


Ein Rätsel ist Reinentsprungenes 
 
Do!adandır, duygudan de!il, 
Dedi Bay Ölümden Kaçan. 
"#te orada, yüzü ve büyüleyen gözleri 
ate# gibi, 
yo!un havası ö!ütülmü# kristal gibi, 
solunması imkansız i!ne ucu, 
bir zamanlar oldu!u yerde. 
 
Hayır! Çık dı#arı, orospu! Senin kadehinden olmamalı, 
arzu etti!im sarho#lu!u ondan içmemeliyim. 
 
Ben Venedik’in kadehinden içece!im. 
Bıraktım güzelli!i beni sarsın 
bazı kadınların kokusu gibi, 
karmin ve tohum tatlı dilini 
a!zıma koysun. Bu #arabı çok seviyorum. 
 
Bu canavarın oburlu!una saygı göstermeliyim. 
Etimi Venedik’e vermeliyim. 
Elimi dökülen kızılımsı duvarlara sürüyorum. 
Bu sonbahar gününün ıslak havasında  
bu #ehir benim savunmamdır 
Ölüme kar#ı. 
Denizden çıkan saf #effaflı!ının  
me#hur güzelli!i gibi, zamanın  
ötesinde, ona duydu!um hayranlı!ım  
kaderimi kaderine 
karı#tırdı!ını anladım. 
 
"nanılmaz bir zafer  
göklerin camgöbe!i altında: 
Günbatımın kor kor yanan altın peçesiyle  
bir ku#un kanatlarına de!i#i. I#ı!ın co#kun  
çıplaklı!ı içinde günün bir örümcek ipi gibi  
titre#mesi. 
Olup biten her #ey muazzam yerli yerine yerle#iyor. 
 
De!er misin sen, Ölüm, adımdan emin oldu!um 
gibi buraya kök salmamı sa!layabilirmisin? 
 
Senin bana yaptırabilece!in bir #ey de!il bu, 
ne de nefretinin o ihti#amlı kaplanları,  
ne de Sirenlerin sessizli!ine girdi!in o an, 
bütün acıları  
dindirece!ine söz verdi!in o çıplak tüneller, 
      hiç bir #ey 
yapamazsın bana kar#ı 
bu #ehir beni korudu!u sürece, 



Venedik beni Hiç’e kar#ı muhafaza etti!i sürece 
ona olan a#kım beni kurtardı!ı sürece. 
 
Sevgiyle tapılan #ehir. 
Sanki tapılmaya de!er nesi varsa, 
hepsini en güzel #ekliyle sunmu#.  
Anla#ılmaz bir #eye tapmakla, irademi 
a#a!ılıyorum. Ve sadece duygularım 
   parlayarak yanıyor 
bu Güzelli!in önünde 
Tanrının aynaya yansıyan bu!usu gibi. 
 
 
 
 
 
  



Karanlı!a hazır cevaplar (Responsorios de tinieblas) 
 
Ya#ın gittikçe sildi!i 
o yumu#ak teni  
henüz parmaklarımda hissederken 
a#ka baktı!ımda, tükenmi# a#ka, 
Güzeller güzeli gözlerinde henüz  
o muhte#em ı#ık varken, kayboldu!unu görmek 
yıkıntı ve karanlık içinde bırakıyor gözlerimi. 
A#k, miadını doldurup beni bırakaca!ını  
ö!rendi!imde 
gözlerim, pe#inden gidip 
bıraktı!ı hazin izlerinden 
zamanın alçaltamayaca!ı  
ölüme kadar bize e#lik edebilecek  
bir resmini kurtarmak isterdi. 
 
 
  



 
Suya yazılmı" isim (Nombre escrito en el agua) 
 
 
Eski bir duvardaki sarma#ık gibi 
arzu ruhuma yapı#tı. 
Hayalimdeki resmini silebilseydim. 
Onsuz mutlu olurdum. 
Kader niye bedenini önüme koydu, 
parıltılı tenini, altın bakı#ını? 
Ak#am güne#inin altında sohbet ediyordum 
bir arkada#la. Stendhal’dan bahsediyorduk. 
Mutluydum. 
Aniden seni gördüm, bir kediyle oynuyordun, 
bana bakıp güldün, arkanda dünyaları bölen 
deniz vardı. 
Gençli!in ı#ı!ıdır, dedi bana 
arkada#ım. Altı ay içinde sönmü# olacak, ölecek. 
Sensiz mutluydum. Gerçekten  
altı ay önce ve altı ay sonra 
hiçbir #ey de!ilsin. Ama ak#amın o saatinde 
– #air dizelerinde zamanı durdurabiliyor – 
seni olabildi!ince güzel göstermi#ti ı#ık, 
ve güzelli!in ruhumu korkunç  
bir sürgüne mahkum etti. $imdi hâlâ benim olsaydın dahi 
o an gördü!üm Sana sahip olamayacaktım.  
Hiç bir zaman sahip olamayaca!ım. Gözlerim ebediyen 
bo#lu!a bakacak. Öldü!ümde ellerimden nefret edece!im 
çünkü mucizeye dokunamadan toz olacaklar. 
 
 
  



Soleils couchants (Batan güne"ler) 
 
Bir Yaz ak#amı varmı#tım. 
  Henüz Kahire’deki 
esmer bir kadının ince sırtına benzeyen 
gecelerin sersemli!i vardı üstümde, 
dünyanın bütün içkisini içmi# gibiydim. 
 
   Sonra 
bir çılgınlar havalimanı, 
50’li yıllardan kalma kırık dökük 
bir Buick’la bir taksi yolculu!u.  
   Arka planda 
bir öykünün ta#baskısı gibi 
#ehirin çizgileri belirdi. 
Deniz hayvanı kokuyordu. 
Kalan cinimi içtim  
aceleyle. Batıda  
so!uk ve yaldızlı  
bir kristal sisi süzülüyordu. 
 
Istanbul. Arzulanan #ehir. 
 
Bu ismin ça!rısını uzun yıllardır  
kalbimin içinde duyuyordum. 
Tarih, arkada#ların  
anlattıkları, tablolar, kitaplar; bir yerde bulmak 
istedi!im #unlardı: özel bir 
egzotizmin karı#ımı, güzellik ve kendimi bırakıp 
kaybedece!im bir yer. 
 
Otelde bir iki kadeh içip 
sokaklarda dola#maya ba#ladım, 
bıraktım bedenim sünger gibi kokusuyla 
dolsun. Beni Sevilla’daki meyhaneleri hatırlatan 
bir meyhanede ak#am yeme!i yedim. 
Yürümeye devam ettim, 
gecenin ilerlemi# saatinde. 
Adımlarımı Kuleye yönelttim 
zevksiz bir gösteri yeni bitmi#ti. 
Çıktım 
Kulenin etrafını saran balkona. 
   Önümde uzanıyordu 
ay ı#ı!ının altında onca insanın  
rüyası. $a#aalı Süleymaniye, 
Ayasofya, Sultanahmet Camiisi,  
Yeni Cami, Haliç. 
Arkamı döndü!ümde 
Asya’nın ı#ıklarını gördüm. 
 



Bilge bir orospu gibi ı#ıldayıp durması 
beni tahrik etti. 
 
   Son hükümdarın 
#erefine kaldırdım kadehimi, #u makamını bırakıp 
aleminin çökü#üne bir kurban daha katmak için  
muharebeye çıkan 
o gencin #erefine içtim, sonra kadehimi dendi dünyamın 
sonuna  
bu mucizeyi mü#ahede edebildi!imin #erefine içtim. 
 
Otele döndü!ümde,  
bir #i#e daha getirttim odama. 
Pencereden #ehrin seyrine dalmı#ken 
içkimi yudumladım. 
Bu #ehirde nelerin oldu!unu  
dü#ündüm 
  iktidar, ticaret, a#k 
rü#vet ve ihti#am, 
Tarihin acımasızca i#leyen  
kör mekanizması ve sanat, mutlak ve 
gizemli güzelli!ini sızdırdı bütün bunları 
kaçırmı# olan insanlara. 
 
Gün a!ardı, 
bütün ırkların, 
bütün hayallerin 
kemik tozu gibi 
bir sis kapladı yeri. 
 
Tanrım, ne güzeldi! 
 
"#te o anda anladım ki Istanbul  
benim #ehrim, 
  onun seyri 
yeter mutluluk için. 
Bu #a#ırtıcı güzellikten anlarız 
yüce nizamı ve kaderin 
dondurucu bakı#ını. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


