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Guillermo Cabrera Infante, 1929’da Küba’da, Gibara’da doð
du. 1941’de ailesiyle birlikte Havana’ya yerleþti. Hekimliði
býrakarak yazarlýðý ve sinema eleþtirmenliðini seçti. Gazetecilik
öðrenimi gördü. Çeþitli dergilerde yazarlýk ve yayýn yönetmenliði yaptý. 1951’de Küba Sinematekini kurdu. 1958’de Fidel
Castro’ nun devrimci güçlerini destekledi ve Batista rejimine
karþý yazýlar yazdý. Devrimden sonra Küba Kültür Dairesi’nin
baþ
kan
lýðýna getirildi. 1960’ta yayýnlanan ilk önemli yapýtý
Savaþta Olduðu Gibi Barýþta da, devrimci ruhunu açýða vuran
öy
külerinden oluþuyordu. Castro’nun sosyalizm anlayýþý,
Cabrera Infante’nin devrimden soðumasýna yol açtý. Yetkililer
le birkaç sür
tüþmeden sonra, 1962-65 arasýnda Belçika’daki
Küba Büyükelçiliðine kültür ataþesi olarak atandý. Daha sonra
bu gö
rev
den ayrýlarak Londra’ya yerleþti ve Ýngiliz yurttaþý
oldu. Baþyapýtý sayýlan Kapanda Üç Kaplan 1967’de yayýnlandý. 1972’de James Joyce’un Dublinliler adlý öykü kitabýný
Ýspanyolcaya çevirdi. Kýsa mizah öykülerinden oluþan Tropik
Ülkelerde Gündoðumu Manzarasý’ný 1974’te yayýnladý. Sinema
eleþtirilerini 1978’de Her Gece Arcadia adlý kitapta topladý.
1997’de Ýs
pan
ya’ nýn en önemli ödülü Premio Cervantes’e
deðer görüldü. 1999’ da Þehirler Kitabý yayýnlandý. Cabrera
Infante, 2005’te Londra’ da öldü.

Zeynep Önal, 1968 yýlýnda Ýstanbul’da doðdu. Orta öðrenimini Kadýköy Anadolu Lisesi’nde tamamladý. 1992 yýlýnda
Ýs
tan
bul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ýspanyol Dili ve
Edebiyatý Anabilim Dalý’ndan mezun oldu. Yüksek Lisans’ýný
Ýspanyol edebiyatý üstüne, Doktora’sýný Latin Amerika edebi
ya
tý üstüne yaptý. Halen mezun olduðu bölümde öðretim
gö
rev
lisi olarak çalýþmaktadýr. Ýspanyol ve Latin Amerika
edebiyatýndan çeviriler yapmaktadýr.
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Rehberim Miriam’a
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Pineal göz a. soðukkanlý omurgalýla
rýn belli baþlý türlerinde, baþýn tepe
sinde bir göz gibi beliren pineal
gudde fazlalýðý.
Collins Ýngilizce Sözlük
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Kente övgü
Ýnsanoðlu kenti icat etmemiþ, daha çok kent, insaný,
insana özgü gelenekleri ve alýþkanlýklarý yaratmýþtýr.
Þehirlilik sözcüðü (urbanidad), Latince urbs sözcüðünden
gelir. Bildiðimiz anlamýyla kent, büyük olasýlýkla Ýsa’dan
önce altýncý ve birinci binyýl arasýnda Asya kýtasýnda orta
ya çýkmýþtýr. Ancak þehir fikri, Yunanistan’da þehir-devlet
ya da polis ile doruða ulaþýr; iþte bu yüzden Aristoteles
bunu “soylu bir amaç için ortak yaþam” olarak tarif eder.
Roma Ýmparatorluðu’nu yaratan Roma kenti düzen ve
plandan yoksun inþa edilmiþ, sonralarý ona benzetilerek
yaratýlacak olan kentler için bir model oluþturana deðin
geliþmiþtir. Antoninus Hanedanlýðý zamanýnda Roma’nýn
nüfusu yaklaþýk iki milyona ulaþtý; bu dönemde varsýllar
görkem, yoksullar sefalet içinde yaþýyorlardý; günümüze
ulaþan mahalle veya solar1 o dönemde doðdu.
Ancak kent, onu kuran insanoðlu tarafýndan defalarca
yerle bir edildi. Söylenceye göre, Neron Roma’yý yaktý;
ama Roma yeniden inþa edildi ve günümüze deðin yaþadý:
tarihte ibret olan tek kent. Roma’nýn geçmiþi yýkýntýlar
arasýnda yaþamýný sürdürür. Kuþkusuz Ölümsüz Kent’tir
Roma. Berlin ve Havana gibi kentler, savaþlar veya yöneti
cilerinin uyuþukluðu sonucunda yýkýlmýþtýr. Gerçekten de
Havana bugün harap bir kent görünümündedir; Berlin
örneðindeki gibi havadan deðil, içten gelen bir yýkýmdýr
1 (Ýsp.) Ortak bir avluya açýlan küçük konutlar topluluðu. (Ç.N.)
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bu. Ama Berlin, yangýndan sonraki eski Roma’da olduðu
gibi, yeniden inþa edilmiþtir; Havana’ysa harabeler arasýn
da tuhaf bir güzelliðin bekçiliðini yapar. Yine de, Hora
tius’un söylediði gibi, korkutamaz gözümü benim yýkýntý
lar.
Ýþte böylece Havana’nýn görkemini baþka kentlerde
aradým.
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1.
Pineal pencerem
Birisi mimarinin donmuþ müzik olduðuna hükmet
miþ, buna karþýn kimse çýkýp müziðin eriyen mimari olabi
leceðini söylememiþ bugüne kadar. Ancak bu verbum non
facta1 þu þekilde bir ifade bulmuþ: Tüm estetlerin babasý
Pater bütün sanatlarýn, müziðe özendiðini söylemiþ.
Bununla birlikte, apaçýk ortada olan hep gözden kaçmýþ:
Mimarinin, birkaç yazýlý yapýt dýþýnda, olasý tek tarih biçi
mi olduðu. Bazý durumlarda yazýn bile korunmazken,
mimari tek baþýna dilsiz ama dilbaz bir tanýk olarak varlý
ðýný sürdürüyor: Bir bina bin söze deðer, çünkü süregelen,
süreðen bir görüntüdür. Eski Mýsýr’ý, Pers’i ve hatta, ilk
imparatorunun geçmiþi silmek için “bütün kitaplarý” yok
eden Çin’i düþünün; gene de tanrýlarýn baktýðý yerden
görünebilen insan yapýmý tek yapý olan Çin Seddi, askerî
mühendislerin iþi deðil, Adsýz Mimarlarýn ölümsüz yapýtý
dýr.
Ýngiltere’nin katý Victoria Dönemi’nden geriye yal
nýzca, zamanýn eskittiði, kuþkulu birtakým ahlaki hüküm
ler, Dickens’ýn usandýrýcý romanlarý ve son moda olarak
da, olay örgüsü son derece Victorien kaçan sayýsýz Chaplin
komedisi kalmýþtýr. Ama Victoria’nýn hem merhum prens
eþini (Albert Memorial, Albert Hall) hem de kendisini (Vic
toria ve Albert Müzesi) kitsch denebilecek üslubuyla
1 (Lat.) Söylenmemiþ söz. (Ç.N.)
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ölümsüzleþtirdiði mimari yapýtlar günümüze deðin kal
mýþtýr ve hâlâ her yerde görülebilmektedir. Bu üslup, gün
delik yaþamý terraced house’lar –hiç de bu sözcüklerin
anýþtýrdýðý þeye benzemez bu evler–, mew’ler ve sýra sýra
yalýn yapý cepheleriyle tanýmlamýþtýr.1
Bir odaya girmek (ve odadan çýkmak) için kapý vazge
çilmez ise de, pencere gerekli olmamýþtýr her zaman.
Kapýsýz bina olmaz, ama penceresiz binalar vardýr: pira
mitler, Maya tapmaklarý ve Küba’daki tütün iþlikleri.
Yunanlar kendi hesaplarýna açýk agorayý pencereye yeð
lerlerdi. Bilindiði gibi kapýlara hiçbir zaman vergi uygu
lanmadý ama Ýngiltere’de bir zamanlar pencerelere bir
tax, yani vergi konmuþtu ki, bu da belki yergi konusu
olmuþtu; kaldý ki çaydan bile vergi alýnmýyordu. Lafý uzat
maya gerek yok, Victoria döneminde inþa edilmiþ ve Anýt
lar Va
di
si’ne (ya
ni Hy
de Park’a) bir taþ atý
mý uzak
lýk
ta
bulunan South Kensington’daki evimin, bu çöküþ döne
minin anýsýna, bir sürü cumbalý penceresi vardýr.
Ama Gloriana adlý, anlý þanlý bir penceresi de vardýr;
bu pencere bir sýra kemere, baþtabana2 ve tuðlanýn tuðla
olduðu, makinede dökülmeyip elde yapýldýðý, el iþçiliðinin
kentin çevre güzelliðine katký saðlayan bir bezeme türü
sayýldýðý zamanlardan kalma çýplak tuðla duvarlara açýl
maktadýr. Ýnanýn bana, bu pencere bir tür keþif sayýlýr.
Buna benzer yalnýz bir pencere vardýr bildiðim, o da
adsýz mimarýnýn sýrf eðlence için Rönesans biçemi verdiði
bir ortaçað penceresidir. Jaime Corazón’un (Jacques Le
Coeur) Fransa’daki evinin cephesinde bulunan ünlü pen
ceredir sözünü ettiðim; insanda merak uyandýran müte
cessis bir yüzsüz, oldum olasý bu pencereden bakmakta
dýr. Beþ yüz yýldýr bakmaktadýr. Bu meraklý komþu, özgün
boyutlarda bir yontu, alçak bir balkonu andýran pencere
de, her tarafý incelikle iþlenmiþ bir trompe l’oeil, yani bir
göz aldanmasýdýr. Tuhaftýr, Londra’daki evimin penceresi
1 (Ýng.) Terraced houses, set veya yamaç üstünde sýra evler, mew ise ahýrdan boz
ma evleri olan dar sokak anlamýna gelir. (Ç.N.)
2 Yunan ve Roma mimarisinde sütunlarýn üzerine oturan ve iki sütun arasýndaki
uzaklýðýn üzerini örten büyük, uzun taþ kiriþlerin oluþturduðu bölüm. (Y.N.)
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tam tersi bir trompe l’oeil’dür.
Soðuk Tudorlarýn (ve sýcak olanlarýnýn; VIII. Henry, I.
Elizabeth), hükümdarlýðý kadar eski görünen Ýngiliz pen
ceresi, Fransa’da iki yüz yýl sonra, Dr. Ignace Guillotin
1789’da Meclis’e önerisini sunduðunda akla gelmiþ olmalý.
Sash window, yani giyotin pencere olarak bilinen pencere
gerçek bir ev giyotinidir ve onun sayesinde, soylu bir boy
na sahip olmasa bile boynunu kaybedenlerin sayýsý hiç de
azýmsanamaz. Louisette olarak adlandýrýlmasý gereken bu
düzenek iki dikey kanattan oluþur; kanatlarýn birini kaldý
rýnca, ikisi birbiri ardýna iner, kanatlar gizli bir som demir
aðýrlýkla sabitlenen bir kordonla desteklenir. Bu ölümcül
pencereyi açmak, basit bir ev uðraþý olmaktan öte, Her
kül’e yaraþýr bir iþtir. En ufak tetiklemede (hatta buna
gerek bile kalmadan) üstteki büyük býçak, insancýl, dev
rimci, iyi yürekli Doktor Guillotin’in de istediði gibi, boy
nu vurmak için olanca hýzýyla düþer. Boyun tutulmasýna
karþý kökten bir tedavi. Düzenekte Fransýzca olarak þu
talimatýn yazýlý olmasý gerekirmiþ: Defense de se pencher
au pencher au dehors.1 Þu Dante’vari uyarý belki de daha
uygun olurdu: E pericoloso sporgersi.2
(Geri planda pencereleri tartýþtýðým bu giriþ, aslýnda
lafý kendi pencereme getirmek içindi; kendisi de geri
planda duran pencereme – tekrar bana ait deðil, binanýn
dayatmasýdýr.)
Hitchcock’un, tümü de trompe l’oeil yapmacýk pence
relerinin aksine (sinema trompe l’oeil ve sesten ya da trom
pe l’oreille’den, yani kulak aldanmasýndan baþka bir þey
deðildir), ölçülü bir penceredir benimki: Telaþ yoktur bu
pencerede; karýþaný görüþeni yoktur, kimsecikler geçmez
önünden. Ne dokunaklý bir aldatýcýlýðý vardýr, ne de dillen
me heveslisidir; destanlaþma meraklýsý hiç deðildir. Devi
nimsiz bir penceredir o. Ardýnda durup da tanýklýk edebi
leceðim ne bir dram ne bir komedi vardýr; melodramýnsa
sözü bile edilmez. Yalnýz Ýngiltere’nin solgun doðasý görü
1 (Fr.) Dýþarý sarkmak yasaktýr. (Ç.N.)
2 (Ýt.) (camdan) Sarkmak tehlikelidir. (Ç.N.)
Þehirler Kitabý
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nür (ya da onun tem
sil
ci
si: yýl bo
yun
ca ku
ru ka
lan bir
aðaç), bir de adýna mimarlýk denen o donmuþ tarih (yuka
rýya bakýnýz). Seyrek de olsa, beyaz tulum giymiþ cýlýz bir
duvar ustasý, sinsi komþular ve her yere yetiþen serçeler
dýþýnda birileri de çýkagelir. Sanki kendileri yoktur da izle
ri vardýr bu misafirlerin; týpký Hiroþima’da merdivene çýk
mýþ evini boyarken üzerine atom bombasýnýn trajik feneri
nin ýþýðýnýn yansýmasýyla soluk bir hayalete, sonsuz karan
lýða dönüþen adsýz Japon ile onun hayalet merdiveni gibi.
Hayaletlerin ötesinde benim sihirli pencerem yer alýr.
Fildiþi beyazý boyalý penceremin (belki de inci beyazý: Tes
cilli boya markalarý günümüzde pek de afili), her biri
sekiz cam panelden oluþan iki uðursuz kanadý vardýr.
Kanatlar kitap sayfalarýnýn tersi yönünde açýlýr; bu iþ bir
devin gücünü gerektirir. Bu cehennemî becerinin uygula
masý, yalnýz doðanýn deðil, insanoðlunun da düþmaný olan
bir sistemin örneðidir (bütün bu yanýp yakýnmalar, geç
miþte ezilen parmaklarýn anýlarýný depreþtirir). Bu pence
reden içeriye hava giriþini saðlamak, doðrudan Kuzey
Denizi’nden ziyarete gelmiþe benzeyen hava akýmlarýný
davet etmek anlamýna gelir. Pencereyi açmak tehlikeli bir
beden eðitimi hareketi olabilir; kapatmaksa, habersiz biri
nin fiziksel bütünlüðüne karþý suikast sayýlabilir, bu
nedenle konunun uzmaný sürekli olarak uyarýlarda bulu
nur. Olduðu gibi býrakmak da, manzarayý bir hücreden
seyretmeye mahkûm olmak demektir. Arka planda görü
nen manzaram da bu mahkûmiyetin yardýmýna koþar:
Kendimi, Kurþunlar’da müebbete hüküm giymiþ Casano
va gibi hissetmiþimdir hep.1
Bu pencerenin karþýsýnda, pis görünümlü, aslýnda
zamanýn etkisiyle pis görünen, çýplak tuðlalardan örülmüþ
sað
lam bir du
var bu
lu
nur. Doré’nin her dem kas
vet
li
Londra’sýný anýmsatýr bu tuðlalar (belki de gravürler siyahbeyaz olduðu içindir). Bu ilk duvarýn ilerisinde altý adet
1 Yazar, ünlü Ýtalyan serüvencinin Fransýzca kaleme aldýðý kitabýna gönderme
yapýyor: Histoire de ma fuite des prisons de Venise qu’on apelle Les Plombs (Kur
þun Adý Verilen Venedik Zindanlarýndan Kaçýþýmýn Öyküsü). (Ç.N.)

20

baþ döndürücü kemer uzanýr. Taþýyýcý kemerlerin altýnda
kiler, Tudor kemer mi, basýk kemer mi, yoksa ojival kemer
mi bilmiyorum (not: Oscar Tusquet’ye sorulacak). Böyle
muhteþem bir dizge, bir katedral veya etkileyici boyutlar
da baþka binalarý düþündürür: Örneðin bir müzeyi. Ancak
þu anda sözü edilenin bunlarla ilgisi yoktur. Burada taþýyý
cý kemerler, ancak dört katlý bir binayý ve müþtemilatýný
taþýr; ortada –eski estetlerden Theodor W. Adorno’nun
sadece süs olarak niteleyeceði– Ýngiliz Neogotik mimarisi
nin sarmal süslemelerine benzer bir durum söz konusu
dur, ya da köþeyi dönünce karþýmýza çýkan þu bilim kated
rali Doða Tarihi Müzesi’nin süslemelerine. Tuðla kemer
ler, aðýr bir hezeyan gibi art arda gelirler, Carceri’lerinde1
Pirenesi’nin afyonlu halüsinasyonlarý gibi art arda... Arka
planda yalnýzca bir sarmal merdiven vardýr (burada dolan
tý diyorlar, herhalde arkadan dolanýp vurmak anlamýna
geliyor, demirden sarmal bir hain), merdivenin kývrýmlarý
ve sarmal süsleri dosdoðru hiçliðe çýkar. Birbirini izleyen
kemerler gündelik bir görüntüdür: Bir yanlarýndan öte
yanlarýna bakmak, tarihsel bir baþ dönmesi yaratýr. Ben
(veya birileri) oturduðu(m) yerde birazcýk doðrulacak
olursa(m), dipte, her zaman kapalý duran siyah, yüksek
demir kapýyý görebilir(im). Kapýnýn ardýnda ne olabilir ki?
En iyisi hiç bilmemek, çünkü en kötüsü öte tarafýnda ben
varým.
Sað tarafta –kirli veya eski duvarýn üstünde, zaman
deðil insanoðlu, yani þu vergi vermeyi kabul etmeyen
Ýngiliz tarafýndan– iptal edilmiþ pencereleri olan kapýsýz
bir bina bulunur. Hep kapalý duran öbür pencereler ise,
kimseyi görmeye izin vermezler; görecek kimse de yoktur
zaten. Küçük bir banyoya ait olmasý gereken küçük bir
pencerenin çatlaksýz, buzlu bir camý vardýr; kýþýn, Noel’e
yakýn, hoþ bir görsel tekrar oyunu oluþturur: buz buz üstü
ne. Menekþe rengine dönen mevsimde (güz) pencereyi
anakronik bir görünüme büründüren kalýn yivler –belki
de bir yansý– seçilir: Apansýz art déco oluverir pencere.
1 (Ýt.) Hapishaneler. (Ç.N.)
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Baharda, kerpiç duvarlarýn, tuðla duvarlarýn, boz renkli
tuðlalarýn arasýný yeþil bir yosun tutar.
Yukarýda, arka avlunun dört kat üstünde, bir baþka
tuðla duvar yükselir; düz duvar bacalara kadar baþ döndü
ren neþeli bir diyagonal gibi çýkar. Daha ötede yalnýzca
gökyüzü vardýr – bulutlar yoksa eðer. Öbeklenmiþ bacalar
ne de kibirli dizilidir tepede. Hiçbir zaman duman çýkmaz
bu bacalardan; ama bu toprak kaplar bir nevi süs olsun
diye konmamýþlardýr kuþkusuz. Yazýn, ancak yazýn, yan
caddeye bakmasý gereken öteki duvarýn gölgesi, diyago
nal duvarýn kenarýna boylu boyunca bir çizgi düþürür;
gölgeyle ýþýðý ayýrarak. O zaman duvar, gölge, onu sýnýrla
yan ýþýktan býçak en yüce mimar tarafýndan, görünmez
sonsuz bir gönyeyle çizilmiþ eðik bir ufuk izlenimi býrakýr.
Ama bu çizim Tanrý’nýn deðil, oyunun kuralýdýr.
(1991)
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