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Jorge Amado, 1912’de Brezilya’nýn Ferradas bölgesinde Ilhéus
ya
kýnlarýnda doðdu. Bir kakao plantasyonunda büyüdü, Sal
vador’da bir Cizvit okulunda okudu. Kakao plantasyonlarýný konu
alan ilk üç yapýtýnda, göçmen Siyahlar, melezler ve yoksul beyazlarýn yaþadýðý sömürü ve sefaleti yansýttý. Halk destanlarýnýn ilkel
görkemini taþýyan Kýzgýn Toprak (1942) bu yapýtlarýnýn en iyisiydi.
1930’da gazeteciliðe baþlayan Amado, edebiyatýn yaný sýra radikal
siyasetle de doðrudan ilgilendi. 1935’te tutuklandý ve solcu etkinlikleri yüzünden sýk sýk ülkeden sürüldü; yapýtlarýnýn çoðu Brezilya
ve Portekiz’de yasaklandý. 1946’da Brezilya Komünist Partisi milletvekili olarak Kurucu Meclis’e seçildi. Pikaresk tarzda kaleme
aldýðý romanlarýnda çoðunlukla Bahia kent yaþamýný, özellikle de
çeþitli etnik gruplardan oluþan yoksul sýnýflarý betimledi. Tarçýn
Kokulu Kýz (1958) ve Dona Flor ve Ýki Kocasý (1966) adlý yapýtlarýndaki yer
gi, Amado’nun siyasal tutumunu ortaya koyar. Sonraki
yapýtlarý arasýnda Mucizeler Dükkâný, Sonsuz Topraklar, Gecenin
Çobanlarý, Ölü Deniz ve Tereza Batista sayýlabilir. Amado, 2001’de
Brezilya’nýn Salvador kentinde öldü.

Adnan Cemgil, 1909’da Ýstanbul’da doðdu. Ýstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi’nde öðrenim gördükten sonra Paris’te Fransýz
ca, Moskova’da Rusça öðrendi. Ankara’da Tercüme Bürosu’nun
çalýþmalarýna katýldý. Uzun yýllar Türkiye Ýþçi Partisi içinde görev
aldý. Aralarýnda Karl Marx ve Antonio Gramsci’nin, Denis Diderot,
Emile Zola, Maksim Gorki, Romain Rolland, Jorge Amado’nun da
bulunduðu pek çok yazar ve düþünürün yapýtýný dilimize kazandýr
dý.
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Rio Vermelho’da, Bahia denizinin kýyýsýnda,
Oþossi ve Oþum’la dans eden Zelia’ya.
Antonio Celestino ile birlikte Carybé, Eduardo
Portella, Jenner Augusto, Gilbert Chaves, Lenio
Braga, Luis Henriqne, Mario Cravo, Mirabeau
Sampaio, Moysés Alves, Odorico Tavares,
Tiburcio Barreiros, Walter de Silveira,
Willys; Tiberia’nýn doðup büyüdüðünü gören
baþka yerlerden gelme, ama sapýna kadar Bahialý
bu dostlarýma; Jesuino ile arkadaþlarýna
yazarýn sevgileriyle.
Maranhao’dan yeðenim romancý Josue Montello’ya.
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Hayat okulunda tatil yoktur.
(Rio-Bahia yolunda bir kamyonun
üzerine boya ile yazýlmýþ bir atasözü)
Bütün kadýnlarla yatmak kabil deðildir
ama bunun için çaba harcamalýdýr.
(Bahia rýhtýmlarýnda söylenen bir özdeyiþ)
Ýnsan! Ne onurlu kelime!
(Gorki: Ayaktakýmý Arasýnda)
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ÖNSÖZ
Biz, gecenin çobanlarý, bir küme genç kýzý kovalar gibi,
güdüyoruz geceyi, sürüyoruz tanyerindeki sýðýnaklarýna kamýþ
larýmýz, rom çektiðimiz kalýn sopalarýmýz ve coþkun gülüþleri
mizle.
Biz olmasaydýk, biz gün doðuþunun tutkunlarý, ay ýþýðýnýn
çayýrlarýnda aðýr aðýr yol alan gece –pýrýltýlý yýldýzlarý, param
parça bulutlarý ve karanlýk mantosuyla– nasýl giderdi yapayal
nýz ve baþýboþ, nasýl bulurdu çýkmazlarý ve daracýk sokaklarýyla
bu þehrin dolambaçlý yollarýný? Her sokakçýkta bir kurban ada
ðý, her dönemeçte esrarlý bir þeyler ve her gönülde, akþamleyin
bir yakarýþ, bir sevgi acýsý, suskun aðýzlarda açlýðýn tadý ve dört
yol aðýzlarýnýn tehlikelerle dolu olduðu saatte zincirinden boþa
nan Eþu1. Sýnýrsýz otlaðýmýzda susuzluðu ve açlýðý, yalvarýþlarla
hýçkýrýklarý, acýlarýn tortusunu ve umudun goncalarýný, sevgi
çýðlýklarýný ve acý çekenlerin anlaþýlmaz sözlerini devþirerek
gidiyoruz ve de bunlardan kan rengi bir demet yapýyoruz gece
nin kara mantosunu süslemek için.
En uzak, en dar ve en çekici yollardan geçip gidiyoruz;
insanoðlunun dayanma gücünün sýnýrlarýna varýyoruz; sýrrýnýn
ta derinliklerine sokuluyoruz; gecenin karanlýðý ile aydýnlatýyo
ruz bunu, en derin köklerini açýða çýkartarak. Gecenin manto
su her þeyi, yoksulluðu da büyüklüðü de örtmekte ve hepsini
tek bir insanlýk, tek bir umutta birleþtirmektedir.
Deniz kokulu ýslak kanatlarýný çýrpan ürkek bir kuþ gibi
1 Kandomble’deki* rolü pek belli olmayan ruhlardan. Küçük bir þeytan þeklinde tasarla
nýr.
*Bahia’daki zencilerin dini. Karýþýk bir ayini ve þatafatlý törenleri vardýr. Bu sözcük
ayný zamanda bu törenleri ve bunlarýn yapýldýðý tapýnaklarý da gösterir. (Kitaptaki tüm
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rýhtýmlarda görünür görünmez önümüze katýp sürüyoruz gece
yi. Tehlikelerle çevrili beþiðinde yatan o öksüz bebeði þehrin
yedi kapýsýndan geçiriyoruz; elimizden kimsenin alamayacaðý
anahtarlarýmýzla açarak bu kapýlarý. Hayat ateþi ve dökülen
kanlarla besliyoruz onu, üzerine titreyerek bilgili ellerimizle
büyütüyoruz som gümüþten yapýlmýþ gibi ya da yaðmurlarla
süslü olarak.
Sonra, sýrtýndaki yýldýzlý siyah giysiyle, kibar bir genç kýz
gibi en civcivli tezgâh baþlarýnda demlenir bizimle. Bu Afrikalý
kadýn, kara kalçalarýný oynatarak ve de memelerini dalgalandý
rarak Roda sambasýný1 oynar, Kapoeira2 maçýna katýlýr, ustaca
vurmasýný bilir hançerini, kurallarý çiðneyerek bu çýlgýn gece!
Iavo’larýn3 horanýnda en çok alkýþlanan Oriþa4 idi, bütün ermiþ
lerin atý, Oþala’nýn5 önünde eðildiði gümüþ bastonlu Oþulufa;
balýklarýn anasý Yemanja’nýn,6 þimþeklerin ve yýldýrýmlarýn
yaratýcýsý Þango’nun7 ýslak ormanlarýn tanrýsý Oþossi’nin,8 elle
ri çiçek bozuðu Omolu’nun9, zaman zaman yedi renkli gökku
þaðýnýn Oþümare’si,10 hayasýz Oþum11 ve cenk
çi ka
dýn
Iansan’a12 da Eua’nýn13 ýrmaklarý ve kaynaklarý olur. Bütün
renklere ve biçimlere bürünür; Ossan’ýn14 otlarýnýn þifasýný
getirir özünde, gölgelerden ve seraplardan doðan bir çekiciliði
ve büyüsü vardýr.
Öyle pek sarhoþ ve istekli olmasa da yoksul kerhanelere
dalar bizimle. Yaþlý kadýnlar son aþk günlerini yaþar ve köyler
den gelen körpe kýz çocuklarý o çetin orospuluk zanaatýný
öðrenmeye çalýþýrlar buralarda.
Kimi zaman çýlgýnca þehvete susamýþtýr gece; bir erkek
dipnotlar çevirmene ait.)
1 Afrika’dan gelme Brezilya dansý.
2 Angolalý zencilerin Brezilya’ya getirdikleri oyun. Bugün bir atletizm oyunudur. Ýki
oyuncu ellerinde býçaklarla birbirlerini devirmeye çalýþýrlar.
3 Din kurallarýný yeni öðrenen genç kýz.
4 Kandomble’deki tanrýlardan biri.
5 Oriþa’larýn en büyüðü.
6 Deniz Tanrýçasý; bir denizkýzý þeklinde tasarlanýr.
7 Yýldýrým Tanrýsý, en güçlü Oriþa’lardan biri.
8 Avcýlarýn Oriþasý. Bir yay ve oklarla tasarlanýr.
9 Çiçek hastalýðýnýn ve genel olarak bütün hastalýklarýn Oriþasý.
10 Gökkuþaðýnýn Oriþasý; yýlanla simgelenir.
11 Sularýn Oriþasý. Afrika’daki Oþum nehrinin tanrýçasý.
12 Kandomble tanrýçasý.
13 Kandomble tanrýçasý.
14 Bitkilerin ve þifalý otlarýn Oriþasý.
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doyurmaz onu; en ince zevkleri, en ölçüsüz çýlgýnlýklarý bilir,
bedenini kývýrdýkça karyolalar gýcýrdar altýnda, aþk naralarý en
ücra sokaklara yayýlan bir müziktir þimdi; birbiri ardýnca
erkekler geçer vücudunun üstünden. Butlarýndan koltuk altla
rýna, tabanýndan, kokulu ensesindeki saç diplerine kadar þeh
vet sýzar. Bu tatlý, doymak bilmez gecenin çiçek gibi tüylerinin
arasýnda kadife yumuþaklýðýndaki tenine bürünerek uyuruz.
Son
ra bol bol kasaþa1 içip, gitar çalarak, biberli balýk
yemek için onu denize götürdüðümüz zaman o kadar emek
verir ki bize. Mantosunun altýnda gizlediði saðanaklarý ve
rüzgârlarý getirir. Eðlencenin en cümbüþlü anýnda sevgi þarkýla
rýmýz yükselirken, tuzlu deniz suyu tadý veren kýzlarýn zevkine
vardýðýmýz sýrada, kasýrga ve fýrtýnalarý zincirlerinden boþandý
rýr. Þimdi ay ýþýðý içinde yüzen ormanlarda, tatlý armonika ve
gitar naðmeleri arasýnda kadýnlarýn ýlýk vücutlarýný verdikleri
yerlerden çok uzaktayýz. Þimdi, bu çýlgýn, bu azgýn gece, bu kor
ku saçan esrarlý kadýn, bu ölümün kýz kardeþi, ayýn ýþýðýný ve
kayýklarýn fenerlerini söndürerek sürüklemektedir bizi denizin
uçurumlarýna. Kaç kere kucaklamýþtýr onu, kendisini Bahia
denizine fýrlatýp atmamasý ve dünyanýn sonsuzluða kadar,
güneþin doðup batmadýðý, gölgesiz, renksiz, esrarsýz, bir gündü
ze bürünüp kalmamasý, hiçbir þeyin seçilemeyeceði bir dünya
olmamasý için.
Kaç kereler, vaktinden önce gedip de ardýnda gece de deðil,
gündüz de deðil bomboþ bir zaman, can çekiþmeler ve ölümler
le buz kesilmiþ bir zaman býrakmasýn diye kollarýndan, bacakla
rýndan yakalayarak meyhane kapýlarýna, kapýlarý pencereleri
sýmsýký kapayýp Tiberia’nýn karyolasýnýn ayaðýna baðlamýþýzdýr.
Batan güneþin son ýþýnlarýndan örülü beþiðinde, sönük bir
ay parçasýnýn üzerinde, uzak ufuklardan bize geldiði zaman
duygusuz, zavallý bir gecedir; yapayalnýz, bilgisiz, hayatý oku
mamýþ, duygulardan ve heyecanlardan, acýlardan, sevinçler
den, erkeklerin kavgalarýndan, kadýnlarýn okþayýþlarýndan
habersiz bir gecedir o. Ýsli mavimtýrak, bomboþ, hiçbir þeye
yaramayan kaba bir gece.
Sýnýrsýz otlaðýmýzda sürüp götürürken, þehrin açgözlülük
1 Þekerkamýþýndan yapýlan alkollü içki.
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lerini ve hýrslarýný, acýlarýný, sevinçlerini, kýskançlýklarýný,
rüyalarýný ve yalnýzlýðýný öðretiriz ona; duyularýný uyandýrýr,
eðitiriz onu ve bu titrek, çekingen geceyi insanlarýn gecesi
yaparýz. Biz, erkek çobanlar karnýný hayatla doldururuz onun.
Umutsuzluk ve rüya gereçleriyle kurarýz gecenin yapýsýný.
Çiceði burnunda sevgilerle solmuþ tutkularýn tuðlalarý, açlýkla
haksýzlýðýn çimentosu, alçalmalarýn ve baþkaldýrmalarýn balçý
ðý, rüyalarýn ve insanlarýn önüne durulmaz yürüyüþünün kire
ciyle, onu, sopalarýmýza dayanarak tanyerindeki sýðýnaklarýna
sürdüðümüz zaman artýk memeleri süt dolu, doðurgan, ateþli
ve bilinçli bir gecedir. Þimdi onu, þiirden mantosuna sarýnarak,
sabahýn ilk çiçekleriyle döþenmiþ yataðýnda uyusun diye býra
kýrýz denizin kýyýsýnda. Periþan ve biçimsizdi geldiði zaman,
ama þimdi insanlarýn gecesidir. Biz, gecenin yorulmak bilmez
çobanlarý, yeni bir gün batýþýna kadar gideceðimiz yolu da, tak
vimi de, saati de, ne yapacaðýmýzý da bilmeden bekleriz gecenin
geliþini.
Açýn kasaþa þiþesini de bir yudum verin ki, haykýrayým. O
vakitten beri o kadar çok þey deðiþti ki; daha da deðiþecek.
Ama Bahia gecesi olduðu gibidir hep; altýnla gümüþten, mel
temden ve sýcaklýktan yapýlmýþ, pitanga ve yasemin kokulu
Bahia gecesi. Elinden tutuyoruz gecenin ve armaðanlar sunu
yoruz ona. Saçlarýný tarasýn diye bir tarak, gerdanýný süslesin
diye bir kolye, bileklerine takmasý için bilezikler, halkalar… Ve
de tüm gülüþlerimizi, iniltilerimizi, hýçkýrýklarýmýzý, küfürleri
mizi ve sevgi soluklarýmýzý…
Yaþadýklarýmý anlatýyorum, bana anlatýlmýþ þeyleri deðil.
Olmuþ þeyleri anlatýyorum. Beni dinlemek istemeyen çekip
gider; sade ve yapmacýksýzdýr sözüm.
Biz, gecenin çobanlarý, erkek arama çaðýndaki bir küme
kýzoðlankýzý kovalar gibi güdüp sürüyoruz geceyi.
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Binbir Olay ve Umulmadýk
Þeylerle ve Bütün Ayrýntýlarýyla
Onbaþý Martim’in Evlilik Hikâyesi
 YA DA 
Romantik ve Yalancý Sevgilerle
Hayal Kýrýklýklarý Üzerine
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1
Bütün bu iþler olup bittiði sýrada, Çýlgýn-Horoz Jesuino
yaþýyordu henüz ve de Martim Onbaþý uzatmalý çavuþ rütbe
sine –layýk olduðu kadar da zorunluydu bu– atanmamýþtý;
kaldý ki, bir sürü umulmadýk olaydan sonra gerçekleþmiþti
bu iþ; yeri geldiði zaman anlaþýlacaðý gibi. Çýlgýn-Horoz’un
ölümüne gelince, fýrsat bulunursa âdet olduðu gibi ihtiyatlý
bir dille anlatýlacaktýr.
La Rafale, kaþlarýný çatmýþ, hýzlý hýzlý ýslýk çalarak dar
yokuþtan yukarý çýkýyordu. Ablak ve kemikli yüzünün çer
çevelediði donuk mavi gözleri, kimi zaman, sanki ayaklarý
ný ve ellerini, saçlarýný ve diþlerini, göbeðini, sivri kemikle
rini karada býrakmýþ da enginlere açýlmýþ gibi dalar giderdi.
Onu böyleyken gören Jesuino: “La Rafale Santo-Amaro’ya
doðru yol alýyor…”derdi. Neden Santo-Amaro’ya? Hiç kim
se öðrenemedi bunu; Jesuino, lafýný süslerdi böyle muam
malarla; yalnýz kendi bilirdi bunun nedenini. La Rafale ufak
tefek, sýskacýk bir adamdý, kamburca, uzun kolluydu, bir
deri bir kemikti elleri de. Öylece düþüncelere dalarak, âdeta
kayar gibi gürültüsüzce yürürdü. Eski bir þarký tutturur,
durmadan, yol boyunca mýrýldanýr dururdu bunu. Yolda
sadece iyi yürekli bir ihtiyar bilmiþti bu þarkýyý; ürperdi:
Uzun süredir unutmuþtu. Geçmiþin uzaklarýnda kaybolmuþ
bir yüz geldi gözünün önüne; çýnlayan bir gülüþü hatýrladý;
kendisinden en azýndan kýrk yaþ küçük olan La Rafale’nin
nerede, ne zaman bu yavan nakaratý öðrendiðini düþünme
ye baþladý.
Gecenin Çobanlarý
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Bu, gittikçe daha hýzla sonuna yaklaþan bir zamanday
dý. Bir dönemin sonu, bir dünyanýn sonu. Gittikçe daha
hýzlý… O kadar hýzlý ki! Böyle olunca nasýl hatýrlamalý geri
de kalan olaylarý ve insanlarý? Hem sonra kimse –ne yazýk
ki kimsecikler– böyle þeyleri görmeyecek ve böyle insanla
rý tanýmayacak. Yarýn yeni bir gün doðacak ve yeni baþla
yan bu zaman içinde, insan hayatýnýn bu çiçeði burnunda
þafaðýnda ne bu þeylerin ne bu insanlarýn yeri olacak. Ne
La Ra
fa
le ve ma
vi göz
le
ri, ne zen
ci Mas
su, ne Mar
tim
Onbaþý ve kurnazlýklarý. Týpký bunlar gibi genç ve ateþli
Curio’nun, L’Yqrec’in, terzi Jesus’un Noel heykelcikleri
yapan Alfredo’nun, Tiberia ananýn ve de bütün küçük kýz
larýnýn: Otalia, Teresa, Davla, Noca, Antonieta, Raimunda’
nýn ve bunlardan daha az tanýnmýþ birçoklarýnýn yerinde
yeller esecek o zaman. Çünkü bu, ölçünün ve aðýrlýðýn
bulunduðu bir zamandýr; onlar için ise ne ölçü vardýr ne
aðýrlýk. Belki Federasyon yolu üzerindeki Angola köyünde
Kandomble var olduðu sürece hâlâ söz edilecek Jesuino’
dan. O, burada bayramý kutlanan bir ermiþ ve sayýlan bir
kýlavuz olmuþtu: Ünlü Kabokl1 Çýlgýn-Horoz. Ama o yine
de eski Jesuino deðildir; ona tüyler taktýlar ve þu son yirmi
yýldýr ne olmuþsa ona baðladýlar.
Kendisini, sokaðýn alt tarafýna götüren düþüncesi daha
az önemli olmamakla beraber, La Rafale böyle filozofça
düþüncelere dalmýþ deðildi. Melez kadýn Ero’yu, daha çok,
kopardýðý gürültü arasýnda ondan ayrýlýþýný düþünüyordu
þimdi; sonra tanýdýðý melez kadýnlara kayýyordu zihni;
vücutlarýný ve ruhlarýnýn bütün özellikleriyle hatýrlamaya
çalýþýyordu gerçek melez kadýnlarý. Ero da gerçek, mükem
mel melez kadýnlardan sayýlabilir miydi? Hayýr, diyordu
kesinlik ve öfkeyle içinden.
Zenci Massu kadar uzun boylu bir Alman müþterisin
den kalan ceketinin, dizlerine kadar gelen bu bol ceketin
cebinde, köþesine büzülmüþ ürkek bir fare vardý. Beyaz bir
fareydi bu, incecik çeneli, mavi gözlü bir fare. Son derecede
1 Etnik bakýmdan beyazla Kýzýlderili karýþýmý melez; Kandomble’de ölmüþ bir kimse
nin ruhu, dinsel törenlerde ortaya çýkar.
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sevimli, cana yakýn, oyuncak gibi cici bir þey, bir Tanrý ver
gisiydi bu hayvancýk!
Günlerce çalýþarak La Rafale ona bir marifet öðretmiþti,
tek bir marifet, ama çok iyi baþarýyordu bunu. Parmaklarýný
bir kere þaklatýnca fare bir yere kadar gidip geliyor sonra,
ayaklarý havada sýrt üstü yatarak, karnýnýn okþanmasýný
bekliyordu. Kim istemezdi böylesine sevimli, tertemiz, akýl
lý ve yumuþak baþlý bir faresinin olmasýný? La Rafale’den
deniz kenarýnda yetiþen bitkiler, kaktüsler ve orkideler
satýn alan Cabral çifti, sahibi övünerek kendilerine bu mari
fetini gösterdiði zaman zorla satýn almak istemiþlerdi bu
fareyi. Cabral’ýn karýsý, Dona Aurora: “Bir sirkten getirilmiþ
sanacak insan!” diye baðýrmaktan kendini alamamýþtý.
Bunu torunlarýna armaðan etmek istiyordu, ama La Rafale
yanaþmamýþtý hiçbir alýþveriþe, satmamakta inatla diren
miþti. Satmak için yetiþtirmemiþti; onu evcilleþtirmek, ken
disinin dediðini yapmaya alýþtýrmak için harcadýðý emekleri
birkaç kuruþa feda edemezdi. Güvenini kazanmasý için
saatlerce çalýþmasý gerekmiþti. Bunu da baþarabildiyse fare
nin diþiliðinin kuvvetli olmasýndan yararlanmýþtý. La Rafale
karnýný gýdýklarken, gözlerini kapayarak sýrt üstü yatýyor
du, öylece kýmýldamadan. Durduðu zaman da gözlerini açý
yor, ayaklarýný sallayarak daha da gýdýklamasýný istiyordu.
Faresini Ero’ya armaðan edip, gülüþünü, sevgisini ve
vücudunu elde etmek için epey zaman harcamýþ, sabýrla
beklemiþti. Melez kadýn, La Rafale’nin müþterisi olan dok
tor Aprigio’nun evine yeni girmiþti; kadýn aþçýlýk yapýyordu;
yemeklerinin nefisliðiyle ün kazanmýþtý. La Rafale daha
görür görmez, tutulmuþtu kadýna ve en kýsa zamanda uzak
taki gecekondusuna götürüp yatmayý aklýna koymuþtu.
Özlediði amacý gerçekleþtirmek için diþi faresi en sað
lam ve rahat yardýmcýydý. Vaktini ve nefesini, yavaþ sesle
sevgisini anlatmak, tatlý kelimeler söylemek için tüketecek
adam deðildi. Böyle iç çekiþlerden de bir fayda geleceðine
inanmazdý. Curio ise bundan baþka bir þey yapmazdý; bir
kadýna sevdiðini anlatma konusunda çok ustaydý. Bu konu
da bir kitap bile almýþtý: Âþýklarýn Sekreteri adýnda. (Kitabýn
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kapaðýnda hiç utanmadan seviþen bir çiftin resmi vardý.) Bu
kitaptan tatlý sözler ve çetrefilli cümleler öðrenmiþti. Böyle
olduðu halde kimse, metresleri ve niþanlýlarý, kadýn ahbap
larý ve sevgilileri tarafýndan onun kadar aldatýlmamýþtý.
Bütün o gönül edebiyatýyla birlikte, Curio vaktini Alon
so’nun dükkânýyla Batualeli Isidro’nun meyhanesinde,
kendisini býrakýp giden sevgililerin acýsýný, uðradýðý hayal
kýrýklýklarýný alkolle unutmaya çalýþmakla geçiriyordu.
Gece karanlýðý çöküyordu yavaþ yavaþ yokuþlara, mey
danlara ve sokaklara; hafif bir meltem esiyordu, hava ýlýktý;
dünyaya ve bütün yaratýklarýn üstüne tatlý bir gevþeklik
çökmüþtü. Sanki insanlýk için hiçbir tehlike yokmuþ gibi
bir huzura gömülmüþtü her þey; kötülüðün gözü bir daha
açýlmamak üzere kapanmýþ gibi. Tam bir uyum anýydý bu ve
her insan büyük bir huzur içinde hissediyordu kendini.
La Rafale’den baþka herkes. Ýçinde zerrece huzur olma
dýðý gibi, baþka insanlarla da barýþýk hissetmiyordu kendini.
Hep bu anlaþýlmaz Ero’nun yüzünden. Günlerce hep melez
kadýný, elbisesinin açýk yakasýndan gördüðü memelerini
düþündü: Ocaða doðru eðildiði sýrada, gözü deðince kaný
tutuþmuþtu La Rafale’in. Yerden bir þey almak için eðilince
parlak, bal rengi butlarý çýkývermiþti meydana. Son haftalar
boyunca, La Rafale’nin isteði büsbütün artmýþtý, hep o kadý
ný düþünmüþ ve yaðmurlu gecelerde, inler gibi adýný mýrýl
danmýþtý. Sevgisini anlatmak için faresini yetiþtirdi. Fareyi
karnýný gýdýkladýktan sonra Ero’ya armaðan edecekti; melez
kadýn, bunu görünce ateþli bir tutkuya kapýlarak kendini
verecekti La Rafale’ye. O da Ero’yu ta uzakta, ýssýz deniz
kýyýsýndaki kulübesine götürecek ve orada ikisi, hep bir
anda seviþip evlenmenin, niþanlýlýðýn ve balayýnýn tadýný
çýkartacaklardý. Üzerine muz yapraklarý örtülmüþ bir san
dýkta La Rafale birkaç þiþe saklamýþtý. Giderken ekmekle
domuz sucuðu alacaktý ve eðer isterlerse mis gibi geçinip
gideceklerdi ömür boyunca. Ömür boyu ya da yalnýz tek bir
gece. La Rafale macerasýnýn ne ayrýntýlarýný ne de süresini
önceden kestirebiliyordu. Bir an önce gerçekleþtirmek iste
diði tek bir amacý vardý: Ero’yu kulübesine götürmek, kum
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larýn üstüne sýrt üstü yatýrmak. Bundan sonra olaylar nasýl
geliþecekti? Ayrý bir sorundu bu; zamaný gelince düþünülür
dü.
Marifetini öðretirken, küçük beyaz faresine karþý sýcak
bir sevgi belirmiþti La Rafale’nin gönlünde, aralarýnda iyi
bir dostluk kuruldu; öyle ki, melez kadýn Ero’yu ve tunç
renkli butlarýný bile unutmuþtu. Faresiyle sadece zevki için,
baþka hiçbir amaç gütmeden oynuyordu. Saatlerce oynayýp
eðleniyor, gülüyor, konuþuyordu faresiyle. Bütün hayvanla
rýn dilinden anlardý La Rafale. Hiç olmazsa kendi böyle söy
lüyordu. Farelerle, kurbaðalarýn, yýlanlarla kertenkelelerin
onun bir göz ya da parmak iþaretinden anladýklarýna inan
mamak olur muydu hiç?
Eðer, Ero’nun çalýþtýðý evin doktor olan sahibinin labo
ratuvarý için kurbaða getirmek üzere þehre inmiþ olmasaydý,
iþler bambaþka olurdu. Ama daha mutfaða girer girmez oca
ðýn yanýnda duran melez kadýnýn hurma aðacýný andýran
boyunu ve uzun bacaklarýný görünce “Aman Allahým, fareyi
getirmeyi unuttum!” dedi içinden. Kurbaðalarý havuza býra
kýp parasýný aldýktan sonra Ero’ya, öðleden sonra geleceðini
söyledi. Melez kadýn omuz silkip kalçalarýný kývýrdý; böylece
bu haberin kendisini hiç ilgilendirmediðini anlatmak iste
miþti. Yapacak bir iþi varsa gelsindi; kendisi için hiçbir öne
mi yoktu bunun. Kadýnýn bütün vücudunu oynatmasýna La
Rafale -tabii çapkýnca- bir anlam yakýþtýrdý. Ero hiçbir
zaman ona bu kadar ateþli ve çekici görünmemiþti. Dediði
saatte gelip izin almadan mutfaða daldý. Ero, masanýn önüne
oturmuþ akþam yemeði için patates soyuyordu. La Rafale,
yavaþçacýk yaklaþtý, kadýnýn önünde dikildi. Ero hayretle
baktý:
“Yine mi buradasýn sen? Hem de baþka hayvancýklar
ha? Ne iðrenç þey!.. Elindeki bir kurbaða ise havuza býrak…
Bir fareyse eðer kapana… Bütün bu pislikler…” La Rafale
ile daha fazla ilgilenmeden yine patates soymaya koyuldu.
Adamýn onu dinlediði yoktu; gözünü elbisesinin açýk yaka
sýndan memelerinin kabarýklýðýndan ayýrmýyordu; içini
çekti. Ero tekrar lafa baþlamýþtý:
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“Hasta mýsýn sen ne? Hiç bu mikroplu hayvanlar düþ
müyor elinden. Veba geçer insana bunlardan…”
La Rafale bol ceketinin cebine elini daldýrdý, beyaz fare
yi çýkarttý, çapkýnca bir hareketle masanýn üstüne býraktý.
Diþi fare, mutfaðýn çeþitli nefis kokularýný kokladý. Burnu
nu patateslere doðru uzattý. Ero baðýrarak yerinden sýçra
mýþtý:
“Çek þu hayvaný buradan… sana söylemiþtim ya bu pis
þeyleri getirme mutfaða diye…”
O be
yaz, se
vim
li ve ür
kek fa
re, san
ki, La Rafale’
nin
zaman zaman avlanýp enstitüye verdiði zehirli yýlanlardan
mýþ gibi, melez kadýn masadan uzaklaþmýþtý. Adamý da,
fareyi de mutfaktan kovmak için ciyak ciyak baðýrýyordu,
ama aklý fikri hep hayvancýkta olan La Rafale’nin onu din
lediði yoktu.
“Ne cici þey deðil mi?” dedi. Sonra parmaðýný þaklattý;
þimdi fare enine boyuna koþmaya baþlamýþtý; sonra döndü,
karnýný havaya çevirip bacaklarýný dikti, La Rafale her
zamanki gibi gýdýklanmaya baþladý ve yeniden Ero’yu
memelerini ve butlarýný unuttu.
“Dýþarý! Çýk dýþarý buradan! Götür bu pis hayvaný!” diye
sinir krizine tutulmuþçasýna avaz avaz haykýrýyordu Ero.
O kadar kuvvetle baðýrmýþtý ki, sonunda La Rafale
duyabildi, gözlerini melez kadýna dikti, tanýdý ve kendisinin
neden buraya geldiðini hatýrladý. Kadýnýn böyle birden par
lamasýný, doðal bir coþkunluk sayýyordu; gülümsedi, fareye
biraz piþmanlýkla baktý, sonra parmaðýyla göstererek Ero’ya,
“Sizin bu diþi fare… size veriyorum bunu,” dedi.
Armaðanýný sunar sunmaz da yeniden gülümseyerek,
melez kadýný bileðinden yakalayýp kendine çekmek için
kollarýný uzattý. O an için sadece kadýnýn teþekkür amacýyla
kendisine bir öpücük vermesini bekliyordu. Alt tarafý gece
leyin kulübesinde olacaktý. Ama Ero, yarý baygýn kendini
onun kollarýna býrakacak yerde kurtulmak için debeleniyor,
kollarýnýn arasýnda çýrpýnýyordu:
“Býrak beni… Býrak beni!”
Kadýn kendini kurtarýp mutfaðýn ta dip tarafýna kaçtý,
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bir yandan da,
“Defol git buradan, yoksa evin hanýmýný çaðýrýrým.
Götür þu pis hayvaný… Bir daha buraya geleyim deme…”
diye avaz avaz baðýrýyordu.
La Rafale bütün bunlardan pek bir þey anlamamýþtý.
Faresi cebinde, yokuþu týrmanýyordu aðýr aðýr. Karanlýk bas
týrmaya baþlamýþtý, ortalýðý güzel kokular sarmýþtý, hava nem
li ve aðýrdý; gökyüzünü bulutlar kaplamýþtý; düþüncelerine
dalmýþ yokuþu týrmanýyordu La Rafale. Neden Ero, armaða
nýný kabul etmemiþti, neden kollarýnýn arasýndan kaçmýþtý,
neden kendisiyle birlikte, teþekkür ederek ve içi istekle
dolup taþarak gelmemiþti deniz kýyýsýna? Anlamýyordu bir
türlü.
Doðrusu, derin, bilgili adamdý Çýlgýn-Horoz Jesuino; bu
dünyada pek çok açýklanamaz, anlaþýlmaz þeyler oluyor
derdi. Bir akþam aralarýnda konuþurken þu melez kadýnla
rýn eþi az bulunur yaratýklar olduðunu söylemiþti. Ona göre
tanrý beðenmiþ de yaratmýþtý bunlarý. Bunun için de anlaþýl
maz, çetin þeylerdi, beklenmedik þeyler yaparlardý.
La Rafale ona hak veriyordu þimdi. Bir melez kadýnla
boy ölçüþecek kadýn yoktu; ister buðday baþaðý gibi sarýþýn,
ister kömür gibi kara olsun. Kaldý ki o, bu problemi yalnýz
Jesuino ile de tartýþmýþ deðildi. Bir araþtýrma merkezinin
yöneticisi olan Menandro da bu görüþteydi. Gazetelere res
mi basýlan önemli bir kiþiydi Menandro; ama sade ve iyi bir
arkadaþtý, herkese eþit davranýrdý; kýsaca budalaca kendini
beðenmiþlikten uzaktý. La Rafale ile çene çalmaktan, tartýþ
maktan, onun hayvanlardan, patlak gözlü kurbaðalardan,
taþ kesilmiþ gibi hareketsiz kertenkelelerinden söz etmesin
den hoþlanýrdý.
Bir gün, bir seyahatten dönüþünde Doktor Menandro,
dilini þaplatýp o kocaman bilgin kafasýný sallayarak Fransýz
kadýnlarýný övmüþtü La Rafale’ye: “Hiçbir kadýn, Fransýz
kadýnlarýnýn yerini tutamaz,” demiþti. O zamana kadar say
gýyla kendisini dinleyen La Rafale kendini tutamamýþ, þöyle
demiþti:
“Doktor, özür dilerim, bir bilginsiniz siz, hastalýklarý iyi
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etmek için ilaçlar icat edersiniz, fakültede ders verirsiniz.
Özür dileyerek açýkça konuþacaðým sizinle; þimdiye kadar
hiçbir Fransýz kadýnýyla yatmadým, ama inan ki bana, hiçbir
melez kadýnýndan daha iyi deðildir Fransýz kadýnlarý. Sayýn
doktor, bu iþte eþi yoktur melez kadýnýn. Bilmem siz þimdi
ye kadar hiç kalçalarýný, sularýn üstünde yalpalanan bir
kayýk gibi oynatan fýstýk renkli bir melez kadýnýn vücudunu
elinizle okþadýnýz mý? Ah! Sayýn doktor, bunlardan birini
koynunuza alýrsanýz bir gün, sadece memelerini okþamak
için bile olsa, Fransýz kadýnlarýnýn sözünü ettirmezsiniz.”
Uzun zamandýr böylesine uzun bir nutuk döktürme
miþti La Rafale. Bu bir coþkunluk belirtisiydi. Sözünü, söy
lediklerine inanmýþ olarak bitirdi ve doktoru selamlamak
üzere delik þapkasýný baþýndan çýkardý. Doktor Menandro
þu beklenmedik cevabý vermiþti:
“Ben de sizin gibi düþünüyorum, dostum. Her zaman
çok beðenmiþimdir melez kadýnlarý. Hele, üniversite öðren
cisi olduðum zamanlar ve þimdi de. Bana ‘Kadýnlarýn baro
nu’ adýný takmýþlardý. Peki, ama kim sana Fransa’da melez
kadýn yok, dedi? Senegal’den yeni gelmiþ bir Fransýz melez
kadýnýnýn ne olduðunu bilir misin sen? Gemiler dolusu
melez kadýn gelir Dakar’dan Marsilya’ya aziz dostum…”
La Rafale içinden: “Aslýnda niye olmasýn,” dedi. Þimdi
gözünde deðeri büsbütün artmýþ olan doktorun düþüncesine
katýlmýþ oluyordu böylece. Doktordan daha fazla beðenip
deðer verdiði belki yalnýz Çýlgýn-Horoz Jesuino ile Tiberia
idi. Doktor Menandro’ya yeniden kulak kabarttý; bu sýrada o,
koltuk altlarý üzerine bilimsel açýklamalarda bunuyordu.
Görüleceði gibi, La Rafale’nin melez kadýnlar konusunda
ki bilgisi uzun süreden beri edinilmiþ bir pratik bilgi deðildi;
teorik bilgisi de vardý. Ama pratik de, teori de iflas etmiþti þu
anlaþýlmaz Ero’nun karþýsýnda. La Rafale bozguna uðramýþtý;
kurduðu bütün hayaller suya düþmüþtü birdenbire. Zavallý bir
diþi farecikten böylesine korkan bu karý, beyaz bir kadýna ben
zemiþti bu haliyle. Görülmüþ bir þey miydi? Gerçek bir melez
kadýn olsun da yapsýn bunu? Olmaz böyle þey!
La Rafale, Alonso’nun dükkânýna doðruldu. Karþýsýnda
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ki Pilori yokuþunda bir sürü melez kadýn vardý, hem de en
halis melez kadýnlar. Bol bol meme ve but, çalkalanan kalça
lar, güzel kokulu enseler. Sürü sürü, gökyüzünden inmiþ
gibi, akþamýn alacakaranlýðýnda sokaklardan dolup taþýyor
du melez kadýnlar… Þimdi, bu dalgalý denizde yüzüyordu
bizim La Rafale. Bu kadýnlarýn kimi yokuþ yukarý koþuyor,
kimisi de uçarcasýna iniyordu yukardan aþaðýya. Ýçlerinden
biri, burun buruna gelircesine duruverdi La Rafale’in karþý
sýnda, dik memeleri gömleðinden dýþarý fýrlamýþtý; irili ufak
lý tombul kadýnlarla doluydu sokak; beðen beðendiðini al.
Artýk ortalýk kararmaya baþlamýþtý; esrarlý gece çökü
yordu aðýr aðýr Bahia þehrinin üstüne. Hiçbir þeye þaþýlmaz
dý bu saatte. Eþu’nun ilk saatiydi bu. Eþu aðýr aðýr yol alýp
gelirken, gün batýþýnýn gölgeleri sarardý dünyayý… O gün
insanlar, ermiþlerin türbelerine adaklarýný sunmuþlar mýy
dý? Yoksa içlerinden biri unutmuþ muydu ödevini yerine
getirmeyi? Eþu’dan baþka bir Pilori yokuþunu doldurabilir
di böyle nefis ve oynak melez kadýnlarla ve de La Rafale’nin
mavi gözlerini doyurabilirdi?
Ta aþaðýlarda, denize açýlmýþ yelkenliler, yaðmur düþme
den ulaþ
mak için hýz
la yol alý
yor
du ký
yý
ya doð
ru. Rüzgâr
bulutlarý önüne katmýþ, koþturuyordu; ay ýþýðý vurmaz olmuþ
tu yollara. La Rafale’nin yanýndan kanlý canlý bir melez kadýn
geçip gitti þarkýsýný mýrýldanarak. La Rafale düþüncelerine
dalýp tek baþýna kalmýþtý. Amacý Alonso’nun dükkânýna git
mekti. Ahbaplarý oradaydý, onlarla bu güç sorunu tartýþmak
istiyordu. Çýlgýn-Horoz Jesuino onu bu çýkmazdan kurtarýp
açýklýða kavuþturabilirdi. Yaman adamdý, ihtiyar Jesuino.
Eðer arkadaþlarý oradaysa, La Rafale, Batualeli Isidro’nun
Yedi-Kapýlar’daki meyhanesine gidecekti. Rýhtýmlara kadar
uzanacak, Kiriliako’nun meyhanesine bakacak; Tiberia’nýn
kerhanesindeki afoþe1 oyununda bulunacak; arkadaþlarýný
buluncaya kadar her yere gidecekti. Yaðmur bardaktan boþa
nýrcasýna yaðsa da, sýrýlsýklam olsa da yine gidecekti bu
konuyu aydýnlýða kavuþturmak, bu kör düðümü çözmek için.
Yanýndan, birbirinden cins melez kadýnlar geçip gidiyordu.
1 Bahia’daki Kandomble üyelerinin meydana getirdikleri soytarýlar topluluðu.
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