuþtu, Ýsa’nýn doðum sahnesindekini andýran kuyu
aðzýyla, onu kaplayarak manzaranýn dekoratif bir parçasýný
oluþturan sarmaþýklar kalmýþtý geriye. Deðirmenin pek bir
þeye yaradýðý yoktu, ama eve kesin adýný veren o olmuþtu:
“Deðirmen” olacak diye buyurmuþtu babam, “ne eski, ne
yeni, sadece deðirmen.” Kendi adýnýn altýnda bu adýn yazýlý
olduðu kartlar bastýrmýþ, metal bir plakayý da evin giriþin
deki direðe çakmýþtý.
Evi derleyip toparlayarak, sürü satýn alarak, avlu ve
aðýllar yaptýrarak, çobanlarla didiþerek sekiz uzun yýl geç
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miþti, ta ki bir gün önceden hiçbir belirti, trajediyi göstere
cek hiçbir iþaret olmadan kriz gelip vurana kadar, hastane
faslýnýn ardýndan onu sessiz ve hareketsiz bir yýðýn gibi
sandalyeye çivileyecek hüküm gelmiþti, narin ve huzurlu
bir bitkiye dönüþtü, kim bilir belki de saðýr ve anlayýþtan
yoksundu. Bu yaþamýnda benimkini deðiþtirmeyi baþaran
tek olaydý, onun kendi iradesiyle karar vermediði tek olay.
Bu krizle yönünü yitirmiþ, önceden beni yanýndan uzaklaþ
týramamýþ ya da velayetinden ve sarsýlmaz otoritesinin ben
de yarattýðý terör duygusundan kaçmak için evlenip
Madrid’de yaþamaya baþlayarak Barcelona’yý býraktýðýmý
haber verdiðimden beri yaptýðý gibi yok sayamamýþtý.
Deðirmen adlý evde kalmasýna karar vermiþtim, çünkü
burasý onun en sevdiði sýðýnaðýydý, Madrid’de eskiden
kocamla birlikte yaþadýðýmýz küçücük daire az mobilyalý,
ders dönemi süresince bir öðrenci gibi yaþadýðým bir yerdi.
Ayrýca onu kendi haline býrakmanýn piþmanlýðýna dayana
mayacaðým korkusu ve kaygýsýyla, onun Madrid’de benimle
birlikte öyle hareketsiz ve sakat yaþamasýna katlanamaya
cak oluþumun da buna neden olduðunu inkâr edemem.
Böylelikle her þeyimi Deðirmen’e taþýdým. Kimsenin, hele
benim bir kez olsun yüzünde bir gülümseme görmediði,
aðzýndan tatlý bir söz çýktýðýný duymadýðý, özen göstermesini
bilmeyen; insaný dehþete düþürecek kadar suratsýz ve son
derece otoriter bir babayla yaþamak için yaþamýný ve zamaný
ný feda eden birinin ruh hali içindeydim: Gönlüme yatýrmak
için aslýnda iyi biri diyordum kendime, hem ne olursa olsun
söz konusu benim babamdý. Ýþte sýnýrlý taþýnmamýn nedenle
ri bunlardý, ama þunu da kabul etmeliyim ki bunu biraz da o
evi kendi evim kýlmanýn gizli hevesiyle yaptým.
Ýki zorlu yýl oldu, gidip gelmeler her zaman deðiþikliðin
çekiciliðini barýndýrsa da, orada kendi evimi bulamadým.
Bir-iki aylýk aradan sonra eve gider, bir süre kalýp hareket
sizlikten, katatonik babamýn tüyler ürperten görüntüsün
den sýkýlýrdým. Uzak kalýnca çok özlediðim taþraya gitmek
ve taþra yaþantýsýndan býkýnca da yeni döneme ya da yeni
bir derse baþlamak için Madrid’e dönmek hoþuma giderdi.
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