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Leonardo Sciascia, 1921 yýlýnda Racalmuto’da doðdu ve 1989
yýlýnda Palermo’da öldü. Yaþamýnýn tamamýný Sicilya’da geçirdi.
Gençliðinde bir dönem öðretmenlik yaptý, sonra kendini tümüyle
edebiyata adadý. Riskli yayýn hayatý süresince mafya terörüne ve
mafyanýn Ýtalya’nýn sosyal ve politik yaþamýndaki etkilerine meydan okumuþtur. Komünist Parti ve daha sonra da Radikal Parti
üyesidir, 1979 yýlýnda Avrupa Paramentosu’na seçilmiþtir. Tarihî gerçeklerin üzerine inþa ettiði alegorik sahnelerle Sicilya’nýn hikâyesini ve trajedisini anlattýðý çarpýcý romanlarýn yaný sýra, tarihî
inceleme yazýlarý, tiyatro eserleri, öyküler; Sicilya edebiyatý ve
halký üzerine denemeler kaleme almýþtýr. Basit Bir Olay, Baykuþun
Günü, Her Türlü ve Oyunun Kuralý daha önce Can Yayýnlarý arasýndan çýkan yapýtlarýdýr.

Kemal Atakay, 1962’de Ankara’da doðdu. Ýstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Bölümü’nü bitirdikten
sonra ABD’de Illinois Üniversitesi Karþýlaþtýrmalý Edebiyat Bölü
mü’nde lisansüstü öðrenimi gördü. Çeþitli dergilerde çevirileri,
inceleme ve eleþtiri yazýlarý yayýnlandý. Yeditepe Üniversitesi Ýngi
liz Dili ve Edebiyatý Bölümü’nde karþýlaþtýrmalý edebiyat dersleri
verdi. Guido Cavalcanti, Dante Alighieri, Francesco Petrarca,
Giacomo Leopardi, Cesare Pavese, Primo Levi, Italo Calvino,
Umberto Eco, Octavio Paz gibi þair ve yazarlarýn yapýtlarýný dilimi
ze kazandýrdý.
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Aslýnda, onu [Sicilya’yý] sizin Faubourg Saint-Ger
main’den Tuileries’yi gördüðünüz gibi görüyoruz;
emin olun, boðaz hiç de daha geniþ deðil, gene de
geçmekte güçlük çekiyoruz. Ýnanýr mýsýnýz? Tek
eksiðimiz rüzgâr olsaydý, Agamemnon gibi yapar
dýk: Bir genç kýz kurban ederdik. Tanrý’ya þükür,
rüzgârýmýz fazlasýyla var. Ama tek bir kayýk bile
yok, iþte sýkýntý da burada. Bir kayýk gelecekmiþ,
öyle diyorlar; içimde bu umut olduðu sürece, ina
nýn Madam, ne kadar hoþlansam da, oturduðunuz
yerlere dönüp bir kere bile bakmam. Proserpina’
nýn yurdunu görmek ve þeytanýn niçin bu ülkeden
eþ aldýðýný öðrenmek istiyorum.
P. L. COURIER, Fransa ve Ýtalya Mektuplarý
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BÝRÝNCÝ KISIM
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I
Benedikten rahibi, rengârenk tüylü bir fýrçayý kitabýn
sýrtýnda gezdirdi; siyah toz tabakasýný daðýtmak için, eski
seyir haritalarýndaki rüzgâr tanrýsý gibi koca ablak yüzünü
þiþirerek üfledi; bu durumda, bir incelik, hafif bir titreme
gibi görünen bir ürpertiyle kitabý açtý. Yüksek pencereden
eðik düþen ýþýk sayesinde, kum rengi sayfa üzerindeki harf
ler belirginlik kazandý: ezilmiþ, kuru, gülünç bir siyah
karýnca alayý. Ekselanslarý Abdullah Muhammed bin
Ulman, bu iþaretler üzerine eðildi; genellikle cansýz, bitkin,
sýkkýn olan gözleri birden canlanýp keskinleþmiþti. Bir an
sonra yeniden doðruldu, sað eliyle geniþ paltosunun cebini
karýþtýrdý, bir büyüteç çýkardý; yeþil taþlarla iþli altýn çerçe
veli büyüteç, ince bir sapýn üzerindeki bir çiçeði ya da mey
veyi andýrýyordu.
“Donmuþ dere,” diyerek büyüteci gösterdi. Gülümsü
yordu, çünkü onu aðýrlayanlara Sicilyalý þair Ýbni Hamdis’
ten bir alýntýyla saygýsýný göstermek istemiþti. Ama Don Giu
seppe Vella dýþýnda hiçbiri Arapça bilmiyordu. Don Giusep
pe de, ekselanslarýnýn alýntýya vermek istediði incelikli anla
mý kavrayacak ya da bir alýntýnýn söz konusu olduðunu
anlayacak bilgi birikiminden yoksundu. Bu yüzden, sözcük
leri deðil, hareketi çevirdi: “Büyüteç, büyütece ihtiyacý
varmýþ.” Ekselanslarýnýn o elyazmasý hakkýndaki hükmünü
heyecanla bekleyen Monsenyör Airoldi, bunu zaten anlamýþ
tý.
Ekselanslarý yeniden kitabýn üzerine eðilmiþ, kararsýz
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elipsler çizercesine büyüteci hareket ettiriyordu. Don Giu
seppe, iþaretlerin büyütecin içinde sýçradýklarýný, ama o
daha bir tekini bile kavramaya fýrsat bulamadan, kurtlarýn
delik deþik ettiði kâðýda saçak saçak düþtüklerini görüyor
du.
Ekselanslarý sayfayý çevirdi, bir süre daha incelemesini
sürdürdü. Bir þeyler mýrýldandý. Hýzla öteki sayfalarý çevirip
büyüteçle gözden geçirdi ve üzerinde gümüþ rengi kurtlarýn
kaynaþtýðý son sayfa üzerinde durdu.
Doðruldu, elyazmasýna sýrtýný çevirdi: Bakýþý gene can
lýlýðýný yitirmiþti.
“Peygamber’in yaþamý,” dedi, “Sicilya’yla hiç ilgisi yok.
Hz. Muhammed’in yaþamý, pek çok benzeri gibi.”
Don Giuseppe Vella, ýþýk saçan bir çehreyle Monsenyör
Airoldi’ye döndü: “Ekselanslarý deðerli bir elyazmasý oldu
ðunu söylüyorlar. Geldiði ülkelerde bile benzeri yokmuþ.
Kitapta Sicilya’nýn fethi, iþgal sýrasýndaki olaylar anlatýlý
yormuþ...”
Monsenyör Airoldi’nin yüzü sevinçten kýpkýrmýzý kesil
di, heyecanla kekeledi: “Ekselanslarý’na sorun...” dedi, “de
mek istediðim, sorun ona, biçim olarak Cambridge Vakayi
namesi’ne ya da ne bi
le
yim De Re
bus Siculis’e benziyor
muymuþ...”
Rahip Vella, böyle belirsiz bir soruyla pes edecek adam
deðildi, çok daha fazlasýna hazýrlamýþtý kendisini. Ekselans
larýna döndü: “Bu elyazmasýnýn Sicilya’yla ilgili konularý
ele almamasý, monsenyörü hayal kýrýklýðýna uðrattý. Ama
Cambridge’de ya da Avrupa’nýn baþka yerlerinde bunun
gibi peygamber yaþamlarý bulunup bulunmadýðýný bilmek
istiyor kendisi.”
“Bizim kütüphanelerimizde pek çok; Cambridge’de ya
da Avrupa’nýn öteki þehirlerinde bulunup bulunmadýðýný
bilemiyorum... Monsenyörü hayal kýrýklýðýna uðrattýðým
için üzgünüm, ama iþin aslý bu.”
“Yo, hayýr, iþin aslý bu deðil!”diye düþündü Don Giusep
pe ve monsenyöre dönerek, “Ekselanslarý, De Rebus Siculis’i
bilmiyor, doðal olarak...” dedi.
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“Doðal olarak, öyle ya...” dedi aklý biraz karýþan mon
senyör.
“Ama Cambridge Vakayinamesi’ni biliyor... Bu elyazma
sý, söylediðine göre, oldukça farklýymýþ: Bir mektuplar,
raporlar derlemesiymiþ... Resmî þeyler, kýsacasý.”
Monsenyör Airoldi, San Martino Manastýrý’ný ziyaret
etmeyi önerir önermez, Rahip Vella’nýn aklýna hemen bu
hileye baþvurmak gelmiþti. Manastýrda, monsenyörün hatýr
ladýðýna göre, Escorial Kütüphanesi görevlisi Don Martino
La Farina’nýn yüzyýl önce Palermo’ya getirdiði Arapça bir
elyazmasý vardý. Ve o elyazmasýnýn içeriðini öðrenmek için
bundan iyi bir fýrsat olamazdý: edebiyat ve tarihten anlayan
bir Arap, Vella gibi bir çevirmenle...
Fas’ýn Napoli sarayýndaki elçisi Abdullah Muhammed
bin Ulman, Fas’a gitmek üzere bindiði gemi bir fýrtýna
yüzünden Sicilya kýyýlarýna sürüklenip parçalandýðý için,
1782 yýlýnýn Aralýk ayýnda Palermo’da bulunuyordu. Napoli’
deki yönetimin korsan Arap dünyasýyla iliþkilerini koruma
ya ne kadar özen gösterdiðini bilen Eyalet Valisi Caracciolo,
içten içe huzursuzluk duysa da, o yönde hareket etmiþ; feci
deniz kazasýný haber alýr almaz, sahilde bavullarýnýn orta
sýnda tek baþýna duran elçiyi kurtarmak üzere tahtýrevanlar,
arabalar ve güvenilir bir grup eþlikçi göndermiþti. Ama elçi
saraya gelir gelmez, eyalet valisi onunla iletiþim kurmanýn
olanaksýz olduðunu fark etmiþti: Elçi Fransýzca bilmiyordu,
hatta Napoli dilini bile anlamýyordu. Neyse ki birisi, þehirde
hep tek baþýna, hep asýk suratla dolaþan þu Maltalý rahibi
çaðýrmayý önermiþti: Rahibi hangi yazgýnýn “mutlu”
Palermo’ya attýðý bilinmiyordu.
Vella’nýn izini sürmek için gönderilen ulaklar, þehrin
altýný üstüne getirip onu aradýlar; çünkü rahibi isteksizce
barýndýran yeðeninin evinde ancak geceleri ve yemek saat
lerinde bulunabiliyordu. Geri kalan zamanýný hep dýþarýda
geçiriyor, iki iþiyle uðraþýyordu: Malta Tarikatý rahipliði ve
rüyalarý yorumlayarak loto tahmini. Ýlk iþiyle geçimini sað
lýyor, ötekiyle ek gereksinmelerini karþýlýyordu. Ýyi kötü
idare ediyordu da, ama henüz yeðeninin yanýndan ayrýlacak
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durumda deðildi: Cehennemden fýrlamýþa benzeyen yarým
düzine çocukla ve yeðeninin kocasý, çocuklarýn babasý olan
tembel ve ayyaþ bir aile reisiyle diken üstünde bir barýn
maydý bu.
Ulaklardan biri sonunda Vella’yý bulmayý baþardý.
Albergaria’da, bir kasap dükkânýndaydý ve adamýn oldukça
karýþýk bir rüyasýný çözümlemekle meþguldü. Aslýnda rahip,
loto tahmincisi olmaktan çok, bir rüya yorumcusuydu; ona
anlatýlan rüyalardan tutarlý bir öykü oluþturabilecek öðeleri
seçer ve öyküde öne çýkan görüntüleri sayýlara çevirirdi.
Albergaria ve Capo’da, faaliyetini sýnýrlandýrdýðý bu iki
mahallede oturanlarýn rüyalarýný beþ sayýya indirmek kolay
iþ deðildi; I Reali di Francia’daki öyküler gibi, bu rüyalar
bitmek bilmiyor, bir görüntüler karmaþasý içinde daðýlýyor,
her görüntü binbir karanlýk kola ayrýlýyordu. Ulak geldiðin
de, kasabýn rahibe anlatmakta olduðu rüyada gülen bir
domuz, eyalet valisi, bir komþu kadýn, bir tabak kuskus ve
dahasý vardý... Bunlar, bu olaðanüstü rüyadan rahibin çýkar
mayý baþardýðý öðelerdi.
Vella, ulaðýn mesajýný dinledi ve kasabýn rüyasýnda gör
düðü eyalet valisine bir sayý vermek üzereyken, eyalet vali
sinin çaðrýsýnýn kendisine ulaþmasýný hayra yordu.
Ulaða “Geliyorum,” dedi ve kasaba sordu: “Eyalet vali
sini halkýn içinde mi, yoksa özel yaþamýnda mý gördünüz?”
“Nasýl?” dedi kasap.
“Demek istediðim, maiyetiyle birlikte, bir tören yürü
yüþünde miydi, yoksa tek baþýna mýydý?”
“Onu yüz yüze gördüm rüyamda, o ve ben yalnýzdýk.”
“Eyalet valisi 11... Kuskus 31... Domuz 4...”
“Ama domuz gülüyordu,” diye belirtti kasap, “kahkaha
lar atýyordu.”
“Güldüðünü görüyor muydunuz, yoksa yalnýzca sesini
mi iþitiyordunuz?”
“Þimdi düþünüyorum da, sanýrým gülmeye baþladýðýn
da, onu artýk görmüyordum.”
“Öyleyse 77 ekleyin... Komþu kadýn için de 45.”
Ulaða iþaret etti ve kapýya yollandý.
“Peder!” diye baðýrdý kasap. “Þu þeyi unuttunuz.”
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“Ýlle onu da katmak istiyorsanýz, 80,” dedi rahip bozara
rak. “Ama toplam beþ sayý olmalý. Ya 80’i çýkarýn, ya 77’yi.”
“80 olmaz,” dedi kasap.
Rahip içinden “Canýn cehenneme!” diye söylenerek
dýþarý çýktý.
Eyalet valisi sinirden hop oturup hop kalkýyordu.
Rahip, daha eðilip selam verme fýrsatýný bile yakalayama
dan, Caracciolo’nun nazikçe ittiði Fas elçisini neredeyse
kollarýnýn arasýnda bulmuþtu.
“Arapça bilmediðinizi söylemeyin bana,” dedi vali iðne
leyici bir dille, “yoksa Vicarìa’yý boylarsýnýz.”
“Aslýna bakarsanýz... biraz Arapça biliyorum,” dedi Don
Giuseppe.
“Güzel... Öyleyse bu þahsý gezdirin, ne isterse verin, her
dileðini, her kaprisini yerine getirin: sokak kadýnlarý ya da
soylu hanýmlar da dahil olmak üzere.”
“Ekselans!” diyerek karþý çýkmýþtý Don Giuseppe, boy
nunda taþýdýðý Kudüs haçýný göstererek.
“Çýkarýn haçý, siz de kadýnlara gidin; bahse girerim,
yeni bir þey olmayacaktýr sizin için,” diye karþýlýk vermiþti
vali kurnaz bir gülümsemeyle.
Elçi, o andan sonra, bir körün kýlavuzuna baðlanmasý
gibi Vella’ya baðlanmýþ, aðýr ve yapýþkan bakýþý kadýnlarýn
dekoltelerinden içeri bal gibi süzülse de, neyse ki kadýnlara
gitmeyi istememiþ; ama Palermo’da Araplarla ilgili ne varsa
görmek istediðini belirtmiþti: Ve günün havasý, Don
Giuseppe’nin bu isteði yerine getirip getirememesine baðlý
olarak deðiþiyor, yani rahip bazen ölçüyü tutturuyor, bazen
bunu baþaramýyordu. Sicilya tarihine ve Araplarla ilgili þey
lere olan tutkusuyla Monsenyör Airoldi’nin araya girip elçi
nin rehberliðini üstlenmesi büyük bir talih olmuþtu; Don
Giuseppe de arada dilmaçlýk yapmayý sürdürüyordu. Hatta
monsenyör, Don Giuseppe’nin zaten kârlý iþini bir de keyifli
hale getirmiþti: güzel mi güzel kadýnlar, büyülü ýþýklar, ipek
ler, aynalar, etkileyici müzik, kulaðý okþayan þarkýlar arasýn
da zevkle akýp giden geceler; ayrýca, nefis yemekler ve ünlü
kiþilerle bir arada olma.
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Abdullah Muhammed bin Ulman gittikten sonra bütün
bunlarýn süremeyeceði düþüncesi, Don Giuseppe Vella’nýn
içini kemirmeye baþladý. Yeniden kýt bir gelirle ve sayýlar
daðýtarak edindiði iðreti kazançlarla bütçesini denkleþtir
meye çalýþmak, artýk ona acý bir yazgý, umutsuz bir hal gibi
geliyordu.
Böylece, tadý damaðýnda kalan bazý zevkleri yitirmenin
kaygýsýyla, doðuþtan gelen nefsine düþkünlükle, insanlara
karþý beslediði gizli nefretle, Don Giuseppe Vella hemen
talihin ona sunduðu fýrsatýn üzerine atýldý; ciddi sonuçlarý
olabilecek bir riski bilinçle göze alarak, büyük düzenbazlý
ðýn baþkahramaný oldu.
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II
Abdullah Muhammed bin Ulman, 12 Ocak 1783 günü
yola çýktý. Yelkenli yola çýktýðýnda, ruh hali, ona eþlik etmiþ
ve dilmaçlýðýný yapmýþ olan kiþinin ruh haline çok benziyor
du: Bir özgürlük, bir mutluluk hissiydi bu. Elçinin bir saðýr
dilsizi andýrdýðý doðruydu, gene de Don Giuseppe huzursuz
günler geçirmiþti; deyim yerindeyse, yüreði aðzýnda, elçinin
sabýrsýz bir hareketi, hayal kýrýklýðýný gösteren bir tutumu,
dilmacýn Arapça’ya tam anlamýyla hâkim olmadýðýný Mon
senyör Airoldi’ye ve ötekilere belli eder diye ödü kopmuþtu.
“Kendi þeytanýnla uðurlar olsun sana,” diye mýrýldandý
Don Giuseppe, yelkenli alacakaranlýk ufkun kýzgýn bakýr
çizgisinde gözden yiterken. Ve birden elçinin adýný unut
muþ, belki de hiç öðrenmemiþ olduðunu keþfetti. Düzenbaz
lýk planýnda ona biçtiði rol nedeniyle, elçiye Muhammed
bin Osman Mahgiya adýný takýp hemen monsenyörün tepki
sini sýnadý: “Aziz dostumuz Muhammed bin Osman
Mahgiya,” dedi.
“Aziz bir adam, gerçekten de,” dedi Monsenyör Airoldi,
“bizden bu kadar çabuk ayrýlmak istemesi çok yazýk. Vere
ceði öðütler sizin için çok yararlý olacaktý, yapacaðýnýz iþ
için.”
“Mektuplaþacaðýz.”
“Evet, ama onun gibi iþi bilen bir adamýn insanýn yaný
baþýnda, yakýnýnda olmasý ne demektir bilirsiniz... Ýþi daha
çabuk bitirir, sonucundan daha emin olurdunuz... Sicilya,
adýyla olduðu gibi, fiilen de bir krallýk olsaydý, elimizden
Mýsýr Konseyi
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geleni yapar, Palermo’ya elçi getirirdik þu bizim... Neydi
adý?”
“Muhammed bin Osman Mahgiya.”
“Ha, evet... Ama onsuz da baþarýlý olacaksýnýz, bundan
eminim... Bir de benim sabýrsýzlýðýmý, heyecanýmý düþünün:
yüzlerce yýllýk tarihin, uygarlýðýn, gömülmüþ olduðu karan
lýktan bilginin ýþýðýna çýkarýlmasý; büyük bir eser, aziz dos
tum, eþsiz bir eser. Adlarýmýz onunla anýlacak: sizin adýnýz
ve benim pek naçiz adým...”
“Hiç olur mu, Ekselans,”diye itiraz etti Don Giuseppe.
“Öyle, öyle, bunun þerefi öncelikle size ait olacak. Ben,
deyim yerindeyse, haminizim yalnýzca... Ve yeri gelmiþken
belirteyim: Yeðeninizin evinde hangi koþullarda yaþadýðýný
zý biliyorum; gürültülü bir mahalle, rahatsýz bir ev... Sekre
terim size, çalýþmanýza uygun, düzgün, sakin bir ev arýyor...”
“Ekselanslarýna bütün yüreðimle minnettarým.”
“Ýyiliðimin baþka belirtilerinden de mahrum etmeyece
ðim sizi, çýkarcý iyiliðimin, çýkarcý iyiliðimin... Çýkarcý,
unutmayýn bunu, çýkarcý,” diye gülümseyerek vurguladý,
elini öpmesi için rahibe uzatýrken. Biraz zorlanarak, hafifçe
inleyerek yaldýzlý tahtýrevana bindi. Uþak, tahtýrevanýn
kapýsýný kapadý; camýn ardýndan monsenyör eliyle bir veda
ve kutsama iþareti yaptý. Don Giuseppe, eli Kudüs haçýnýn,
kalbinin üzerinde, yerlere kadar eðilerek öylece durdu, kal
binin çýlgýnca atýþýný, oynayýp kazandýðý kumarýn fýrtýnalý
sevincini bastýrmak istercesine.
Düþüncelere dalmýþ, kalabalýk Kalsa Mahallesi’nden
geçerek evinin yolunu tuttu; kadýnlar parmaklarýyla onu
gösteriyor, çocuklar ardýndan, “Türk’le gezen papaz... Türk’
ün papazý...” diye baðýrýyorlardý, çünkü Faslý’ya eþlik eden
kiþi olarak bilinen birisi haline gelmiþti. Don Giuseppe
onlarý iþitmiyordu bile. Uzun boyu ve güçlü bedeni, yavaþ ve
aðýrbaþlý adýmlarý, zeytin rengine çalan ciddi yüzü, dalgýn
gözleri ve göðsünde koca Kudüs haçýyla, o insan tozunun
arasýnda yürüyordu. Adlarla, tarihlerle bir zar oyunudur
gidiyordu kafasýnda: Hicret’te, Hýristiyanlýk çaðýnda, Kalsa’
daki insan tozunun karanlýk, deðiþmez zamanýnda yuvarla
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nýyordu zarlar; bir rakam, bir alýnyazýsý oluþturmak üzere
birleþiyor, sonra yeniden kör geçmiþte gürültüyle debeleni
yorlardý. Fazello, Inveges, Caruso, Cambridge Vakayiname
si: Oyununun öðeleri, kumarýnýn verileri bunlardý. “Bana
gereken tek þey yöntem,” diyordu kendi kendine, “tek þey
dikkat.” Gene de, aklýndan geçenlerin hislerini harekete
geçirmesine, acýmanýn gizemli kanadýnýn soðukkanlý
düzenbazlýða ucundan dokunuvermesine, o tozun içinden
insanca bir hüznün yükselmesine engel olamýyordu.
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