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Isabel Allende, 1942 yýlýnda Peru’nun baþkenti Li
ma’da doð
du.
Ancak birkaç yýl sonra ailesi Þili’ye göç etti. Isabel Allende, amcasý,
Þili Devlet Baþkaný Salvador Allende’nin 1973’te öldürülmesinden
iki yýl sonra kocasý ve çocuklarýyla birlikte Venezuella’ya sýðýnmak
zorunda kaldý. 17 yaþýnda gazeteciliðe baþlayan Allende, bir süre
sonra San Francisco’ya yerleþti, ABD’nin önde gelen üniversitele
rinde edebiyat dersleri verdi. 1982’de yayýnlanan ilk romaný Ruhlar
Evi’ni, 1984’te Aþktan ve Gölgeden, 1985’te Eva Luna adlý romanla
rý, 1989’da Eva Lu
na Anlatýyor adlý öykü kitabý izledi. Sonsuz
Düzen adlý romaný 1991’de, Paula 1994’te, Kaderin Kýzý 1999’da,
Sararmýþ Bir Fotoðraf 2000’de, Yüreðimdeki Ülkem 2003’te yayýnlandý. Allende 2002-2004 yýllarý arasýnda Canavarlar Kenti, Altýn
Ejder Krallýðý ve Pigmeler Ormaný adlý romanlardan oluþan genç
lik üçlemesini kaleme aldý. Türkiye’de tüm yapýtlarý Can Yayýnlarý
arasýnda yer alan Allende, hemen tüm öykü ve romanlarýnda gerçekçi bir anlatým ve siyasal bir yaklaþým ile büyülü gerçekçiliðin
gerçeküstücü geleneðini ustaca kaynaþtýrýyor.

Ýnci Kut, lise öðrenimini Ankara Koleji’nde tamamladýktan sonra
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Ýngiliz Dili ve
Edebiyatý ve Varþova Üniversitesi Ýspanyol Filolojisi bölümlerin
den mezun oldu. Türkiye’deki Ýspanyolca öðrenimine katkýda
bulunmak amacýyla, bu alanda ilk kez, Ýspanyol dili ve grameri
üzerine çeþitli yöntemler ve deðiþik boyutlarda sözlükler hazýrlaya
rak yayýnladý. 1990 yýlýndan baþlayarak edebî çeviri alanýna yönele
rek baþta Miguel Delibes, Gabriel García Márquez, Isabel Allende,
Mario Vargas Llosa ve José Mauro de Vasconcelos olmak üzere
önde gelen birçok Ýspanyol ve Güney Amerikalý yazarýn roman ve
öykülerini Türkçe’ye kazandýrdý.
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Dostum William C. Gordon’a ve yaþamlarý
nýn sýrlarýný bana açan öteki kiþilere. Ayrýca,
ko
þulsuz sevgisi ve bu öyküyü düzeltmekte
ba
na yardým ederken kullandýðý acýmasýz
kýrmýzý kalemi için anneme.
I. A.
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Bana onca þeyi veren, bana gülmeyi ve aðla
mayý veren yaþama teþekkürler...
VIOLETA PARRA, Þili
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Þafak vakti daðýn doruðunda tek baþýmayým.
Bembeyaz sisin içinde, arkadaþlarýmýn, ayaklarýmýn
dibinde yatan bedenlerini görüyorum, kimileri parça
parça olmuþ kýrmýzý kuklalar gibi yamaçlardan aþaðý
yuvarlanmýþlar, kimileriyse, ölümün sonsuzluðundan
þaþkýn, solgun benizli heykellere benziyorlar. Gizemli
gölgeler bana doðru týrmanýyorlar. Sessizlik. Bekliyo
rum. Yaklaþýyorlar. Siyah pijamalar içindeki bu
karanlýk siluetlere, bu çehresiz hayaletlere ateþ ediyo
rum, mitralyözün geri teptiðini hissediyorum, titre
þim ellerimi yakýyor, kurþunlarýn parýltýsý akkordan
çizgiler halinde havayý yarýyor, ama tek bir ses bile
duyulmuyor. Saldýrganlar saydamlaþmýþlar, mermi
ler onlarý durduramadan içlerinden geçip gidiyor,
onlarsa engel tanýmadan ilerliyorlar. Çevremi sarý
yorlar... sessizlik...
Kendi baðýrmamdan uyanýyorum ve durmadan
baðýrýyorum, baðýrýyorum.
GREGORY REEVES
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BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Batýnýn yollarýnda, hiç acele etmeden ve zorunlu bir yol
izlemeden, ya bir anlýk bir kaprise göre, ya bir kuþ sürüsünün
uyarýcý iþaretine bakýp, ya da tanýmadýklarý bir yer adýnýn
büyüsüne kapýlýp güzergâh deðiþtirerek ilerliyorlardý. Reeves
ailesi, yorgunluðun ansýzýn karþýlarýna çýkýverdiði zamanlarda,
ya da elle tutulmaz metalarýndan satýn almaya hevesli biriyle
karþýlaþtýklarýnda ara veriyordu bu baþýboþ yolculuðuna. Umut
satýyorlardý. Böylece çölün içinde bir o yana bir bu yana dolaþ
týktan sonra daðlarý aþmýþlar, bir sabah günün ilk ýþýklarýný
Büyük Okyanus’un bir kumsalýnda görmüþlerdi. Gregory Ree
ves, aradan kýrk küsur yýl geçtikten sonra, yaþamýný gözden
geçirip günahlarýyla sevaplarýnýn bir hesabýný çýkararak uzun
uzun itirafta bulunduðu bir sýrada, en eski anýsýný anlatmýþtý
bana: gurup vakti bir tepenin üzerinde iþeyen dört yaþýnda bir
çocuk, yani o, kendisi, güneþin son ýþýklarý ufku kýzýla ve amber
rengine boyamýþ, arkasýnda daðlarýn sivri doruklarý, daha aþa
ðýda da göz alabildiðine uzanan geniþ bir düzlük. O sýcacýk sývý,
sanki bedeninin ve ruhunun özüymüþ gibi akýyor, her bir dam
lasý, topraða gömülürken, bulunduðu yere kendi iþaretini býra
kýyor. Aldýðý zevk sürüp gidiyor, fýþkýran sývýyla oynayarak
tozlu zeminin üzerine topaz renkli bir halka çiziyor, akþamýn el
deðmemiþ huzurunu ta içinde duyuyor, dünyanýn uçsuz bucak
sýzlýðý karþýsýnda bir iyimserlik duygusu sarýyor içini, çünkü o
kendisi de, bu tertemiz ve harikalarla dolu manzaranýn, keþfe
dilmeyi bekleyen bu ölçülere sýðmaz coðrafyanýn bir parçasý.
Az ötede ailesi bekliyor onu. Her þey yolunda, ilk olarak mutlu
luðun bilincine varýyor; hiç unutamayacaðý bir an bu. Gregory
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Reeves, hayatýn sürprizleri karþýsýnda bu hayranlýðý, böyle
muhteþem bir yere ait olmanýn verdiði bu duyguyu ömrü
boyunca pek çok kez duymuþtu içinde; ayaklarýnýn dibinde
çöreklenmiþ duran yýlanýyla, Mesihvari bir heyecanla tutuþa
rak baðýra baðýra vaaz veren babasýnýn da dediði gibi, her þeyin
mümkün olduðu ve en yücesinden en korkuncuna kadar her
bir þeyin bir var olma nedeninin bulunduðu, hiçbir þeyin bir
rastlantýyla oluþmadýðý ve hiçbir þeyin yararsýz olmadýðý hari
kulade bir yere ait olma duygusuydu bu. Ve içinde böyle bir
algýlama kývýlcýmýnýn yandýðý her defasýnda, tepedeki o gurup
vaktini anýmsýyordu. Çocukluðu, ailesiyle birlikte yolculuk
ettiði o yýllar dýþýnda, þaþkýnlýk ve belirsizliklerle dolu, alabildi
ðine uzun bir dönem olmuþtu. Babasý Charles Reeves, hepsinin
bir arada olduðu ve her birinin görevlerini yerine getirdiði bu
küçük klaný, ödül ve ceza, neden ve sonuç biçiminde deðiþmez
deðerler ölçeðine dayalý bir disiplin içinde, katý ve belirgin
kurallara göre yönetiyordu. Baba, týpký Tanrý’nýn gözü gibi
gözetiyordu onlarý. Bu yolculuklar belirliyordu Reeveslerin
deðiþmez hayat akýþýný, çünkü alýþýlmýþ iþlerle kurallar kesindi.
Gregory’nin kendini güvende hissettiði tek dönem olmuþtu bu.
Öfke daha sonra göstermiþti kendini, baba yok olup gerçekler
onarýlamaz biçimde bozulmaya baþladýðýnda.

Asker, sýrtýnda çantasýyla sabahleyin baþlamýþtý yürümeye
ve öðle sonrasýnda, otobüse binmediðine piþman olmuþtu. Mut
luluktan ýslýk çalarak çýkmýþtý yola, ama saatler geçtikçe beli
aðrýmýþ, söylediði þarkýya küfürler karýþmýþtý. Pasifik’te bir yýl
lýk görevden sonra ilk izniydi bu, karnýnda bir yara izi ve geçir
diði bir sýtma nöbetinin kötü anýlarýyla, her zamanki kadar
yoksul bir halde köyüne dönüyordu. Gömleðini gölge olsun
diye bir dalýn ucuna geçirmiþ taþýyor, ter içindeki cildi koyu
renk bir ayna gibi parlýyordu. Ýki haftalýk bir özgürlüðün her
ânýndan yararlanmaya, gecelerini arkadaþlarýyla bilardo oyna
yarak ve mektuplarýný yanýtlayan kýzlarla dans ederek geçir
meye, caný istediði kadar uyumaya, filtre edilmiþ taze kahvenin
ve anasýnýn yaptýðý gözlemelerin kokusuyla uyanmaya niyetle
niyordu; annesinin mutfaðýndaki tek iþtah açýcý yiyecekti bu,
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çünkü geri kalaný yanýk lastik gibi kokuyordu, ama yüz millik
çevrenin bu en güzel kadýnýnýn, heykel gibi uzun kemikli, sarý
leopar gözlü bu canlý efsanenin yemek piþirme yeteneði kimi
ilgilendirebilirdi ki? Bu ýssýz yerlerden tek bir Allahýn kulu geç
meyeli çok olmuþtu; o sýrada arkasýndan bir motorun hýrýltýsýný
duydu ve ýþýðýn yansýmasýndan oluþmuþ serap gibi titreyen bir
kamyonun belirsiz siluetini ta uzaklarda seçebildi. Kendisini
almasýný istemek için yaklaþmasýný bekledi, ama yakýna geldi
ðinde, beklenmedik görüntüsü karþýsýnda düþüncesini deðiþ
tirdi; göz alýcý renklere boyanmýþ bu hurda kamyona bir yýðýn
ev eþyasý tepeleme yüklenmiþ, en üstüne de bir tavuk kafesi
konmuþ, tepesine de ipe baðlý bir köpek oturtulmuþtu, çatýsý
nýn üstünde ise bir megafon ve üzerine koca koca harflerle
Sonsuz Düzen yazýlý bir tabela görünüyordu. Geçip gitsin diye
kenara çekildi ama birkaç metre ilerde durduðunu gördü; saç
larý domates renginde bir kadýn pencereden baþýný uzatmýþ,
onu götürmek için iþaret ediyordu. Sevinmesi mi gerektiðini
bilemedi, üç büyükle iki çocuðun týkýþ týkýþ oturduklarý yere
sýðamayacaðýný, arkaya týrmanmak için de akrobatlýk becerisi
gerektiðini hesaplayarak ihtiyatla yanaþtý. Kapý açýlmýþ, þoför
yere atlamýþtý.
“Charles Reeves,” diye tanýttý kendini, nezaketle, ama
belirgin derecede otoriter bir tavýrla.
“Benedict... efendim... King Benedict,” diye karþýlýk verdi
genç adam, alnýnýn terini silerek.
“Gördüðünüz gibi biraz sýkýþýk gidiyoruz, ama beþ kiþinin
sýðdýðý yere altý kiþi de sýðar.”
Öteki yolcular da aþaðý indiler, kabarýk kýzýl saçlý kadýn,
arkasýnda vakit kazanmak için donunu indirerek yürüyen altý
yaþlarýnda bir kýz çocuðuyla çalýlýklara doðru uzaklaþtý, bu ara
da daha küçük olan oðlan çocuk da, öteki kadýn yolcunun arka
sýna yarý gizlenmiþ, yabancýya dilini çýkarýyordu. Charles Ree
ves, kamyonun kenarýndan bir merdiven çýkardý, çevik bir
hareketle yükün üzerine týrmanýp köpeði çözdü, hayvan bir
sýçrayýþta yere atlayarak, çalýlarý koklaya koklaya oraya buraya
koþmaya baþladý.
“Çocuklar arkada yolculuk etmeyi seviyorlar, ama bu teh
likeli, tek baþlarýna gidemezler. Olga’yla siz onlara göz kulak
olursunuz. Sizi rahatsýz etmesin diye Oliver’i öne alýrýz, daha
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yavru, ama yaþlý bir hayvan gibi kötü alýþkanlýklarý var,” diye
kararýný belirtti Charles Reeves, yukarý çýkmasýný iþaret ederek.
Asker, sýrt çantasýný eþya yýðýnýnýn tepesine fýrlattý, sonra
Reeves’in baþýnýn üzerine kaldýrdýðý küçük çocuðu almak üze
re kollarýný uzattý; bütün diþlerini gösteren dayanýlmaz gülü
þüyle kepçe kulaklý, sýska bir çocuktu. Kadýnla küçük kýz da
gelip arkaya týrmandýlar, öbür ikisi öne bindiler ve az sonra
kamyon yola koyuldu.
“Benim adým Olga, bunlar da Judy ile Gregory,” diye ken
dini tanýttý saçlarý yatýþmak bilmez kadýn, bir yandan da etek
lerini yaymýþ, elmayla peksimet daðýtýyordu. “O kutunun üstü
ne oturmayýn, onun içinde boa yýlaný var, hava deliklerini
kapatmamak gerekiyor,” diye ekledi.
Küçük Gregory, yolcunun savaþtan geldiðini öðrenir
öðrenmez ona dilini çýkarmaktan vazgeçmiþti; bu alaycý yüz
hareketlerinin yerini saygýlý bir ifade almýþ, uykusuzluða yenik
düþene kadar, onu savaþ uçaklarý hakkýnda sorguya çekmeye
koyulmuþtu. Asker, kýzýl saçlýyla sohbet etmeye yeltendi, ama
kadýn tek heceli sözcüklerle yanýt vermeye baþlayýnca üstele
meye cesaret edemedi. Esrarengiz kutuya gözünün ucuyla
bakarak, kendi köyünden türküler mýrýldanmaya koyuldu,
sonunda ötekiler yüklerin üzerinde uyuyakalýnca onlarý istedi
ði gibi gözlemleyebildi. Çocuklarýn saçlarý neredeyse beyazdý,
gözleri de öyle açýk renkti ki yandan bakýldýðýnda kör gibi
duruyorlardý, oysa kadýnýn teni, bazý Akdeniz ýrklarýnda olduðu
gibi zeytuni bir renkteydi. Bluzunun üst düðmeleri açýktý, ter
damlalarý göðsünü ýslatarak, memelerinin arasýndan ip gibi
aðýr aðýr süzülüyordu. Baþýný sandýklardan birine dayamak için
bir kolunu kaldýrmýþtý, koltuk altýnda siyah kýllarla kumaþta
ýslak bir leke görünüyordu. Asker, ona bakarken yakalanmak
tan ve bu merakýný kadýnýn kötüye yormasýndan çekinerek
gözlerini kaçýrdý; bu insanlarýn o zamana kadar kendisine
nazik davrandýklarýný, hem de aþýrý nezaket gösterdiklerini
düþünüyordu, ama beyazlara hiç güven olmazdý. Çocuklarýn,
öteki çiftin olabilecekleri kanýsýna vardý, gerçi göründüðü
kadarýyla Reeveslerin yaþlarýna bakýlýrsa torunlarý da olabilir
lerdi ya. Yüklerini gözden geçirdi ve bu insanlarýn, baþlangýçta
tahmin ettiði gibi ev taþýmakta olmadýklarý, sürekli konutlarý
içinde yolculuk ettikleri sonucuna vardý. Birkaç galonluk bir su
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bidonuyla bir de yakýt bidonu taþýdýklarý dikkatini çekmiþ,
savaþ yüzünden uzun süreden beri karneye baðlanmýþ olan
benzini nereden bulduklarýný merak etmiþti. Her þey titizce bir
düzen içindeydi, kancalar ve çengellerden mutfak eþyalarý ve
alet edevat sarkýyordu, valizler ise tam kendi büyüklüklerinde
ki bölmelere yerleþtirilmiþ, açýkta hiçbir þey kalmamýþtý, her
bir denk iþaretlenmiþti, içlerinde pek çok kitap kutusu da var
dý. Çok geçmeden sýcaktan ve yolculuðun eziyetinden bitkin
bir hale gelerek, tavuk kafesine yaslanýp uyuyakaldý. Öðleden
sonra bir ara durduklarýný hissederek uyandý. Bacaklarýnýn
üzerindeki çocuðun aðýrlýðý neredeyse hiç duyulmuyordu, ama
hareketsizlikten kaslarý uyuþmuþ, gýrtlaðý da kurumuþtu. Bir
kaç saniye nerede olduðunu bilemedi, elini pantolonunun cebi
ne atýp viski matarasýný çýkardý, aklýný baþýna toplayabilmek
için büyük bir yudum içti. Kadýnla çocuklar toz toprak içindey
diler, yanaklarýndan ve boyunlarýndan akan terler çizgi çizgi
izler býrakýyordu. Charles Reeves kamyonu yolun dýþýna çýkar
mýþtý; o ýssýz yerdeki tek gölgeliði oluþturan birkaç aðacýn altýn
daydýlar þimdi, motorun soðumasý için orada konaklayacaklarý
ný, ama ertesi gün kendisini evine kadar götürebileceklerini
anlatýyordu ona; artýk içine su serpilmiþ, bu acayip aile canaya
kýn görünmeye baþlamýþtý. Reeves’le Olga, kamyondan birkaç
denk indirerek eski püskü iki çadýr kurdular, o arada, kendini
Nora Reeves olarak tanýtan öteki kadýn da, kýzý Judy’nin yardý
mýyla, hantal bir kerosen ocaðýnda yemek piþirmekle uðraþý
yor, çocuk ise, bacaklarýnýn arasýnda dolanan köpekle birlikte,
ateþ yakmak için çalý çýrpý topluyordu.
“Tavþan avlayacak mýyýz, baba?” diye yalvardý, babasýnýn
pantolonunu çekiþtirerek.
“Bugün buna vakit yok, Greg,” diye yanýt verdi Charles
Reeves ve kafesten bir tavuk çýkararak, sert bir hareketle bir
çekiþte boynunu kopardý.
“Et bulunmuyor. Tavuklarý da özel günler için saklýyoruz.”
diye açýklamada bulundu Nora, özür diler gibi.
“Bugün özel bir gün mü, anne?” diye sordu Judy.
“Evet, kýzým, Señor King Benedict bizim davetlimiz.”
Hava kararýrken kamp yeri hazýrdý, tavuk bir tencerenin
içinde kaynamaktaydý; her biri, gaz lambalarýnýn ýþýðýnda ve
ateþin sýcaðýnda kendi iþine dalmýþtý: Nora ile çocuklar ders
Sonsuz Düzen
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çalýþýyorlar, Charles Reeves, ellenmekten yýpranmýþ bir Natio
nal Geographic dergisini karýþtýrýyordu, Olga ise renk renk
boncuklardan kolyeler diziyordu.
“Bunlar þans getirmeye yarar,” diye bilgi verdi konuðuna.
“Hem de görünmez olmaya karþý,” dedi kýz.
“Ne demek o?”
“Görünmez olmaya baþlarsanýz, bu kolyelerden birini taký
yorsunuz ve herkes sizi görebiliyor,” diye açýkladý Judy.
“Siz ona aldýrmayýn, çocuk iþte,” diye güldü Nora Reeves.
“Ama bu doðru, anne!”
“Annene zýt gitme,” diye soðuk bir tavýrla onun sözünü
kesti Charles Reeves.
Kadýnlar sofrayý kurdular: üzerine örtü örtülmüþ bir tahta,
porselen tabaklar, cam bardaklar, tertemiz peçeteler. Bir konak
lama yerinde bu kadar gösteriþ, askere pek pratik görünmemiþ
ti, onlar kendi evlerinde madenî kaplarda yemek yerlerdi, ama
yorumda bulunmaktan kaçýndý. Torbasýndan bir kutu et kon
servesi çýkararak çekine çekine ev sahibine uzattý, yemeðin
parasýný ödüyormuþ gibi görünmek istemiyordu ama herhangi
bir katkýda bulunmadan onlarýn konukseverliðinden yararlan
mak da olmazdý. Charles Reeves kutuyu alýp masanýn ortasýna,
kuru fasulyenin, pilavýn ve içinde tavuðun bulunduðu kâsenin
yanýna koydu. El ele tutuþtular; aile reisi, onlara kucak açan bu
topraklarý ve kendilerine bahþedilen yiyecekleri kutsadý. Görü
nürde hiç alkollü içki yoktu, konuklarý, Reeveslerin belki de
dinsel nedenlerle aðýzlarýna içki koymadýklarýný düþünerek
kendi viski þiþesini çýkarmaya cesaret edemedi. Babanýn, kýsa
duasý içinde Tanrý’nýn adýný anmamasý dikkatini çekmiþti.
Çatalý býçaðý parmaklarýnýn ucuyla tutarak kibar bir biçimde
yemek yediklerini fark etti, ama tavýrlarý hiç de yapmacýklý
deðildi. Yemekten sonra tabak çanaðý, ertesi gün yýkamak üze
re içi su dolu bir leðene bastýrdýlar, mutfaðýn üstünü örttüler ve
tabaklardaki yemek artýklarýný Oliver’e verdiler. Artýk iyice
gece olmuþtu, yoðun karanlýk, lambalarýn ýþýklarýný bastýrýyor
du; aile, kampýn orta yerini aydýnlatan ateþin çevresine yerleþ
ti. Nora Reeves eline bir kitap aldý ve Mýsýrlýlarla ilgili karma
þýk bir öyküyü okumaya koyuldu, çocuklar bu öyküyü zaten
biliyor olmalýydýlar ki Gregory annesinin sözünü kesti.
“Aida’nýn mezarýn içinde kapalý kalýp ölmesini istemiyo
rum, anne.”
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