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Çeviren Gökhan Aksay





YAZARIN NOTU

Bu kitap birçok okumanın ve uzun görüşmelerin sonu-
cunda ortaya çıktı. Bu çalışmayı borçlu olduğum insan-
ların çoğu, bu metinde isimleriyle yer alıyor. Kitapta adı 
geçmeyen Josep Clara, Jordi Gracia, Eliane ve Jean-Ma-
rie Levaud, José-Carlos Mainer, Josep Maria Nadal, Car-
los Trías ve özellikle, La prosa del 27: Rafael Sánchez Ma-
zas başlıklı doktora tezinden çok yararlandığım Mónica 
Carbajosa’ya teşekkür ediyorum.





ÇEVİRENİN NOTU

Kimsenin kimseyi dinlemek istemediği bir dünyada önce-
siz sonrasız hayallerinin peşi sıra koşuştururken, ne tu-
haf bir büyüsü vardır, karşında kendini başka bir dilde 
ifade edebileceğin insanı bulmuş olmanın! Soldados de 
Salamina’yı, bir ilkbahar günü, tam da pembe beyaz ba-
harlar açarken, Sandra Rivas vermişti bana. Başında ay-
larca sabahlayabilmeyi ise, başından sonuna anneme borç-
luyum. O olmasaydı, başka birçok şeyin yanı sıra, bu kitap 
da olmazdı. Soldados de Salamina’nın Türkçesini sevgili 
anneme sunmak istiyorum. Gönül vererek derlenen bir de-
met kır çiçeği gibi… 

Gökhan Aksay
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“Tanrılar insanlara hayat veren şeyi sakladılar.”
Hesiodos1, Los trabajos y los días 

1 Eski Yunan epik şiirinin ilk ustalarından. İ.Ö. 800’lü yıllarda yaşamıştır. Los 
trabajos y los días (İşler ve Günler), ünlü Pandora’nın Kutusu’nun hikâye edil-
diği destanıdır. (ç.n.)





BİRİNCİ BÖLÜM

ORMANDAKİ DOSTLAR
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ÜZERİNDEN ALTI YILDAN fazla bir zaman geçti. 1994 ya-
zıydı. Rafael Sánchez Mazas’ın kurşuna dizilmesinden söz 
ediliyordu. Bu olayı ilk kez duyuyordum. O sıralarda, yaşa-
mış olduğum üç olay henüz sıcaklığını korumaktaydı: ba-
bam ölmüştü; karım beni terk etmişti; yazarlık uğraşımı 
noktalamıştım. Yok, bu doğru değil; bu üç olaydan ilk ikisi 
doğru, tamamen doğru, ama üçüncüsü doğru değil. Hiç-
bir zaman tam anlamıyla başlanılmamış olan bir şeyi bi-
tirmiş olmaktan söz edilemez. Yazarlığı başlar başlamaz 
bırakmış olduğumu söylemem daha doğru olacak. 1989’da 
ilk romanımı yayımlamıştım. Kitap, sanki iki yıl önce olup 
biten şeylerin bir dökümüymüş gibi, o malum kayıtsızlıkla 
karşılandı. Ama o zamanlar arkadaşım olan birisinin yaz-
dığı övgü dolu eleştiri kibirle birleşince, romancı olabilece-
ğime kendimi inandırdım; bunun için gazetenin redaksi-
yon servisindeki işimi bırakarak kendimi yazıya adamam 
gerektiğini düşündüm. Hayatımdaki bu yön değişikliğinin 
sonuçları maddi, fiziksel ve entelektüel ıstıraplarla dolu bir 
beş yıl, bitirilmemiş üç roman ve iki ay boyunca televiz-
yonun karşısında koltuğa çakılıp kalmama yol açan kor-
kunç bir depresyon oldu. Babamın defnedilmesiyle ilgili 
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olanı da dâhil olmak üzere faturaları ödemekten, beni ka-
palı bir televizyonu seyrederken ve ağlarken görmekten 
usanan karım, tam iyileşmeye yüz tuttuğumda, evi terk 
edip gitti. Benimse, edebî tutkularımla sonsuza dek veda-
laşmaktan ve gazetede yeniden işe alınmayı istemekten 
başka çarem kalmadı. 

Kırk yaşımı doldurmuştum, ama şansım yaver gittiğin-
den -ya da iyi bir yazar olmamakla birlikte kötü bir gazeteci 
de olmadığımdan, daha büyük bir olasılıkla da, gazetede 
kimsenin benim işimi benimkisi kadar düşük bir ücretle 
yapmak istemeyeceğini bildiklerinden- olsa gerek, beni ka-
bul ettiler. Beni, nereye konulacağı kestirilemeyen kişilerin 
yerleştirildiği bölüme, kültür servisine verdiler. Başlangıçta, 
öyle olduğu açıkça dile getirilmese de, besbelli sadakatsiz-
liğimi cezalandırmak amacıyla -çünkü, romancılık uğruna 
gazeteciliği bırakan kişinin, kimi gazeteciler için bir hain-
den pek az farkı vardır-, yöneticiye köşedeki bardan kahve 
taşımak dışında her şeyi yapmakla görevlendirildim ve öde-
diğim diyeti alay ya da istihzayla karşılamayan sadece bir-
kaç kişi vardı. Zaman sadakatsizliğimi hafifletmiş olmalı; 
derhâl kısa yazılar, makaleler yazmaya, röportajlar yap-
maya başladım. 1994 yılının temmuz ayında üniversitede 
bir dizi konferans vermekte olan Rafael Sánchez Ferlosio 
ile röportaj yaptığımda, durum böyleydi. Ferlosio’nun, ga-
zetecilerle görüşmekte aşırı ölçüde ayak dirediğini biliyor-
dum. Neyse ki onu, bir arkadaşımın, daha doğrusu o ar-
kadaşımın Ferlosio’nun kentte kalışını organize eden bir 
kız arkadaşının sayesinde, benimle bir süre sohbet etmeye 
razı edebildim. Yaptığım şeye röportaj diyemiyorum; eğer 
sonuçta ortaya bir röportaj çıktıysa, bunun, hayatım bo-
yunca yapmış olduğum röportajların en tuhafı olduğunu 
da belirtmeliyim. Ferlosio, arkadaşlarının, öğrencilerinin, 
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hayranlarının ve pohpohlayıcılarının oluşturduğu bir bu-
lutla çevrelenmiş olarak Bistrot’un terasında belirdi. Te-
rastaki sahneyi izleyen yanlış bilgilendirilmiş bir gözlemci, 
başının heybetli görünümü, yer yer kırlaşmış karmakarı-
şık saçları, çok zayıf, sert ve inatçı çehresi, etli ve kırmızı 
burnu ve sakalla gölgelenmiş yanaklarıyla, Doğulu yaşlı 
bir savaşçı ile Kastilyalı mahcup bir aristokratın içinden 
çıkılmaz karışımı olan fiziki görünümünü ve giyimindeki 
dağınıklığı da dikkate alarak, onun, etrafı papaz adayla-
rınca kuşatılmış bir guru olduğuna inanabilirdi. Ferloiso, 
verebileceği en iyi yanıtları kitaplarında vermiş olduğunu 
ileri sürerek, onun için hazırlamış olduğum soruları karşı-
lıksız bıraktı. Bu, benimle konuşmak istemediği anlamına 
gelmiyordu; aksine, ulaşılmaz bir insan olma konusundaki 
şöhretini (belki de bu, aslı astarı olmayan bir şeydi) ya-
lanlamak istercesine, son derece samimiydi. Akşamı ko-
nuşarak geçirdik. Asıl sorun şuydu: Röportajımı kotarma 
gayreti içerisinde, ona, diyelim ki nitelikli insanlarla görev-
sever insanlar arasındaki farkı sordum; o bana, sözgelimi, 
Salamina Savaşı’nda2 Pers donanmasının uğradığı bozgu-
nun tahlili ile karşılık vermeyi beceriyordu. Amerika’nın 
fethinin beş yüzüncü yılına ilişkin vakayiname üzerine 
görüşünü çürütmeye mi çalışıyorum; o bana, ayrıntılı bir 
biçimde ve kalabalık el kol hareketleriyle canlandırarak, 
sözgelimi marangoz rendesinin doğru kullanımını anlatı-
yordu. Bütün bunları insanı tüketen bir sakınganlık ola-
rak hissedişim, o akşam son biramı içerken, beni şu son 
iki yıldır huzursuz eden meseleyi, babasının kurşuna di-
zilmesi olayını anlatmasıyla oldu. Rafael Sánchez Mazas’ın 

2 Salamis Adası, Ege Denizi’ndeki Saron Körfezi’nde, Pire kentinin batısında 
yer alır. Ada ile anakara arasındaki boğaz, İÖ 480’de Yunanlıların Perslere 
karşı zafer kazandığı bir deniz savaşına sahne olmuştur. (ç.n.)
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adının kim (belki Ferlosio’nun arkadaşlarından biri, belki 
de kendisi) tarafından, nasıl ortaya atıldığını hatırlamıyo-
rum. Ama Ferlosio’nun anlattıkları aklımda:

“Onu, savaşın sonuna doğru, buraya çok yakın bir yerde, 
Collell Tapınağı’nda kurşuna dizdiler. Orayı biliyor mu-
sunuz? Ben de görmedim hiç, ama Banyoles’e yakın oldu-
ğunu biliyorum. 18 Temmuz3, onu Madrid’de yakalamıştı. 
Şili Büyükelçiliği’ne sığındı. Orada bir yıldan fazla kaldı. 
1937’nin sonlarına doğru, sanırım Fransa’ya ulaşmak ama-
cıyla, bir kamyonun içerisinde gizlenerek Madrid’den kaçtı. 
Ama nasıl olduysa, Barselona’da tutuklandı. Franco’nun 
milisleri şehre ulaştığında, cumhuriyetçiler, onu, sınıra 
çok yakın olan Collell’de kurşuna dizmişlerdi. Muhteme-
len kargaşanın hâkim olduğu toplu bir kurşuna dizme ola-
yıydı. Savaşı henüz kaybetmiş olan cumhuriyetçiler, boz-
gun hâlinde Pireneler üzerinden kaçmaktaydılar; öyle ki, 
Falanj’ın kurucularından ve üstelik Jose Antonio Primo de 
Rivera’nın4 yakın arkadaşlarından birini kurşuna dizdikle-
rinin farkında olduklarını bile sanmıyorum. Babam, kur-
şuna dizildiğinde üzerinde olan giysilerini, koyun postun-
dan yapılmış ceketini ve pantolonunu evde saklardı. Birçok 
kez gösterdi onları bana; muhtemelen hâlâ oradadır. Pan-
tolon delinmişti. Ama kurşunlar babamın sadece etini sı-
yırmış; babam o anki karışıklıktan yararlanarak, kaçıp or-
mana saklanmayı becermişti. Saklandığı çukurdan, silah 

3 1936 yılının şubat ayında sol partilerin oluşturduğu Halk Cephesi’nin seçim-
leri kazanmasının ardından, toprak sahipleri, Katolik Kilisesi ve burjuvazinin 
oluşturduğu muhalefetin kışkırtmasıyla, falanjist generallerin 17 Temmuz 
1936’da başlattıkları büyük ayaklanma. (ç.n.)

4 Diktatör General Miguel Primo de Rivera’nın oğlu. Faşist bir siyasal parti olan 
Falanj’ın kurucusu. 1933’te, sol partilerin iktidara gelmesi durumunda yöne-
timi devirmeyi hedefleyen Falange Española (İspanyol Falanjı) hareketini 
başlattı. İç Savaşın başlarında (1936) idam edildi. (ç.n.) 
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seslerini, köpeklerin havlamalarını ve onu arayan milis 
erlerinin seslerini işitmekteydi. Frankocuların kendilerini 
adım adım izlediğini bildiklerinden, onu aramakla fazla za-
man kaybetmemeliydiler. Babam bir an sırtında yaprakla-
rın hışırtısını duymuş, arkasına dönmüş ve kendisine bak-
makta olan milis erini görmüş. Tam o sırada, bir bağırtı 
duymuş: ‘Orada mı?’ Babam milis erinin birkaç saniye ken-
disine bakakaldığını, sonra bakışlarını üzerinden ayırma-
dan ‘Burada kimse yok!’ diye bağırdığını ve arkasını döne-
rek uzaklaştığını söylemişti.” Ferlosio bir an sustu; gözleri, 
gülüşünü bastırmaya çalışan bir çocuğunkiler gibi, sınır-
sız bir hınzırlık ve zekâ ifadesi ile kısılmıştı.

“Çevrede bulduğu şeylerle, çiftliklerden verilen yiyecek-
lerle beslenerek günlerce ormanda saklanmış. Bölgeyi ta-
nımıyormuş, üstelik gözlüğü kırıldığı için görmekte zorla-
nıyormuş. O nedenle, milliyetçiler gelene kadar kendisini 
koruyup kollayan Cornella de Terri köyünün gençlerine 
rastlamış olmasaydı hayatta kalamayacağını söylerdi hep. 
Yakın arkadaş olmuşlar. Her şey sona erdiğinde, günlerce 
eve kapanmış. Onları tekrar gördüğünü sanmıyorum, ama 
bana birkaç kez söz etti onlardan. Onları kendi kendilerine 
verdikleri isimle andığını hatırlıyorum: ‘ormandaki dostlar’.” 

Bu, hikâyeyi ilk dinleyişimdi. Onu ilk kez dinleyişim, 
böyle oldu. Ferlosio ile röportaja gelince, sonunda onun üs-
tesinden gelmeyi becerdim. Belki de onu uydurduğumu 
söylemeliyim. Çünkü, hatırlayabildiğim kadarıyla, röpor-
tajda bir kez olsun ne Salamina Savaşı’na değiniliyordu, 
ne de marangoz rendesinin doğru kullanımına; ama ni-
telikli insanlarla görevsever insanlar arasındaki farktan, 
Amerika’nın keşfinin beş yüzüncü yılına ilişkin vakayina-
meden söz ediliyordu. Üstelik Collell’deki kurşuna dizme 
olayının ve Sánchez Mazas’ın bahsi bile geçmiyordu. Çünkü, 


