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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 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SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 
 
 
 
 
 
 

Bu belge ile, bu tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış 
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kaynağını gösterdiğimi ayrıca beyan ederim. (....../....../201...)  
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ÖNSÖZ 

 

 

Bu araştırma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batı Dilleri ve 

Edebiyatları Anabilim Dalı, İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümüne bağlı olarak hazırlanmış 

bir yüksek lisans tezidir. Bu tezin konusu “Antonio Tabucchi’nin Pereira İddia Ediyor 

ve Damasceno Monteiro’nun Kayıp Başı Adlı Eserlerinde Fernando Pessoa Etkisi”dir.  

Yazarların hayatlarını etkileyen önemli olayların ve önemli insanların, eserlerinde 

de muhtemel bir etkiye sahip oldukları görüşündeyim. Söz konusu yazarın Tabucchi 

üzerindeki etkileri uzun yıllardır tartışma konusu olmuştur. Bu etki farklı yazarlar 

tarafından desteklenmiş ve bu konu ile ilgili çeşitli görüşler öne sürülmüştür. Bu nedenle 

Tabucchi’nin iki önemli yapıtını temel alarak ve bu yapıtlarında yansıttığı dünya 

görüşleri arasında karşılaştırmalar yaparak tezimi oluşturmaya çalıştım. 

Çalışmada, hedeflenen amaca ulaşmak üzere öncelikle yoğun bir kaynak taraması 

yapılmış; çalışma ağırlıklı olarak, Sorbonne Üniversitesi’nin kütüphanelerinde ve Fransa 

Milli Kütüphanesi’nde gerçekleştirilmiştir. Takip ettiğim benzer çalışmalardaki 

sıralamalar doğrultusunda ise tezimin planı ortaya çıkmıştır. 

Beni gerek ders döneminde, gerekse tez döneminde destekleyen İtalyan Dili ve 

Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı’na, tezimde yararlandığım kitapları temin etmemde 

bana yardımcı olan değerli hocalarıma, özellikle çalışmanın tüm aşamalarında bilgisi ve 

hoşgörüsü ile desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, araştırmalarımda beni yönlendiren ve 

bana destek olan tez danışmanım Yrd. Doç. Dr. Ebru BALAMİR’e teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 

 

 

“Antonio Tabucchi’nin Pereira İddia Ediyor ve Damasceno Monteiro’nun Kayıp 

Başı Adlı Eserlerinde Fernando Pessoa Etkisi” adlı tez çalışması, çağdaş İtalyan yazar 

Antonio Tabucchi’nin bizzat kendisi ve yapıtları üzerindeki Portekiz modernizminin 

öncülerinden olan Fernando Pessoa etkilerine ilişkin aydınlatıcı bilgiler vermeyi 

amaçlamaktadır.  

Antonio Tabucchi, üniversite eğitimi için bulunduğu Fransa'da, Pessoa'nın 

kurmaca yazarlarından birinin imzasını taşıyan bir şiir derlemesi ile rastlantısal bir 

şekilde karşılaşmış, inceleme olanağını bulmuş ve Pessoa’nın gizem dolu dünyasına 

adım atmıştır. Ölümünün gerçekleştiği 2012 yılına kadar Pessoa hakkında yaptığı 

araştırmalarına devam etmiştir. 

Çalışma, yazarın önde gelen yapıtlarından benzer nitelikler taşıyan iki eser bir 

araya getirilerek, dört ana başlık altında incelenmiş ve temel konular üzerinde durularak, 

yapıtlardaki karakterler zaman-yer ve benzerlik içeren öğeler açısından bulgulanmaya 

çalışılmıştır. Bu iki eserde bulunan karakterler ile Pessoa tarafından kurgulanan 

karakterler incelenerek, eserlerin oluşumuna ilişkin genel bir kanıya varılmaya 

çalışılmıştır.  

Çalışmanın birinci bölümünde Antonio Tabucchi’nin yaşam felsefesinden, 

Pessoa'nın gizem dolu dünyasına girişi ile başlayan Portekiz’e ve Portekizceye olan özel 

ilgisinin yanı sıra başlıca yapıtlarından söz edilerek bu yapıtların öneminin vurgulanması 

 ii 



amaçlanmıştır. 

İkinci bölümünde XX. yüzyıl Portekiz edebiyatının büyük ismi ve yaşadığı 

dönemde çok az tanınan Fernando Pessoa’nın yaşam felsefesi ele alınmış ve Pessoa’nın 

gizemli dünyasına ilişkin bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Pessoa’nın farklı yazar 

kimliklerinin yansıması olan kurmaca yazarlar Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, 

Ricardo Reis ve Bernardo Soares’in yaşam tarzlarından, dünya görüşlerinden ve edebi 

çalışmaları ile yaptıkları katkılardan söz edilmiş, bunun yanı sıra farklı yazar kimlikleri 

aracılığı ile o dönemde toplumun büyük çoğunluğu tarafından kabul görmeyen dünya 

görüşlerinin dışa vurumu yansıtılmıştır. 

Üçüncü ve dördüncü bölümlerde Pessoa etkilerini incelemek için temel alınan 

yazarın önde gelen iki eseri aynı yöntem kullanılarak derinlemesine incelenmiş, temel 

konular ön plana çıkartılmış ve benzer nitelikler bir araya getirilmiştir. Eserde yer alan 

karakterler karşılaştırılarak ortak öğeler üzerinde durulmuş ve söz konusu eserin 

öneminin anlaşılması amaçlanmıştır.  

Çalışmadaki alıntılar aksi belirtilmediği sürece tarafımca çevrilmiştir. 
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I. ANTONIO TABUCCHI 

 

 

a) Yaşam Felsefesi 

 

 

1943 yılında Pisa’da dünyaya gelen, İtalyan oyun yazarı, çevirmen ve aynı 

zamanda öğretim üyesi olan Antonio Tabucchi çocukluğunu Toscana yakınlarındaki 

Vecchiano kasabasında anneannesiyle büyükbabasının yanında geçirir. Yine aynı 

kasabada ilk ve orta öğrenimini tamamlayan Tabucchi’nin sanata ve edebiyata olan 

merakı ailesinin ilgisini çeker. 

Lise öğrenimine ise Pisa’da devam eder.  Bir yıl süre ile Paris’te bulunan yazar 

İtalya’ya dönüş yolunda Gare de Lyon yakınlarında bir bankta, Fernando Pessoa’nın 

kurmaca yazarlarından biri olan Álvaro de Campos tarafından yazılan “Bureau de 

Tabac”1 adlı eseri bulur ve Portekizli yazar Pessoa, Tabucchi’de büyük bir ilgi 

uyandırır. Bu olay yazarın hayatında geri dönüşü olmayan bir yolun başlangıcıdır. 

Yazarın Pessoa’ya olan hayranlığı zaman zaman yazarın bizzat kendisi tarafından 

sorgulanır: 

“Peki siz başkalarının öyküleriyle neden böyle ilgileniyorsunuz? Siz de olaylar 

arasındaki boşlukları doldurmaktan aciz olmalısınız. Kendi düşünceleriniz size 

yetmiyor mu? Yoksa sadece başkalarının yaşamını seyredenlerin kısır merakı 

mı?”2 

1 Bureau de Tabac (fr): Tütüncü Dükkanı. 
2 Tabucchi, A., Önemi Olmayan Küçük Yanlış Anlamalar, Can Sanat Yayınları, İstanbul, 2006, s. 9. 
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https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vecchiano&action=edit&redlink=1


Modern İtalyan edebiyatının önemli yazarları arasında olan Tabucchi, geniş bir 

ilgi alanına sahip olmasına rağmen, Portekiz edebiyatının ünlü ismi Fernando Pessoa 

üzerine önemli incelemelerde bulunur. Pessoa’ya olan ilgisini kendine yönelttiği 

sorularla eleştirir fakat Tabucchi’nin özeleştirisi kendi yapıtlarının özgünlüğünü 

azaltan bir söylem değildir. Bu durumun savunmasını şu şekilde yapar: 

“Elli yaşını geçmiş ve birçok kitap yayımlamış bir yazarın hala kendi yazı 

serüveni için gerekçe göstermek istemesi garip sayılabilir. Bu bana da tuhaf 

görünüyor. Olasılıkla henüz çözemediğim bir ikilem: Söz konusu olan, dünyaya 

karşı duyduğum suçluluk mu yoksa derin bir acıyla hesaplaşmanın yoksunluğu 

mu?”3 

1969’da Portekiz’de Gerçeküstücülük üzerine yazdığı bir tezle üniversiteden 

mezun olduktan sonra, 1970’li yıllarda Pisa'daki Scuola Normale Superiore’de 

Portekiz Dili ve Edebiyatı üzerine çalışmalarını sürdürür ve 1973’te Bologna 

Üniversitesi’nin Portekiz Dili ve Edebiyatı kürsüsüne öğretim üyesi olarak atanır. 

Portekizceye ve bu dilin edebiyatına yönelmesindeki en büyük etken, Fernando 

Pessoa'nın yapıtına olan hayranlığı ve onu ana dilinden okuma arzusu olur. Bu nedenle 

1970 yılında, üniversite yıllarında tanıştığı Portekizli kız arkadaşı Maria José de 

Lancastre ile evlenir ve iki çocuk sahibi olur. Eşinin de işbirliği ile Pessoa’nın 

eserlerini İtalyancaya çevirerek, Portekizli bir yazarı İtalyan edebiyatına kazandırır. 

Fernando Pessoa’nın yapıtlarının İtalyanca basımlarının editörlüğünü üstlenen 

Tabucchi, Avrupa edebiyatının en seçkin yazarları arasında yer alır. Tabucchi bu 

3 Tabucchi, A., Isabel İçin Bir Mandala, Can Sanat Yayınları, İstanbul, 2015, s. 15. 
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serüveninde birçok yazarın ilgisini çeker. Örneğin Remo Ceserani, postmodernizmi 

anlattığı kitabında Tabucchi’den şu şekilde söz eder:  

“Ceserani, bu heterojen panorama içerisinde yazarın eserlerini çok rafine 

metinlerarası faaliyetler olarak tanımlayarak Tabuchhi’nin anlatımı için 

beslediği büyük hayranlığı gösterir. […] Tabucchi’nin anlatılarının yapısı, 

kendi içimizde ve yaşadığımız dünyadaki, bilinen ya da yorumlanabilen 

ontolojik şüpheyi ortaya koyar.”4 

Seçkin üniversitelerde ders veren Tabucchi üniversite görevlisi olarak “Avrupa 

dışı ülkelerde Avrupa kökenli kitaplıklar” projesi için Güney Amerika ve Hindistan’da 

birçok arşiv araştırması yapar ve aynı zamanda Avrupa’nın önde gelen gazeteleri ve 

kültür dergilerinde çok sayıda eleştiri yazısı ve denemeleri yayımlanır.  

Çesitli dillere çevrilmiş birçok eseri bulunan Tabucchi, bu eserleri sayesinde Pen 

Kulübü, Campiello, Viareggio Rèpaci, Médicis Étranger, Hidalgo, Prix Européen de 

la Littérature, Méditerranée, Nossack, Aristeion ve Avusturya Devleti Avrupa 

Edebiyatı Ödülü gibi saygın ödüllere değer görülür. Avrupa’nın önde gelen gazeteleri 

ve kültür dergilerinde yazılar yazar. Uluslararası Yazarlar Parlamentosu’nun 

kurucuları ve üyeleri arasında yer alır.  

25 Mart 2012 yılında hayata veda ettiğinde 68 yaşındadır. 

Hayata oldukça erken veda eden Tabucchi’nin romanları ve öyküleri, basit bir 

olayla açılır ve gitgide okuyucuyu görünümlerin ötesine sürükler. Açılan kapıların 

ardından beklenmedik olaylar, olgular çıkar. Okuyucu çoğu kez oluşturulan 

4 Ceserani, R., Raccontare il postmoderno, Bollati Boringhieri, Torino, 1997, s. 203. 
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kartakterlerin yaşamlarında bulur kendini. Bunun nedeni Tabucchi’nin yazdığı 

öykülerin kitaplarında yaşam bulmadan önce gerçekte var olmalarıdır ve Tabucchi 

bunu şu şekilde dile getirir : 

“Bu öykülerden bazıları kitabımda yaşam bulmadan önce gerçekte var 

olmuşlardır. Ben onları dinlemekle ve kendime göre anlatmakla yetindim.”5 

Tabucchi bu eserler aracılığıyla, okuyucularını bir yolculuğa çıkarır ve bu 

yolculuklar kimi zaman içinden çıkılamayan dolambaçlı yollarda yapılır. Yolculuklar 

birer araçtır Tabucchi için ve bu sayede yaşamlara can verir. Tabucchi özgün olma, 

yenilik getirme iddiasında değilidir. Pessoa’nın kurmaca yazarları aracılığıyla 

okuyucularına hissettirdiği giz Tabucchi’nin de olmazsa olmazları arasındadır. 

İtalyan şair ve edebiyat eleştirmeni Giorgio Bàrberi Squarotti, Tabucchi ve 

karakterleri hakkında şunları kaleme alır: 

“Tabucchi’nin karakterlerinin gerçek duygularının gizlenmesi, sonuna kadar 

hayattan ve tarihten korunacakları başka bir yere sığınmayacak kadar dürüst 

olduklarının göstergesidir. […] Tabucchi’nin büyüklüğü ve özgünlüğünde, oyun 

ve tutku, ölüm ve ironideki hakimiyet yeteneği yatar fakat her zaman ateşli bir 

merak ve acı dolu bir kederle zamanın ötesine atıfta bulunur.”6   

Tabucchi’nin, karakterleri ile çıktığı bu yolculuk onun düşüncelerini ve olaylara 

bakış açısını anlamamızı sağlar ve gerçek duygularının üzerindeki gizi bu karakterler 

aracılığı ile kaldırır. 

5 Tabucchi, A., Zaman Hızla Yaşlanıyor, Can Sanat Yayınları, İstanbul, 2011, s. 133. 
6 Brizio-Skov, F., Antonio Tabucchi-navigazioni in un arcipelago narrativo, Pellegrini Editore,   
  Cosenza, 2002, s. 13. 

 
 

4 

                                                             



b) Portekiz ve Portekizce Sevgisi 

 

 

Tabucchi’nin Portekiz sevgisi ve Portekiz diline olan düşkünlüğü yadsınamaz 

bir gerçektir. Antonello Perli, Tabucchi’nin poetikası üzerine yazdığı denemede, 

Tabucchi’nin bizzat kendi ifadeleri ile Portekiz’e ve Portekizlilere duyduğu sevgiyi 

belirtir: 

“Portekizler her zaman hareketli ruhlara sahip büyük gezginlerdir. Bu gezgin 

ruh Portekiz kültürünün sevdiğim bir yönüdür ve umarım bir parça miras olarak 

bu ruha sahip olabilirim.”7  

İber Yarımadası’nın güneybatısında yer alan, araştırmacı, maceracı ruha sahip 

insanların yaşadığı bu ülke, insan, dil ve kültür unsurlarını bir bütün olarak özümser 

ve Portekizceyi sahip olduğu bir miras olarak düşünür ve içselleştirir: 

“Portekizce ve ben karşılıklı olarak iç içe geçmiş durumdayız. Kendi dilinden 

farklı bir dilde edebi bir metin yazmak çok önemli bir deneyimdir. […] Farklı 

dilde bir roman yazdığımızda artık bu dil bize ait değil diyemeyiz. O dille 

tamamen uyum sağlarız ve o andan itibaren iki dile tam anlamıyla sahip oluruz. 

Bu durum kalıcı bir zenginlik kaynağıdır, her iki kültür ve her iki dil kendi 

gerçekliğine sahiptir böylece yavaş yavaş iki kültür arasında üçüncü bir 

gerçekliğe sahip oluruz.”8  

7 Perli, A., Auctor in fabula-un essai sur la poétique de Tabucchi, Giorgio Pozzi Editore, Ravenna,    
  2010, s.131. 
8 A.g.e., s. 132. 
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Tabucchi’nin Portekiz diline olan sevgisi takıntıdan çok Pessoa’nın Tabucchi 

üzerindeki büyük etkisi olarak düşünülebilir. Örneğin Tabucchi önemli yapıtları 

arasında yer alan Requiem Bir Sanrı adlı eserini Portekizce yazar, Sergio Vecchio 

tarafından İtalyancaya çevrilir. Bu durum Tabucchi’nin eleştirilerin odağı haline 

gelmesine neden olur ve bu eleştirilere şu şekilde cevap verir: 

“Bunun gibi bir hikaye sadece Portekizce yazılabilirdi, bu kadar.” Tabucchi 

verdiği bu cevabın yetersizliğinden olsa gerek, açıklamalarına şu şekilde devam 

eder: 

“Anlıyorum ki kendi dilimde bir ağıt yazamazdım, farklı bir dile ihtiyacım vardı: 

sevginin ve yansımanın yeri olduğu bir dil.”9 

Yazarlar kimi zaman eserleri aracılığı ile kendilerini ifade ederken ana dillerinin 

yanı sıra farklı diller de kullanabilir. Tabucchi’nin kendi iç dünyasında Portekiz’i 

keşfi, Pessoa ile karşılaşması, Pessoa’dan etkilenmesi gibi süreçler, yazarı bu yola 

sürükler ve bu vizyon ufkunun gelişmesini sağlar. 

“Antonio Tabucchi, ona sunulan armağan için teşekkür eder ve henüz yirmibir 

yaşında genç bir üniversite öğrencisiyken Portekiz’i keşfini ve o andan itibaren 

Portekiz’in hayatının bir parçası olmasını anlatır. Yazarın, Pedro Tamen 

tarafından da onaylandığı gibi, bütünüyle, sadece kendisinden ya da Pessoa’dan 

kaynaklanmayan bir huzursuzluğun hakim olduğu Portekiz yaşam biçimi ile 

gösterdiği büyük benzeşim, Portekizli olmaktan çok Portekiz Dili ve Edebiyatı 

9 Tabucchi, A., Requiem, Feltrinelli, Milano, 1994, s. 1.  
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uzmanı, Portekiz hakkında derin bilgilere sahip bir uzmandan daha çok 

Portekizli olduğu düşünülür.”10 

 Bu durum geniş bir dünya görüşünün hakim olduğu hayata karşı takınılan bir 

tutumdur. Yazar bu dünya görüşünü yaşam biçimi haline getirir ve bu vizyon ile 

edebiyat anlayışını ortaya koyar. Portekiz ve Portekizce ile iç içe geçtiğini dile getiren 

Tabucchi, kendi dilinden farklı bir dilde edebi bir metin yazmanın önemini vurgular. 

Bu dili benimsemesi yazarı Pessoa’ya yakınlaştırır ve bu durumu yazar kalıcı bir 

zenginlik kaynağı olarak görmektedir. 

  

10 Brizio-Skov, F., Antonio Tabucchi-navigazioni in un arcipelago narrativo, Pellegrini Editore,   
   Cosenza, 2002, s. 232. 
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c)   Yazar – Tarih İlişkisi 

 

 

Bir yandan, Pessoa’nın, aynı zamanda Tabucchi’nin içinde bulunduğu duygu 

durumu anlamak için hayranı oldukları Portekiz’in o yıllardaki siyasi görünümünü 

hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Tabucchi eserlerinden birinde yarattığı bir 

karakter aracılığı ile tarihin acımasızlığını şu sözlerle vurgular: 

“[…] Tarih evcilleştirilecek bir hayvan değildir. […]”11 

Tabucchi’nin eserlerini anlamak ve bu eserlerde Pessoa etkilerini görebilmek 

için Portekiz’in yakın tarihini, içinde bulunduğu bunaltıcı politik konumun farkında 

olmak büyük önem taşımaktadır. Bu neden ile 1888 yılında doğan ve 1935 yılında ölen 

Pessoa’nın ve 1943 yılında doğan ve yakın zaman da aramızdan ayrılan Tabucchi’nin 

yaşadığı iki farklı dönemi incelemek gerekir. Çünkü her iki yazar da dönemin faşist 

rejiminden payını almıştır. 

XX. yüzyıl başlarında dünyanın en büyük sömürge imparatorluklarından biri 

olan Portekiz, 1822 yılında Brezilya’nın bağımsızlığını ilan etmesiyle çok önemli bir 

gelir kaynağını kaybeder ve çöküş dönemine girer. Bu nedenle ülke bütünlüğü ve kimi 

zamanda bağımsızlığı kesintiye uğrar ve Avrupa’nın geri kalmış ülkeleri arasında 

görülür. Bu gerilemeyi 1910 yılında monarşinin yıkılması ve Cumhuriyetin kurulması 

izler. Temel sınıflar arasında meydana gelen çatışmalar ve yaygınlaşan grev ve 

direnişlerden sonra Avrupa’daki faşist haraketlerden etkilenen General Carmona 

tarafından darbeyle yönetime el konulur. Silahlı kuvvetlerin ülke yönetimine zorla el 

11 Tabucchi, A., Pereira İddia Ediyor, Can Sanat Yayınları, İstanbul, 2005, s. 76. 
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koyması, siyasal partilerin çalışmasına son verilmesi ve anayasanın yürürlükten 

kaldırılması gibi sonuçlar doğuran bu durumu 1928 yılında, sağ eğilimli askeri 

diktatörlük tarafından Portekiz faşizminin isim babası olacak olan António de Oliveira 

Salazar’ın olağanüstü yetkilerle donatılarak maliye bakanı olarak atanması olayı 

izler.12 Avrupa’yı saran faşist rejimin sempatizanı olan Salazar 1932 yılında ülkenin 

başbakanı olarak atanır ve Portekiz’de faşizmi yerleştirmek üzere Milli Birlik adlı bir 

hareket oluşturma çabasına girer.13  

Portekiz faşizmi Avrupa’daki genel durumdan destek alarak ihtiyaç duyduğu 

kitle desteği ile iktidara gelir. Böylece faşizmin kuralları devreye girer ve ülke, diktatör 

bir rejimle yönetilmeye başlanır. Ülkedeki kaostan yararlanarak Portekiz'in sosyal, 

ekonomik, kültürel ve siyasi hayatını kontrol eden milliyetçi, oldukça tutucu, 

muhafazakar kimliğiyle tanınan, en çok da İspanya’nın faşist diktatörü General 

Franco’ya benzetilen Salazar tam bir Mussolini hayranıdır. Bu nedenle İtalya’nın 

faşist yasalarını kopyalayarak 1933 yılında bir kararname yürürlüğe sokar ve işçi-

işveren ilişkilerini denetim altına alır. Aynı yıl “Estado Novo”14 adlı bir anayasanın 

kabulüyle yeni bir devlet rejimi ortaya çıkarır. Tanrı, Otorite, Ülke, Aile ve Çalışma 

bu rejimin temel unsurlarını oluşturmaktadır. Bu propaganda unsurları uygulamada bir 

anlam ifade etmez çünkü faşist yönetimler eylemlerini gerçekleştirirken 

uygulamalarını bir anayasaya danyandırma zorunluluğunu hissetmezler. Askeri 

müdahalenin ardından yönetimi ele geçiren tutucu ve otoriter rejiminin faşist iktidarı 

12 Ferreira, H., Marshall, M., Portugal’s revolution: ten years on, Cambridge University Press, New   
    York, 1986, s. 6. 
13 A.g.e, s. 5. 
14 Estado Novo (por): Yeni Devlet. 
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henüz sağlam temellere sahip değildir fakat Portekiz’in komşusu İspanya’da yükselişe 

geçen faşizim bir yandan Portekiz’in kaderini de belirler. 

Portekiz’de 1910 yılında oluşan genç parlamenter rejim ortadan kaldırılarak 

askeri darbe yoluyla faşizmin önü açılır, böylece Salazar yönetimi altında örgütlenen 

faşistler, Avrupa’nın en geri kalmış ülkeleri arasında olan Portekiz’de sağlam 

temellere dayanmaksızın ilerlemeye başlar. 

Ne var ki faşist iktidarlar ülkeler arası bir dayanışma içindedirler ve birbirlerine 

destek olurlar. Özellikle bahsedilen birbirlerine yakın ülkeler olunca bir ülkede 

başarısızlığa uğrayan faşist yönetim diğer ülkelerdeki yönetimleri de etkileyerek 

domino etkisi yaratır. Bu etkiden kendini korumak isteyen Salazar, XIX. yüzyılda 

çalkantılı bir dönem geçiren İspanya’da 1936 yılında patlak veren iç savaşta 

Milliyetçiler adına savaşan General Francisco Franco’nun yanında yer alır ve ona 

askeri bir birlik gönderir. Bu iç savaş İspanya’da 1936-1939 yılları arasında 

demokratik seçimle yönetime gelen İkinci İspanyol Cumhuriyeti’ne sağdık 

Cumhuriyetçiler ile General Francisco Franco liderliğindeki isyancı grup olan 

Milliyetçiler arasında yaşanır. General Franco, 1939’dan ölümüne kadar olan 1975 

yılına kadar İspanya’yı yönetir. Tek başarısı Franco gibi ülkesini İkinci Dünya 

Savaşı’nın dışında tutmayı başarmasıdır. 

Ayrıca 1961-1974 yılları arasında Portekiz Ordusu ile Portekiz’in Afrika’daki 

sömürgeleri arasında gerçekleşen Portekiz Sömürge Savaşları’da yönetimdeki rejimi 

zayıflatmaktadır.15 1968 yılına gelindiğinde Salazar felç geçirir ve yönetimden ayrılır, 

15 A.g.e., s. 8. 
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yerine Américo Thomaz Marcello Caetano geçer.16 Bir reform sürecini dillendiren, 

anayasada bazı düzenlemelere giden ve enflasyonu düşürmeyi hedefleyen Caetano 

zayıflayan rejimle ortaya çıkan eleştirileri bastıramaz. Sömürge Savaşları devam 

ederken Portekiz’in Afrika’da uygulamakta olduğu politika, ülke dışından da 

eleştiriler almakta ve bu nedenle ordu içinde huzursuzluklar artmaktadır. Faşizmin 

çözülmeye başlamasıyla ortaya çıkan durum, devrimci güçlerin faşist rejimi yıkacak 

olan ayaklanmalarının meydana geleceğinin habercisidir. Aynı zamanda 

sömürgelerdeki kurtuluş hareketlerine karşı yürütülen haksız savaş, ordu içinde 

bölünmelere neden olur ve Salazar rejimine karşı muhalif bir örgütlenme meydana 

gelir. 

1973 yılında ise, öğrenci hareketleri başlar, izinsiz yapılan gösteriler büyük 

yankı uyandırır. Ordu içinde yönetime son vermek amacıyla gizli bir örgütlenme 

oluşturulur. Silahlı kuvvetlerin büyük bir bölümü bu gizli örgütlenmeyi destekler. 

Örgütün başında bulunan yaklaşık ikiyüz subay ile birlikte Salazar diktatörlüğüne son 

vermek için 1974 yılının Nisan ayında hamle yapılır. 25 Nisan’da General Antonio 

Spinola'nın yönettiği askeri operasyon başarıyla sonuçlanır.17  

41 yıl süren ve bu süre zarfında halkı yoksulluğa sürükleyen, baskılara maruz 

bırakan faşist rejimin sona erdiğinin radyo aracılığı ile halka duyurulmasının ardından 

kitleler sokağa dökülür ve halkın bu durumdan kurtulmasını sağlayan askerler sevgi 

gösterileriyle karşılanır. Coşkulu halk, ellerindeki kırmızı karanfillerle askerlerin 

silahlarını donatırlar. Oluşan bu görüntü 1974 yılının 25 Nisan günü ile özdeşleşir ve 

16 A.g.e., s. 12. 
17 A.g.e., s. 14. 
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Salazar diktatörlüğünü yıkan bu siyasal devrim “Karanfil Devrimi” olarak adlandırılır. 

Ayrıca en kısa sürede tekrar parlamenter rejime geçilmesi için çalışmalara başlanır.18 

Şüphesiz ki büyük badireler atlatan İber Yarımadası, yazarlarımızın ruhlarında 

telafi edilemeyecek izler bırakır. Özellike 1888–1935 yılları arasında, Portekiz 

Krallığı’nın çöküş dönemine denk gelen çalkantılı süreçte yaşayan Fernando 

Pessoa’nın hayatını derinden etkiler.  

Tarihi gelişmelerden kaçınılmaz olarak etkilenen hayatlar ve dolayısıyla 

edebiyat Tabucchi’nin eserlerinde yadsınamaz bir Pessoa etkisi bırakır. Tabucchi 

karakterlerinin fikir babası gibi ülkenin içinde bulunduğu siyasi durumu ve edebiyatı 

harmanlayarak okuyucuya sunar. Her iki yazar döneminde de ülkede hakim olan siyasi 

belirsizliğin yarattığı sanrılar, bilinçaltının dışavurumu olarak ortaya çıkar ve bu 

nedenle, Pessoa ve Tabucchi kurguladıkları karakterlerine siyasi sorumluluk yüklerler. 

Örneğin Pessoa’nın kurmaca yazarlarından biri olan Ricardo Reis siyasi 

düşüncelerinden ötürü Brezilya’da sürgün hayatı yaşar. Pessoa, Ricardo Reis aracılığı 

ile ifade özgürlüğünün kısıtlandığını ve demokrasinin ortadan kalktığını vurgulamakla 

birlikte, kurmaca yazarları aracılığıyla düşüncelerini dile getirme olanağını elde eder. 

Tabucchi’de aynı kurguya dayanarak, oluşturduğu kahramanları aracılığıyla dar 

anlamda Portekiz’in geniş anlamda tüm Avrupa’yı saran, demokrasiyi ortadan kaldırıp 

ifade özgürlüğünü kısıtlayan dikta yönetimlerin eleştirisini yapar. Entellektüel bilgi 

birikimini Pereira aracılığı ile metinler arasında seyahat ederek gösterirken bir yandan 

da toplumsal eleştiri yapar. Bu eleştiri ise şu şekilde yorumlanır: 

18 Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi: cilt. 1960-1980, İletişim Yayınları, İstanbul,    
    1988, s. 1575-1577. 
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“Bernanos, Mauriac, Maritian, Ribeiro ve diğerleri aracılığı ile Pereira, 

karşılıklı etkileşim içinde oldukları tarihsel bağlamın demokratik değil bir 

diktatörlük olması durumunda hayat ve sanatın politik bir nitelik kazandığına 

kanaat getirir.”19  

Yaşadıkları dönemde özgür, demokratik bir rejim örneği göremeyen 

yazarlarımız, kaçınılmaz olarak, dar anlamada Portekiz’in, geniş anlamda tüm 

Avrupa’yı saran bunalımın etkisi altında kalırlar. Bu nedenle tarihi gelişmelerden 

kaçınılmaz olarak etkilenen hayatlarının eserlerindeki yansımaları rahatlıkla 

gözlemlenebilir.  

19 Brizio-Skov, F., Antonio Tabucchi-navigazioni in un arcipelago narrativo, Pellegrini Editore,    
    Cosenza, 2002, s. 218. 
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d) Tabucchi ve Pessoa Karşılaşması 

 

 

Tabucchi’nin, Portekiz modernizminin öncülerinden olan Pessoa ile tanışması 

hayatının dönüm noktasıdır. Bu karşılaşma altmışlı yılların başında gerçekleşir. 

Tesadüfi bir şekilde, genç Tabucchi’ye seyahati sırasında bir bankta beklerken 

gördüğü levha Pessoa’nın kurmaca yazarlarından Álvaro De Campos’u çağrıştırır ve 

bu şekilde başlayan karşılaşma o dönemlerde çok az tanınan Pessoa’yı özümseyip 

yaşamını ve eserlerini derinlemesine araştırmasına neden olur. Yazar, ruhunu derinden 

etkileyen bu önemli buluşmayı şu şekilde anlatır: 

“Pessoa ile altmışlı yılların başında şans eseri karşılaştım. Paris’te bir öğrenci 

olmaya çalışıyordum. […] Bir süre sonra eve dönmek zorundaydım ve trene 

binmek üzere Lyon garına gittim, orada bir bank üzerinde Tütüncü Dükkanı 

yazılı bir kitapçık gördüm: onu neden aldım bilmiyorum. Küçücük bir şiirdi 

Pessoa’nın kurmaca yazarlarından biri olan Álvaro De Campos’un Tütüncü 

Dükkanı. Aynı zamanda yazarın Avrupa’da yayımlanan ilk çevirisiydi. Bu çeviri 

beni derinden etkilemişti. […] Portekiz’in tam olarak nerede olduğunu bile 

bilmiyordum: unutulmuş bir ülkeydi ve Portekizli yazar Pessoa ise çoğunlukla 

hiç tanınmıyordu. Birkaç yıl sonra Luigi Panarese’nin Lerici adında bir yayınevi 

tarafından güzel bir antolojisi yayımlandı bu antolojide hermetik bir Pessoa 

tanıtılıyordu. Panarese gibi bir entelektüelin edebi zevkleri tarafından 

belirlenen bir seçimdi bu. Altmışbeş yılında Portekiz’e gittiğimde buraya 

bağlanmanın farklı nedenlerini buldum: Salazar diktatörlüğü altında ezilen bir 

 
 

14 



ülke, dikta rejimin uyguladığı baskıcı bir sansür, son derece etkin ve birçok yetki 

ile donatılmış bir polis teşkilatı ve tüm bunlara muhalefet olan bir mezar taşı.”20 

Altmışlı yılların başında gerçekleşen bu karşılaşma fiziksel bir karşılaşma 

değildir. Sorgulayan bir ruhun varlığı ve bu tesadüfi karşılaşma Tabucchi’nin 

hayatında ölümüne kadar sürecek olan bir etki bırakır. Bu etkinin yansımaları ise 

eserlerinde sıklıkla gözlemlenebilir. 

  

20 Pasti, D., (17 Temmuz 1994), Per colpa di Pereira, s.17, Web :    
    http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1994/07/17/per-colpa-di-pereira.html     
    adresinden 9 Ocak 2016’da alınmıştır. 
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II. FERNANDO PESSOA 

 

 

a)   Yaşam Felsefesi  

 

 

XX. yüzyılın en önemli edebiyatçılarından ve Portekiz modernizminin 

öncülerinden sayılan, şair, yazar, düşünür ve edebiyat eleştirmeni olan Fernando 

Pessoa, 13 Haziran 1888 tarihinde Lizbon’da dünyaya gelir. Küçük yaşta müzik 

eleştirmeni olan babasını kaybetmesi, annesinin Portekiz’in Durban konsolosuyla 

yaptığı evlilik Pessoa’nın eğitim hayatında radikal değişikliklere neden olur. 1896 

yılında üvey babasının görev yeri olan Güney Afrika’ya taşınırlar. Burada tam bir 

İngiliz eğitimi görür ve bu sayede İngiliz edebiyatı ile tanışma fırsatına sahip olur. 

Kendi kabuğuna çekilen Pessoa, yalnızlığını kitaplarla paylaşır, bu sayede edebi 

yeteneğini geliştirme fırsatı bulur. Edebiyata olan açlığını hiçbir zaman doyuramayan 

Pessoa bunu şu sözlerle ifade eder: 

“Bütün sanatlar gibi edebiyat da hayatın yetmediğinin itirafıdır.”21 ve “Her 

sanat edebiyatın bir biçimidir, çünkü her sanat bir şey söyler. Söylemek iki türlü 

olur: Konuşmak ve susmak. Edebiyat olmayan sanatlar, ifadeci bir sessizliğin 

yansımalarıdır.”22 

1905 yılında anne ve üvey babasını Afrika’da bırakarak, Lizbon’a kesin dönüş 

yapar. Yazın hayatına Lizbon’da devam eden Pessoa, Portekizcenin yanı sıra İngilizce 

ve Fransızca eserler verir ve bu dillerden çeviri yaparak hayatını sürdürür. Kısa bir 

21 Pessoa, F., Başıboş Bir Yolculuktan Notlar, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, 2015, s. 9. 
22 A.g.e, s. 9. 

 
 

16 

                                                             



süre sonra burada yenilikçi bir anlayışa sahip olan bir dergide yazmaya başlar. 

Ardından, Portekiz Modernizmi’nin öncülerinden biri olarak sanat dünyasında yerini 

alır. 1912 yılında ilk şiirlerini yayımlayan Pessoa, bu şiirlerini İngilizce olarak 

yayımlar. Çünkü Güney Afrika’da kaldığı yıllarda eğitimini İngilizce olarak tamamlar. 

Bu alandaki uzmanlığını Pessoa’nın üvey kız kardeşlerinden birinin tanıklığı ile 

aktarabiliriz : 

“Kendini iki dili arasında bölünmüş hissediyordu (ikisine de kusursuzca 

hakimdi), İngilizce ve Portekizce. İngiliz edebiyatına öylesine gönlünü 

kaptırmıştı ki, yaşam tarzına dek tam bir İngilizdi! Aynı zamanda da tam bir 

Latin duyarlılığına sahipti.”23 

Şairin bu yıllarda yayımladığı şiirlerde dünyanın önde gelen sanatçılarının 

izlerini bulmak mümkündür. Bunlar arasında Milton, Shakspeare, Edgar Allan Poe, 

Walt Whitman, Byron, Baudelaire, Keats gibi isimler bulunmaktadır. Bu nedenle 

Pessoa herhangi bir akım ayrımı yapmaksızın geniş bir sanat yelpazesine sahip şiirleri 

bulunmaktadır. 1912’de, ilk şiirlerini Portekiz Rönesans Hareketi’nin yayın organı 

olan bir dergide yayımladığında simgeci şiirin ve geçmişe özlemin etkisi altındadır. 

İlerleyen yıllarda da düzyazılar, deneme ve eleştiriler yazar ve fütürizm akımı 

içerisinde yer alır. Daha sonra ise “Paulismo”24 adı verilen bir akım ortaya çıkarır. 

Yazın hayatı boyunca çeşitli edebiyat akımları yaratan ve dergiler çıkaran 

Pessoa, sayısız isim altında farklı yazar kimlikleri kullanarak; şiir, makale, roman, 

tiyatro oyunu, politik ve felsefi metinlere kadar çok geniş bir yelpazede eserler verir. 

23 Pessoa, F., Pessoa Pessoa’yı Anlatıyor, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, 2012, s. 246. 
24 Pessoa tarafından Sá-Carneiro ile birlikte Portekiz öncü edebiyatını başlatarak yaratılan akımdır. 
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Yazma arzusunu hiçbir zaman tatmin edemeyen Pessoa, eşine zor rastlanan yirminci 

yüzyılın en kendine özgü ve kültleşmiş yazarıdır. Tabucchi’de yazarlık serüveninde 

bu noktaya dayanmış ve Fernando Pessoa’nın Son Üç Günü adlı eserinde Pessoa’yı, 

hastanedeki ölüm döşeğinde ziyaretine gelen kurmaca yazarları anlatır.  

30 Kasım 1935’te, kırkyedi yaşında Lizbon’da karaciğer hastalığından 

öldüğünde çok az tanınan Pessoa, sağlığında sadece Portekizce bir şiir kitabı olan 

Mensagem25’i yayımlatabilir. Kendisini iyiden iyiye geliştiren Pessoa, bu şiiri ile 

Ulusal Propaganda Sekreterliği tarafından açılan bir yarışmada ödül alır. Ülkesinin 

tarihine ve Portekiz diline verdiği önemi gördüğümüz şiirini “Sembolizm”26 ve 

“Okültizm”27 perspektifinde kaleme alır. 

Çoğul kimlikli ve gizemli bir yazar ve şair olan Pessoa, sınırlı koşullarda yaşar, 

yaşamın her anında yapıtını ön planda tutmayı düşünür. Sessiz sedasız sonsuzluğa 

göçtüğünde ise ardında, meşhur sandığında sakladığı yayımlanmayan yirmiyedibin 

sayfa el yazması metin bırakır. Bu metinlerin büyük bir kısmını kendi adıyla değil, 

birer yaşam öyküsüyle, kişilikle, edebi bir tarzla donattığı kurmaca yazarların adıyla 

imzalar. Metinlerinde günlük yaşamının belirgin yönleri ortaya çıkar, dikkat çekmek 

istediği gerçeklerle kendi gerçeklerini harmanlar. En dikkat çeken özelliklerinden 

birisi ise yarattığı gizem duygusu ve okültizmin varlığıdır.  

Pessoa’nın bizzat kendi kaleminden çıkan ve kendi deyişiyle olaysız bir metni 

olan biyografisi, yazarı anlamamızı kolaylaştıran bir metin niteliği taşımaktadır:  

25 Mensagem (por): mesaj. 
26 Özellikle edebiyat, resim ve müzik alanlarında rastlanan, farklı anlamlara gelen ya da farklı öğeleri     
    simgeleyen çeşitli sembollerin kullanımıdır. 
27 Geçmiş çağlarda evren, doğa, insan ilişkileri aktarıla gelen ezoterik gelenekler yoluyla edinilmiş derin    
    bilgiler bütünüdür. 
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“Açık adı: Fernando António Nogueira Pessoa. 

Yaşı ve doğum yeri: Lizbon’da, Mártires bucağında, São Carlos Meydanı 

(bugün Diruktuvar Meydanı), 4 numarada, 13 Haziran 1888’de doğar. 

Soyu: Joaquim Seabra Pessoa ile Maria Madalena Pinheiro Nogueira’nin 

meşru oğullarıdır. Baba tarafından, liberal ordu saflarında savaşmış28 General 

Joaquim António Pessoa’nın ve Dionisia Seabra’nın torunudur. Anne 

tarafından, danışman, hukukçu, Eski İçişleri Bakanı Luis António Nogueira ile 

Madalena Xavier Pinheiro’nun torunudur – bütün ataları soylu ve Yahudi 

karışımıdır. 

Medeni hali: Bekar 

Mesleği: En keskin adlandırma “çevirmen”, en doğrusu ise “ticari şirketlerin 

dış yazışmanı” olur. Şair ve yazar olmak bir meslek değil, temayüldür. 

Adres: Coelho da Rocha Sokağı, 16, 1 (birin yukarısında derece işareti) D, 

Lizbon (posta adresi : B.P. 147, Lizbon). 

Daha önce icra ettiği toplumsal görevler: Bu terimle ifade edilen şey kamusal 

görev ya da sorumluluklar ise, hiç. 

Yayımlanmış eserleri: Şu ana dek eserleri esasen çeşitli dergilerde ya da gelip 

geçici yayınlarda dağınık halde bulunmaktadır. Fiilen yayımlanmış kitap ya da 

broşür olarak yazar şu eserleri kabul etmektedir: 35 sone (İngilizce), 1918; 

English Poems I-II ve English Poems III (İngilizce), 1922; ve Ulusal 

28 1820’li yıllarda erkek kardeşi Don Miguel’e karşı savaşmış olan tahtın meşru varisi Don Pedro’nun    
    yanında. 
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Propaganda Sekreterliği’nin “Şiir” kategorisinde ödül kazanan 1934 tarihli 

Mensagem adlı kitap. Fetret adlı 1928 yılında yayımlanmış ve Portekiz’deki 

askeri diktatörlüğün savunması olan broşür, yayımlanmamış bir hiç olarak 

kabul edilmelidir. Bütün bunların içinde gözden geçirilmesi ve belki de atılması 

gereken çok şey vardır. 

Öğrenim durumu: Babası 1893’te öldüğünden ve annesi 1895 yılında ikinci 

evliliğini Natal eyaletindeki Durban’da Portekiz konsolosu olan komutan João 

Miguel Rosa’yla yaptığından bu şehirde öğrenim görür. 

1903 yılında, on beş yaşındayken, Ümit Burnu Üniversitesi’ne giriş sınavında 

İngilizce kompozisyon dalında Kraliçe Victoria Ödülü’nü kazanır. 

Siyasal ideolojisi: Portekiz gibi organik olarak emperyal bir ulusa en uygun 

rejimin monarşi olduğu kanaatindedir. Yine, monarşinin Portekiz’de kesinlikle 

gerçekleşemeyeceği kanaatindedir. Sonuç olarak, bu rejimlerle ilgili plebisit 

yapıldığında, üzülerek de olsa cumhuriyetten yana oy kullanacaktır. İngiliz 

tarzında tutucu, yani tutucu bir çerçeve içinde liberal ve kararlı bir gericilik 

karşıtıdır. 

Dini tutumu: Gnostik Hristiyan ve sonuç olarak, bütün örgütlü kiliselere, 

özellikle de Roma kilisesine kesinlikle karşıdır. Aşağıda açıkça belirtilen 

gerekçelerle, İsrail’deki Gizli Gelenekle (kutsal Kabala) ve masonluğun okült 

özüyle sıkı ilişkiler sürdüren Gizli Hristiyanlık Geleneği’ne sadıktır. 

İnisiyatik tutumu: Usta-Çırak arasındaki doğrudan iletişim yoluyla, 

Portekiz’deki (neredeyse kesin olarak yok olmuş) Tapınak Şövalyeleri 

Tarikatı’nın üç minor basamağında inisiyedir. 
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Vatansever tutumu: Her türlü Katolik ve Roma sızmasından kurtulmuş mistik bir 

milliyetçilik yandaşı. Portekiz Katolikliğinin tinsel bir yanı olduğunu 

varsayarsak, onun yerini tinsel olarak alacak yeni bir Sebastiancılığı-

mümkünse- kurmayı savunur. “Her Şey İnsanlık İçin; Hiçbir Şey Ulusa Karşı 

Değil!” sloganına bağlı bir milliyetçidir. 

Toplumla ilgili tutumu: Antikomünist ve antisosyalist. Yukarda belirtilen diğer 

şeyler bütün bunlardan çıkartılabilir. 

Bu sonuncu görüşlerin özeti: Tapınak Şövalyeleri’nin büyük şehidi Jacques de 

Molay’ı unutmamak ve onun üç katiliyle her zaman ve her yerde mücadele 

etmektir: Cehalet, Fanatizm ve Zorbalık.”29 

Lizbon, 30 Mart 1935      

Bu otoportre yazarın iç karartıcı imgesini, gizemli kişiliğini ele veren, onun 

hakkında objektif veriler elde etmemizi sağlayan yardımcı bir kaynak olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

  

29 Pessoa, F., Pessoa Pessoa’yı Anlatıyor, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, 2012, s. 239-241. 
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b) Çoğul Ruhların İttifakı 

 

 

Geniş bir yelpazeye sahip olan Portekizli yazar, ardında edebiyatın her alanında 

binlerce sayfalık eserler bırakırken kendine özgü dünyasını yakın arkadaşı Adolfo 

Casais Monteiro’ya yazdığı bir mektupta şu şekilde belirtir:  

“Daha çocukken etrafımda kurmaca bir dünya yaratmaya, etrafıma asla var 

olmamış dostlar ve tanışlar toplamaya eğilimim vardı (onlar mı yoktu, yoksa 

olmayan ben miydim, iyi anlamış değilim. Her konuda olduğu gibi, bu konuda 

da dogmatik olmalıyım).”30 

Henüz çocukluk yıllarında, sayısız kişilik yaratarak, edebiyatın her alanında 

vermiş olduğu eserlerde bu kişilikleri kullanmış ve bu eserleri onların üslubu ile 

yazmıştır. Bu sonsuz çeşitlilikte, yarattığı kişiliklerin her birinin bir adı ve farklı 

kişilikleri vardır. Bu kişilikler birer takma ad olmaktan çok, kendi yaşam öykülerine 

sahip, birbirlerinden çok farklı üsluplarla yazan kurmaca yazarlardır. Günümüzde bu 

kişiliklerin sayısının yüzü bulduğu düşünülmektedir. Pessoa, kurmaca yazarları 

aracılığıyla ürettiği eserleri şu şekilde yorumlar: 

“Takma adlı eser yazarın ‘bizzat kendinin’ eseridir; tek eksiği, adıyla 

imzalamamış olmasıdır. Kökteş eser yazarın ‘bizzat kendinin dışındaki’ eseridir; 

tıpkı kendi eliyle yazdığı herhangi bir tiyatro oyunundaki bir kişinin replikleri 

gibi baştan sona onun tarafından yaratılmış bir kişiliğin eseridir.”31 

30 Pessoa, F., Başıboş Bir Yolculuktan Notlar, Kırmızı Kedi Yayın Evi, İstanbul, 2015, s. 50. 
31 A.g.e, s. 8. 

 
 

22 

                                                             



Kendinden bağımsız olarak hareket eden, kendi yetenekleri, kendilerine özgü 

dünya görüşleri ve kendilerine ait edebi tarzları ile Alberto Caeiro, Bernardo Soares, 

Álvaro de Campos ve Ricardo Reis gibi önemli kurmaca yazarları edebiyat dünyasına 

kazandırır. Birbirlerinden bağımsız eserler veren bu şairler Pessoa’nın aracılığına 

ihtiyaç duymadan birbirleri ile yarışır, zıtlaşır, tartışmalara girerler. 

Pessoa tarafından yaratılan bu kişilikler birer “alter ego”32 olarak düşünülür yani 

Pessoa’nın ikinci şahsiyeti ya da bir diğer Pessoa. Sosyal psikolojide, psikodrama, 

benlik ve/veya kimlik analizleri alanında da kullanılan “alter ego”, kısaca, diğer-ben, 

yardımcı-ego, bana benzeyen bir başkası olarak tanımlanabilir: 

“Başkalarıyla yaşamak benim için bir işkence. Bütün başkaları benim içimde. 

Onlardan uzaktayken bile onlarla yaşamak zorundayım. Tek başımayken 

kalabalıklar sarıyor etrafımı. Nereye kaçacağımı bilmiyorum; kendime 

kaçmaktan başka.”33 

Sosyal psikolojinin konusu olan “alter ego” Tabucchi’nin Pereira İddia Ediyor 

ve Damasceno Monteiro’nun Kayıp Başı adlı eserlerinin de ana temasını oluşturur. 

Pessoa’nın yaşadığı bu sosyal bunalımdan yola çıkarak kendine özgü bir üslupla 

oluşturduğu bu eserlerinde ana karakterler çoğul ruhun varlığından habersiz 

içlerindeki alter egoyu ortaya çıkarırlar.  

Tabucchi hayranı olduğu yazar tarafından yaratılan kurmaca yazarları, 

Pessoa’nın bizzat kendi alter ego’sunun ürünleri olarak düşünür ve Fernando Pessoa 

isminin de Pessoa’nın alter ego’su tarafından oluşturulduğu tezini ortaya atar. Bu 

32 Psikanalitik vokabülere ait olan diğer ben anlamına gelen bir terimdir. 
33 A.g.e, s. 50. 
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şüpheci yaklaşımını, Pessoa üzerine yazdığı Un Baule Pieno di Gente adlı kitabında 

şu şekilde dile getirir: 

“Fernando Pessoa, Fernando Pessoa’nın ona tıpatıp benzeyen bir üst benliği 

olduğu hipotezi belki gerçekten kışkırtıcı ya da belki de tamamen absürt bir 

düşüncedir. […]   

Yazar, hayal eden bir kimsedir 

Bütünüyle öylesine hayal ederki 

Hayal etmeyi başardığında 

Hissettiği şey gerçek acıdır. 

Bu nedenle ya Fernando Pessoa, Fernando Pessoa gibi davrandıysa?”34 

Birçok esere konu olan alter egonun gerçek kişilik üzerindeki etkileri arttıkça 

insanı mutsuzluğa sürükler tıpkı Pessoa’nın içinde bulunduğu durum gibi. Çoğunlukla 

hayatını bir kimse adına sanki o kişi gibi yaşar. Pessoa gerçekten de çoğul ruhun 

yazarıdır, bu inanılmaz kimlik çoğalması, yazarın arkasına saklandığı ve farklı 

üsluplarla, farklı alanlarda, aynı cinsten olmayan; öykülemeci, dramatik, lirik tür 

alanında eserler vermesini sağlar dolayısıyla düş dünyasının zenginliğini kanıtlar. 

“Fernando Pessoa’nın parçalanmış ve hızla çoğalmış imgelem gücünden doğan 

şairler, tekil bir çoğulluk oluştururlar; bu isimler Pessoa’nın takma isimleri 

değil, kökteş şairleridir.”35  

34 Tabucchi, A., Un baule pieno di gente scritti su Fernando Pessoa, Feltrinelli, Milano, 2001, s. 63. 
35 Pessoa, F., Anarşist Banker-Şeytanın Saati, Can Sanat Yayınları, İstanbul, 2013, s. 111. 
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“Pessoa’nın kendisi ise, imgeler dünyasında gezinen, güç anlaşılır metafizik bir 

şairdir, kişiliklerini gerek kendinden bir parça gerekse ayrı kişiler olarak 

niteler. Ona göre asıl gerçek  ‘… mış gibi yapmak, kendini tanımaktır’.”36  

Yarattığı kurmaca yazarların her birinin ardında bir yaşam öyküsü yatmaktadır. 

Bu kurmaca yazarlar çok kimlikli boyutlara sahiptir fakat edebiyat dışında başka 

gerçeklikleri yoktur. Düşsel yaşamlar yoluyla yarattığı kimlikler ideallerinin dışa 

vurumudur. Hissettikleri ve oluşturdukları idealler ile sıradan insanlardan ayrılan bu 

kimlikler; yaşamı, ölümü, aşkı ve zamanı öğretildiği, göründüğü gibi yaşamazlar. 

Pessoa’nın hissettiği yoğun acı kayıtsızlığa yol açar fakat ödeyeceği bedellerin her 

zaman farkındadır: 

“Yaşamdan zevk almaya bel bağlamıyorum; aklımdan bile geçmiyor bu. 

Yalnızca büyük şeyler yapmak istiyorum; bunun bedeli bedenimin bu koru 

besleyen odun olması bile olsa.”37 

Ancak ölümünden sonra bulunan yapıtları sayesinde XX. yüzyıl edebiyatının 

kült kişiliklerinden biri haline gelir. Ama Pessoa’yı gelmiş geçmiş yazarlar içinde 

farklı bir yere oturtan sadece edebiyatının gücü değil, edebiyatı algılayış ve yansıtma 

biçimidir. O eserlerinin her birini farklı bir isimle imzalamıştır. Ricardo Reis, Álvaro 

de Campos, Alberto Caeiro, Bernardo Soares ve onlarcası gibi. Üstelik bunlar birer 

takma ismin çok ötesindedir. Her bir ismin bir kişiliği, yazarlık serüveni hatta 

ideolojisi vardır. Örneğin Alberto Caeiro’yu, bir gün içimde ustam doğdu diyerek 

yaratmıştır. Pessoa’nın diğer bütün kimliklerinin de ustası olan Caeiro, eğitimli biri 

36 A.g.e, s. 83. 
37 Pessoa, F., Pessoa Pessoa’yı Anlatıyor, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, 2012, s. 28, 29. 
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değildir, yalın bir dille pastoral şiirler kaleme almaktadır. Yarattığı bir diğer yazar 

Álvaro de Campos ise fütürist bir mühendis, Ricardo Reis ise bir doktordur. Bernardo 

Soares ise Pessoa gibi Lizbon’da yaşayan, basit bir memurdur ama başyapıtı 

Huzursuzluğun Kitabı onun imzasını taşır. İçinde kopan fırtınaları da Bernardo Soares 

aracılığı ile dışa vurur. 

“İçimde bir devlet, bir politika, partiler ve devrimler yaratmalıyım… Bunların 

hepsi olmalıyım; bu ben-halk’ın gerçek panteizmi içinde Tanrı olmalı, 

bedenlerinin, ruhlarının, çiğnedikleri toprağın ve işledikleri fiillerin özü ve 

eylemi olmalıyım. Zavallı ben, işte, yine gerçekleştiremeyeceğim bir düş!”38 

Çoğul ruhların ittifak kurma fikri Pessoa’yı Tabucchi’ye yaklaştıran ana 

etmendir. İçimizdeki ruhların egemen bir benlik tarafından kontrol edilme fikri 

Tabucchi’nin hayat felsefesini oluşturur. La Repubblica’ya39 verdiği bir röpörtajda 

düşüncelerini şu şekilde ifade eder: 

“Bu küçük insan kalabalığı, ruhların ittifakı teorisine eserde mükkemel bir 

şekilde yanıt verir, Portekiz gazeteciyi, deri değiştirmeye ve diktatörluk aleyhine 

çalışan etkin bir muhalif olmaya ikna eder: Geçen yüzyılın sonunda iki Fransız 

doktor tarafından geliştirilen hipoteze göre, her birimiz, zaman zaman iktidar 

egonun kontrol ettiği bir ruhlar ittifakından oluşuruz. […] Her bir kitapta, 

kahraman yazarın benliğini taşır ve edebiyat içimizdeki bu gizli kalmış 

derinlikleri ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Kişisel olarak ben, her bir bireyin 

çoklu kişiliğe sahip olduğuna kesinlikle ikna oldum. […] Pessoa’nın da, Binet 

38 Pessoa, F., Huzursuzluğun Kitabı, Can Sanat Yayınları, İstanbul, 2006, s. 64. 
39 La Repubblica (it): Günlük İtalyan gazetesi. 
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ve Ribot’un teorisine hakim olduğuna dair hiçbir şüphe yoktur (öyle görünüyor 

ki Pirandello da bu teoriye hakimdir).”40 

Tabucchi, Fernando Pessoa’nın Son Üç Günü adlı eserinde de bu konuyu işler. 

Aslında eserde hiçbir şey bilinmemektedir. Pessoa hastalığı nedeni ile hastaneye 

kaldırılırken Tabucchi, Pessoa’nın oluşturduğu kurmaca yazarların onu ziyaret ettiğini 

hayal eder. 

  

40 Pasti, D., (Temmuz 1994), Per colpa di Pereira, Web :   
   http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1994/07/17/per-colpa-di-pereira.html    
   adresinden 17 Ocak 2016’da alınmıştır. 
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c) Farklı Yazar Kimlikleri ve Dışa Vurumu  

 

 

“Pessoa’nın eserlerinde hayat bulan karakterler, ilerleyen dönemde, yaşamının 

sonuna geldiğinde ‘kurmaca yazarlar’ olarak adlandırılmışlardır.”41  

Bu şahıslar ardına gizlendiği takma ad, alt kimlik, dış kimlik ya da kurmaca 

yazar olarak adlandırabileceğimiz Pessoa tarafından ortaya konan hayal ürünleri ya da 

kurmaca kahramanlardır. Daha önce de belirtildiği gibi edebiyat dünyasına büyük 

katkıları olan ve Pessoa’nın yaratıcılık evrenini yansıtan Álvaro de Campos, Alberto 

Caeiro, Ricardo Reis ve Bernardo Soares’i yakından tanımak, bir arada böylesine 

çeşitlilik gösteren bu kurmaca yazarların doğuşuna tanıklık etmek için Pessoa’nın 

Adolfo Casais Monteiro’ya yazdığı mektubu okumakta yarar var: 

“Aşağı yukarı 1912 yılından beri pagan nitelikte şiirler yazmaya 

niyetleniyordum. Birkaç kuralsız dize (ama Álvaro de Campos tarzında değil) 

yazdıktan sonra bu niyetten vazgeçtim. Aynı dönemde, belirsiz alacakaranlığın 

içinde, kendisine dönüştüğüm kişinin tanımsız bir portresini hayal meyal 

farkettim (Ricardo Reis, ben farkına varmadan doğmuştu). Bir buçuk-iki yıl 

sonra, aklıma Mário de Sá-Carneiro ile dalga geçme düşüncesi geldi – çoban 

türküleri yazan, oldukça güç anlaşılır bir şair yaratma ve onu, hangi biçimde 

şimdi hatırlamıyorum, gerçek bir varlık olarak tanıtma düşüncesi. Sonuç elde 

edemeden bir kaç gün geçti. Bir gün – 1914 Mart’ının 8’iydi – nihayet 

vazgeçmişken, yüksek bir dolaba yaklaştım ve bir tomar kağıt alarak, her zaman 

yaptığım gibi, ayakta yazmaya başladım. Doğasını tanımlayamadım coşkulu bir 

41 Pessoa, F., Il libro dell’inquietudine, Mondadori, Milano, 2011, s. 10.  
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esriklik içinde, art arda otuz kadar şiir yazdım. Bu, hayatımın en muhteşem günü 

oldu, bir daha böyle bir gün yaşamadım. Bir başlıkla başladım: “Sürü Bekçisi”. 

Ortaya çıkan şey, içimde, Alberto Caeiro adını taktığım bir kimsenin belirtisi 

oldu…”42 

Yaşadığı krizin meyveleri bu önemli kurmaca yazarlardır ve Pessoa’nın 

taşımakta zorlandığı yükü omuzlarlar. Sonunda Pessoa, içindeki yaratıcı gücün 

derinliklerine inerek ortaya bir hazine çıkarır. 

  

42 Pessoa, F., Anarşist Banker-Şeytanın Saati, Can Sanat Yayınları, İstanbul, 2013, s. 112,113. 
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c.1) Alberto Caeiro 

 

 

“Ustam, içimde ortaya çıkmıştı”43 dediği Alberto Caeiro, Pessoa’nın bütün 

takma adlarının üstadıdır ve bu üstadın ütopyası şu şekilde özetlenir: 

“Hiçbir şey düşünmemek, yeterince metafiziktir.”44  

Alberto Caeiro Lizbon dışında yaşayan bir çobandır.  Caeiro adını Pessoa’nın 

erken kaybettiği dostu Mário de Sá-Carneiro’dan almıştır. Carneiro Portekizce’de 

koyun anlamına gelir. Şehirlere, kalabalıklara girmeyen, doğanın bağrında barış içinde 

çıplak ayak yaşayan bir şairdir. Caeiro Pessoa’nın olamadığı her şeydir.  Sadedir, 

bilgedir, doğayla bütünleşen bir pagan şairdir.  Masum bir koyun çobanıdır Caeiro. 

“Ben bir sürü çobanıyım. 

Sürü, benim düşüncelerim. 

Düşüncelerim ise, hepsi duyum.”45 

Caeiro nesneleri tanımlamak istemez. Onun için taş sadece taş, çiçek sadece 

çiçektir.  Nesneler arasında ilişki kurmaz, artlarında gizem de aramaz.  Kelimelerin 

nesneler olmadığını ancak nesneler ile köprü kurduğunu anlatır.  Şiirlerinde saf 

yalınlık vardır. Biçeme önem vermez.  

 

43 Pessoa, F., Huzursuzluğun Kitabı, Can Sanat Yayınları, İstanbul, 2006, s. 6. 
44 Pessoa, F., Başıboş Bir Yolculuktan Notlar, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, 2015, s. 74. 
45 A.g.e., s. 30. 
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“Kafiyeyi hiç dert etmem.  

Yan yana iki ağaç pek ender aynı olur.”46 

1889 yılında doğan bu kişilik, tıpkı Pessoa’nın babası gibi genç yaşta verem 

hastalığına yakalanır, kısa yaşamını hassas sağlığı yüzünden, Ribatejo’nun bir 

köyünde, yaşlı teyzesinin evinde geçirir. Pessoa’nın ölüm döşeğinde Caeiro ile yaptığı 

sohbet bize bu kişiliğin nasıl doğduğu hakkında bilgi vermektedir.  

“Caeiro ceketini çıkarıp yatağın ayakucuna koydu. Size açmayı arzuladığım bir 

şey var, ama söze nasıl dökeceğimi bilemiyorum. […] Ben sizin babanızım. Bir 

an sustu, seyrek sarı saçlarını düzelttikten sonra devam etti: Siz daha çocukken 

veremden ölen gerçek babanız Joaquim de Saebra Pessoa’nın yerini ben 

doldurdum. İşte onun yerine ben geçtim.”47 

Hayatın kargaşasından uzak bir yaşam süren, yalnız ve kendi iç dünyasında 

yaşayan bu kişilik, modern yaşamın karmaşıklığına karşı doğanın yalınlığını savunan 

klasik görüşleri dile getirir. Eğitimi ve işi olmayan bu kişilik, evrenin ya da doğanın 

Tanrı ile aynı olduğu görüşünü savunan panteist tutumuyla şiirlerinde somut olgulara 

yer veriyordu.  

“Tanrı’ya inanmıyorum çünkü onu hiç görmedim. Eğer ona inanmamı istiyorsa, 

hiç kuşku yok benimle konuşmaya gelecektir.”48  

46 A.g.e., s. 13. 
47 Tabucchi, A., Fernando Pessoa’nın Son Üç Günü, Can Yayınları, İstanbul, 2005, s. 21, 22. 
48 Pessoa, F., Başıboş Bir Yolculuktan Notlar, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, 2015, s. 57. 
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Onun için Tanrı her şeydir ve her şey Tanrı’dır. Tanrı doğada, nesnelerde, insan 

dünyasında vardır. Dünyasını bu şekilde yansıtan, içli şiirler yazan, sarışın, solgun 

mavi gözlü, orta boylu Caeiro, 1915 yılında Pessoa’dan önce, taşrada hayatını 

kaybeder. 

Yaptığı araştırmalar sonucu Fernando Pessoa ve kurmaca yazarları hakkında 

elde ettiği bilgileri Un Baule Pieno di Gente adlı kitabında toplayan Tabucchi, 

Pessoa’nın hayatında önemli bir yere sahip olan ve ortaya çıkan ilk kurmaca 

yazarlardan biri olan Alberto Caeiro’dan, şu şekilde bahseder: 

“Fernando Pessoa ve Álvaro de Campos’un üstadı Alberto Caeiro 1889 yılında 

doğar ve 1915 yılında tıpkı Pessoa’nın babası gibi tüberküloz hastalığı nedeni 

ile hayatını kaybeder. Portekiz vatandaşı olarak Lisbon’da doğmasına rağmen 

bir taşralıdır çünkü her geçen gün bozulan sağlığı yüzünden emekli olup kısa 

hayatının tümünü Ribatejo’da yaşlı büyük halasının evinde geçirir. Hemen 

hemen eserlerinin tümünü orada yazar. […] Lizbon’a ise ölmek için döndüğü 

söylenebilir fakat burada, Pessoa’nın Poemas Inconjuntos adını verdiği ve 

Campos’un da önerisi ile son şiirlerini yazmak için fırsat bulur.  

Her türlü yaygaradan ve tartışmadan uzakta bir hayat süren, sevgiden ve 

duygusal bağdan yoksun, utangaç, yalnız, içine kapanık ve dalgın bu adam 

hakkında söylenebilecek çok fazla şey yoktur. Ayrıca, kıskançlık Caeiro’nun özel 

hayatında önemli bir yere sahiptir. (“Eger öldüğüm zaman biyografimi yazmak 

isterseniz bundan daha kolay bir şey olmayacaktır. Yazabileceğiniz sadece iki 

tarih var: doğum ve ölüm tarihim. Bunların dışında kalan tüm günler ise 
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benim”) Caeiro muhtemelen, çok alakalı olamasa bile önem taşıyan bu 

gerçekleri gizli tutar. 

Pessoa, Caeiro’yu sarışın, orta boylu, mavi gözlü, soluk bir adam olarak aceleci 

bir muğlaklık ile tasvir eder fakat en sevdiği ve kendine yakın hissettiği Álvaro 

de Campos, onun hakkında daha fazla bilgiye sahiptir. Campos, Caeiro’yu şans 

eseri, Caeiro’nun tüccar kuzeni ile kurduğu iş ilişkisi nedeni ile Ribatejo’ya 

yaptığı bir seyahat sırasında tanır. Bu tesadüfi karşılaşma eserinde derin izler 

bırakır, Campos, ardında Caeiro’nun kendi özel öğrencileriyle dahi 

paylaşmadığı en güzel röpörtajını içeren bir konuşmanın yer aldığı unutulmaz 

duygusal bir portre bırakır.”49 

  

49 Tabucchi, A., Un baule pieno di gente scritti su Fernando Pessoa, Feltrinelli, Milano, 2001, s. 44,      
    45. 
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c.2) Álvaro De Campos 

 

 

“Her yanıyla hissetmek her şeyi  

Her şeyi yaşamak her yanıyla 

Aynı anda her zaman aynı şey olmak mümkündür 

Bütün zamanlarda farkında olmak tüm insanlık olduğunun 

Parçalanmış, denetimsiz, bütüncül, ve aldırışsız bir anda” 50  

                    Álvaro De Campos, Saatler Geçidi 

Doğa aşığı, kural tanımayan çılgın denizci, Pessoa’nın hiçbir zaman 

olamayacağı serseri. İşte bu kurmaca yazarlardan günümüzde en çok tanınan Álvaro 

de Campos, 15 Ekim 1890’da Algarve yöresinde doğar, Glasgow’da gemi 

mühendisliği diploması alır fakat mesleği ile ilgili herhangi bir çalışmada bulunmaz, 

Lizbon’da yaşayan Yahudi bir Portekizlidir. Pessoa’nın yalnızlığının ürünlerinden biri 

olan bu kurmaca yazarın misyonu bizzat kendi ağzından şu şekilde aktarılır: 

“Belki de benim yeryüzünde hiçbir misyonum yoktur.”51  

Amaçsız yaşamının bir özeti olan bu kişilik, fütürist, deneyci bir aylaktır. İronik 

bir yaklaşıma sahip olan Campos yazılarında mizahı araç olarak kullanır. 

“Yıldızlara yürekten bağlı köleler, 

Fethettik dünyayı yataktan çıkmadan; 

50 Pessoa, F., Başıboş Bir Yolculuktan Notlar, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, 2015, s. 33. 
51 A.g.e., s. 11. 
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Uyandığımızda, donuk dünya, 

Ayağa kalktığımızda, yabancı, 

Sokağa çıktığımızda, bütün yeryüzü, 

Güneş sistemi, Samanyolu ve Sonsuzluk”52 

     Álvaro De Campos, Tütüncü Dükkanı 

1928 yılında Tütüncü Dükkanı adlı şiiri yazan Álvaro De Campos, doğu 

denizlerinde bir posta vapuruyla yolculuk eder, fütürist görüşlerin etkisi altında 

dinamik şiirler yazan Campos aynı zamanda bir dekadan, avangart, nihilisttir, bunun 

yanı sıra İngiltere’de bir delikanlı ile, Pessoa’yı rahatsız eden eşcinsel bir aşk yaşar. 

Campos, Pessoa’nın büyük aşkı Ophélia ile nişanının bozulmasına neden olacak 

kadar Pessoa’nın yaşamına girer ve tehlikeli bir aşk üçgeni oluşur. Ophélia da, 

Pessoa’yı anlatırken Campos’dan haz duymadığını şu şekilde dile getirir: 

“Sözgelimi Fernando anlaşılmaz olurdu bazen, özellikle de Álvaro de Campos 

olarak ortaya çıktığında. O zaman bana şöyle derdi: “Bugün, ben gelmedim, 

benim yerime dostum Álvaro de Campos geldi…” O zaman bambaşka bir 

davranış sergilerdi. Huzursuz olur, anlamsız, tutarsız şeyler söylerdi. Bir gün 

bana gelip şöyle dedi: “Benim sizden bir isteğim var Hanımefendi, bu istek şu, 

Fernando Pessoa’nın o aşağılık suratını su dolu bir kovanın içine baş aşağı 

sokmaktır.” Ben de şöyle karşılık verdim: “Nefret ediyorum şu Álvaro de 

52 A.g.e., s. 19. 

 
 

35 

                                                             



Campos’tan, ben yalnız Fernando Pessoa’yı seviyorum.” Bunun üstüne 

Fernando “Oysa o seni niye çok seviyor hiç anlamıyorum” dedi.”53 

Ophélia’nın Campos’a karşı hoşgörüsüzlüğünün farkında olan Pessoa da, ölüm 

döşeğinde, Álvaro de Campos ile aralarında geçen bir konuşmada, Ophélia ile ilişkisini 

bozduğunu itiraf eder: 

“…yaşamıma girdin; benim yerime geçtin, Ophélia ile ilişkimin sona ermesine 

sen neden oldun.”54 

 Uzun boylu, siyah ve düz saçları yandan ayrılmış, giyimi kuşamı oldukça 

özenli, biraz züppe, monokl kullanan Campos, dönemin avangart akımının özgün 

karakterlerinden biridir. Kültürlü ve kışkırtıcı, nevrotik, bunalımlı ve sinirli bir yapıya 

sahip olan yazar Pessoa’nın hayatında büyük bir kaosa neden olmasına rağmen yazarın 

vazgeçemediği bir parçasını simgeler.  

“Neden geldin, diye sordu Pessoa.  

-Çünkü gidecek olursan, birbirimize söyleyeceğimiz birkaç şey var, diye 

yanıtladı Álvaro de Campos, ardından ben de sağ kalamam, ben de seninle 

gideceğim ve karanlığa dalmadan önce birbirimize söyleyeceklerimiz var.”55 

Campos’un da arzusu doğrultusunda 30 Kasım 1935’te, Pessoa ile aynı yıl ve 

aynı gün Lizbon’da ölür. 

53 Pessoa, F., Ophélia’ya Mektuplar, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2009, s. 101. 
54 Tabucchi, A., Fernando Pessoa’nın Son Üç Günü, Can Yayınları, İstanbul, 2005, s. 17. 
55 A.g.e., s. 16. 
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Tabucchi ise Pessoa’nın önemli kurmaca yazarlarından biri olan Álvaro De 

Campos’u şu şekilde tanımlar: 

“Álvaro De Campos, Algarve bölgesinde yer alan Tavira şehrinde, 15 Ekim 

1980 tarihinde doğar ve Glasgow Üniversitesi Gemi Mühendisliği Bölümünden 

mezun olur. Mesleğini icra etmez ve sürekli olarak Lizbon’da yaşar. İlk eğitimini 

rahip olan amcasının yanında alır ve ondan Latince öğrenir. 1914 yılının ilk 

aylarında, deniz yolu ile doğuya doğru uzun bir yolculuk yapar burada şiirlsel 

deneyim kazanır ve kısıtlı özgürlüğü ironik bir dille anlattığı şiiri Opiário’yu 

yazıp daha sonra eski bir tarihle yayımlar. […]  

Uzun boylu, yana ayrılmış siyah ve düz saçlara sahip, kusursuz ve biraz züppe 

hareketlere sahip, monokl kullanan Campos dönemin tipik avangart figürünü 

temsil etmektedir. Bir yandan burjuva diğer yandan anti-burjuva, bir yandan 

hassas bir yandan kışkırtıcı, bir yandan nevrotik diğer bir yandan sıkıntılı bir 

karakterdir. 1917 yılında Ultimatum adlı eleştirel şiirini yayımlar fakat zamanla 

yenilikçi büyük burjuvalar için de zorluklar başlar ve ardında değerler çöplüğü 

bırakarak tüm Avrupa’yı kasıp kavurur. Campos’un şiiri, kahramanlık öfkesini 

kaybederek coşkusunu yitirir, ironiyi ve alaycı bir ümitsizliği yüceltir. […] 

Lisbon’da, Pessoa ile aynı gün ve aynı yıl 30 Ekim 1935 tarihinde hayatını 

kayeder.”56 

  

56 Tabucchi, A., Un baule pieno di gente scritti su Fernando Pessoa, Feltrinelli, Milano, 2001, s. 512. 
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c.3) Ricardo Reis 

 

 

“Ne kendimi hatırlamak ne de tanımak istiyorum. Çok kalabalık oluyoruz, kim 

olduğumuzu bulmaya çalıştığımızda.”57  

Pessoa, Caeiro’nun sadeliğine tezat olarak Ricardo Reis’i yaratır. Reis 

mutluluğu amaç edinen epikürcü, tanrıtanımaz bir şairdir.  Bir münzevidir.  Metafizik 

ve neoklasik odlar yazar.  

19 Eylül 1887’de Portekiz’in şarabıyla ünlü liman kentinde, Porto’da doğan ve 

amaçları misyonerlik olan bir Cizvit okulunda büyüyen bir diğer kişiliktir Ricardo 

Reis. Latince öğrenir ve tıp öğrenimi görür. Monarşist eğilimleri olan Reis, hep krallık 

yanlısı kalır; o yüzden, 1919’da Portekiz’de Cumhuriyet ilan edilince, ülkesinden 

ayrılır, tekrar Portekizce konuşulan bir başka ülkede, Brezilya’da, sürgünde yaşamayı 

yeğler. Metafizik ve neoklasik şiirleriyle usta şairler arasına katılır.  1935 yılında 

Brezilya’da sürgünde hayatını kaybeder. 

Kurmaca yazarlar galaksisinin bir başka yıldızı olan Ricardo Reis ise Tabucchi 

tarafından şu şekilde anlatılır: 

“Ricardo Reis’ de 30 Ekim 1935 tarihinde, Portekiz’de Cumhuriyetin ilanından 

sonra, 1919 yılından bu yana monarşik fikirleri nedeni ile kendini sürgün ettiği 

Brezilya topraklarında hayatını kaybeder. 19 Ekim 1887 tarihinde Porto’da 

dünyaya gelir ve bir cizvit kolejinde eğitim görür. Doktordur fakat hayatta 

kalmak için mesleğini icra edip etmediğinden emin olamıyoruz. Duyumcu, 

57 Pessoa, F., Başıboş Bir Yolculuktan Notlar, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, 2015, s. 51. 

 
 

38 

                                                             



maddeci ve Neoklasik bir şairdir. […] Materyalizmi, Caeiro ve Campos’dan 

farklı olarak, Walter Pater’in kültürlü ve rafine neopaganizminin, bazı Anglo-

Sakson bilim adamlarını ve doğa bilimcilerini cezbeden soyut ve masafeli 

klasisizmin etkisinde kalır. Bu nedenle, Reis’in Campos ile özellikle sanat 

hakkında tartışma yaşaması boşuna değildir ve olayın ardından Campos’u yeren 

şiirlere imza atmıştır.”58 

Yazdığı şiirlerle usta şairler arasına giren; kültürlü, okumuş ve seçkin kurmaca 

yazar Ricardo Reis ile birlikte kurmaca yazarlar galaksisinde oluşturduğu karakterlerin 

benzer özellikleri göze çarpar ve bu özelliklerden en önemlisi Pessoa’nın kültüre 

verdiği önemdir. Bu nedenle karakterler, Caeiro gibi taşralı ya da kent soylu olsalar da 

entellektüel bilgi düzeyleri oldukça yüksektir. 

  

58 Tabucchi, A., Un baule pieno di gente scritti su Fernando Pessoa, Feltrinelli, Milano, 2001, s. 526. 
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c.4) Bernardo Soares 

 

 

Çoğul ruhun yazarı Pessoa, başyapıtı olan Huzursuzluğun Kitabı’nın kahramanı 

olan Bernardo Soares aracılığıyla kurmaca yazarları ile yaşadığı sorunları ve bu 

sorunların ruhunun derinliklerinde hissettirdiği duyguları dile getirir: 

“Başkalarıyla yaşamak benim için bir işkence. Bütün başkaları benim içimde. 

Onlardan uzaktayken bile onlarla yaşamak zorundayım. Tek başımayken 

kalabalıklar sarıyor etrafımı. Nereye kaçacağımı bilmiyorum; kendime 

kaçmaktan başka.”59  

Lirik ve metafizik bir günlük olan Huzursuzluğun Kitabı’nın yazarıdır Soares. 

Bu kitap Pessoa hakkında önemli bir bilgi kaynağı olduğu gibi onun iç dünyasına 

yapılan bir yolculuk görevini üstlenir. 

Ne doğum tarihi ne de ölüm tarihi ile ilgili net bir veri bulunmamaktadır. 

Lizbon’da ithalat ihracat yapan bir şirkette muhasebe yardımcısı olarak çalışan Soares 

çok sade bir yaşam sürmektedir. Pessoa ile Pessoa adındaki bir lokantada tanışır ve 

burada Soares ona edebi tasarısını ve düşlerini anlatır. 

“Yavaş yavaş kişilik değiştiriyorum; yeni kişilikler yaratma, taklit etmenin, 

dünyayı anlamanın ya da dünya anlaşılabilirmiş gibi yapmanın yeni tarzlarını 

yaratma yeteneğimle zenginleşiyorum (evrim burada olsa gerek).”60    

59 Pessoa, F., Başıboş Bir Yolculuktan Notlar, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, 2015, s. 50. 
60 A.g.e., s. 99. 
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Pessoa gibi kurmaca yazarları da yeni kişilikler yaratma peşindedir. Bunun 

nedenini yalnızlığının neden olduğu koşulların bir ürünü olmasına bağlayan Tabucchi, 

Soares’i şu şekilde tanımlamaktadır: 

“Bernardo Soares Lizbon’da yaşayan bir muhasebe yardımcısıdır. Kısa ve 

zavallı hayatının tümünü Lisbon’da geçirir. Tak başına, Praça do Rossio ve 

Tago arasında kalan aynı zamanda şairin çalıştığı ithalat-ihracat şirketlerinin 

de bulunduğu şehrin Baixa adlı ticari bölgesinde, kiraladığı bir odada 

yaşamaktadır. 

Pessoa, Soares ile müdavimi olduğu bir restoranda karşılaşır ve içindeki yazar 

ortaya çıkar, ona izlenimlerin, açıklamaların, samimi itirafların bulunduğu 

Huzursuzluğun Kitabı adlı bu büyük eseri okutur. Bu eser, bir ruhun günlüğü ve 

aynı zamanda plan ve karakterlere önem vermeyen, konuyu duygusal yönden ele 

alan olağanüstü bir romandır.”61 

Bir anlamda gerçek bir kitap olan Huzursuzluğun Kitabı ile Pessoa edebiyat 

dünyasında önemli bir yere sahip olan Bernardo Soares’i yaratır ve bu kurgusal 

karakter aracılığı ile otobiyografisinin ince kurgusunu ortaya çıkarır. Pessoa bu 

kuramaca yazara, yazma işini devreder ortaya çıkan eser bir proje kitabı olarak 

düşünülür çünkü yazımı yirmi yıl gibi uzun bir sürede tamamlanır. Ortaya çıkan bu 

başyapıt için şunlar söylenir: 

“Soares’in kitabı kesinlikle bir romandır. Belki de çifte roman demek daha iyi 

olabilir çünkü Pessoa, Bernardo Soares adından bir karakter yaratır ve ona bir 

61 Tabucchi, A., Un baule pieno di gente scritti su Fernando Pessoa, Feltrinelli, Milano, 2001, s.    
    552. 
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günlük yazma görevi verir. Yani Soares, otobiyografisini ince bir edebi kurgu ile 

oluşturduğu kurmaca bir karakterdir. Bu otobiyografi, var olmayan bir 

karakterin gerçeklerini içeren ve Pessoa’nın bize bıraktığı tek büyük eseridir.”62 

Düşünmek ya da bazen yalnızca hissetmek, inanmak ya da var oluşunu 

amaçlarını sorgulamak, yaşamak ya da asıl yaşamak istediklerini düşlemek, kendi 

içindeki mesafeleri belirlemek, kendisi ve alter egoları arasında gidip gelmek, 

gündelik hayat tecrübeleri, aşkı, parasızlığı, umutsuzluğu ve en önemlisi yalnızlığı, 

işte bütün bunları, içinde barındırır Pessoa. 

Tüm bu yaşananlar, topmlumsal sorunlar, kargaşalar, Pessoa’nın ve onun 

kişilikleri aracalığı ile dışa vurumları kırkyedi yıllık hayatının özetidir. 

Geçen yüzyılın böylesi şaşırtıcı bir şairiyle tanışmamızı, kız kardeşinin 

sandıktan çıkardığı belgeler kadar, yazmak ve yazarak yaşamak anlayışını benimseyen 

Pessoa’nın yansımasını, Pereira İddia Ediyor ve Damasceno Monteiro’nun Kayıp 

Başı adlı eserlerindeki ana kahramanların yaşayış biçiminde gözlemeyebildiğimiz, 

Pessoa’yı bir bütün haline getiren bilinç, benlik ve yalnızlık kavramları, eserlerinde 

birer yansıma olarak sunan Tabucchi’nin katkılarını da unutmamak gerekir. 

  

62 Pessoa, F., Il libro dell’inquietudine di Bernardo Soares, Feltrinelli, Milano, 2000, s. 8. 
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III. PEREIRA İDDİA EDİYOR 

 

 

Yıl 1938, yer tarihin en büyük yıkımlarından birinin arifesinde olan, aynı 

zamanda Pessoa’nın da hayatını geçirdiği 1930’lu yılların Lizbon’udur. İspanya’da bir 

iç savaş hüküm sürerken İtalya faşizme teslim olmuş, Portekiz’de Salazar diktatörlüğü 

baş göstermiştir. Fakat bu dramatik ya da trajik bir kitap değil, günlük hayatın içine 

sıkışıp kalan bir faşizm eleştirisidir.  

Antonio Tabucchi’nin 1994 tarihli bu romanı Salazar diktatörlüğündeki 1938 

Lizbon’unda, sıradan yerel bir akşam gazetesinin kültür sayfasını hazırlayan, değişik 

bir gazetecilik anlayışına sahip olan, fiziksel özellikleri yaşlı ve şişman olarak 

tanımlanan, karısını kaybettikten sonra psikolojisi pek sağlıklı olmayan Doktor 

Pereira’nın, o dönemde ortaya çıkan politik gerginlikler içerisindeki içsel 

hesaplaşmalarını konu alır. 

Avrupa kıtası faşizmin gölgesi altındadır: Almanya'da Hitler, İtalya'da 

Mussolini, İspanya'da Franco, ve Portekiz'de Salazar. Pereira ise, sözde siyasete 

karışmak istemeyen akşam gazetesinin kültür ekinde, ölmüş yazarlarla ilgili anma 

yazıları ve henüz hayatta olan yazarlar için yazılan ölüm yazılarına oldukça meraklıdır. 

Gazete, o sıralar Portekiz’deki bütün gazeteler gibi sansüre uğramakta, hatta gazete 

sahipleri de kendi gazetelerine otosansür uygulamaktadır. Yaşanan bu olumsuzluklara 

rağmen, Pereira ilk başlarda bu duruma kayıtsız kalmakla yetinir ve uygulanan 

sansürleri kafasına takmaz.  

Tabucchi eserdeki kahramanın adının Portekizcede “pereira” armut ağacı 

anlamına geldiğini bildirir. Tüm meyve ağaçlarının isimlerinin olduğu gibi İtalya’da 
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şehir adları da İbranice kökenlidir. Bu arzuyla Portekiz medeniyetinde büyük bir iz 

bırakan ve tarihte yaşanan büyük adaletsizliklere mağruz kalan halkın anısına bu ismi 

seçer. 

Pereira ölüm konusunda saplantılı olan bir Katoliktir. En yakın arkadaşı ise 

bedenin yeniden dirilişine inanmama sapkınlığını çekinerek itiraf ettiği Peder Antonio 

adında Fransisken mezhebinden63 bir rahiptir.  

“Pereira’da Katolik’ti, en azından o sırada kendini Katolik, iyi bir Katolik 

olarak görüyordu, yine de inanmaya pek yanaşmadığı bir şey vardı: bedenin 

yeniden dirilişi. Ruha inanıyordu, kesinlikle, çünkü bir ruhu olduğundan emindi; 

ama beden, ruhunu saran bütün bu et tabakası, hayır, bu dirilemezdi, dirilmesine 

ne gerek vardı ki? Her gün ona eşlik eden yağ, merdivenleri çıkarkenki ter, soluk 

kesilmesi, bütün bunlar neden dirilmeliydi ki? Hayır, bunu başka bir yaşamda, 

sonsuzlukta falan artık istemiyordu Pereira, bedenin dirilişine inanmak 

istemiyordu”64 

Pereira İddia Ediyor uçuruma düşen ve oradan gökyüzünü görmeye çalışan bir 

toplumun sembolü olan bir gazetecinin, yeni insanlar tanıyarak, içindeki gizli kalmış 

değerleri keşfettiği bir “Bildungsroman”65 olarak düşünülebilir. Bildungsroman, 

Almanca bir terim olmasına rağmen birçok dilde kullanılmaktadır. Alman 

edebiyatında bireyin oluşum dönemi ve sonunda elde ettiği ideal yaşamı ele alan bir 

tür oluşum romanıdır. Burada karakterin aşama aşama psikolojik ve ahlaki gelişimine 

şahit oluruz, kişinin var olan akıl ve duygu gibi manevi yetileri işlenir ve yaşadığı 

63 XII. yüzyıl başlarında Assisili Aziz Francesco’nun kurduğu Hristiyan tarikatıdır. 
64 Tabucchi, A., Pereira İddia Ediyor, Can Sanat Yayınları, İstanbul, 2005, s. 8. 
65 Bildungsroman (Alm): Oluşum romanı. 
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ortama, içinde bulunduğu çağa uyanır, farkındalığı oluşur ve bu süreçte kişinin 

oluşumuna katkısı olan maddi ve manevi etmenleri, karakterin geçirdiği aşamalar 

sonucunda elde ettiği ideal oluşum meydana gelir. Oluşum romanı nostalji ve 

teslimiyet gibi temalara yer verse de, kahramanın olgunlaşmasıyla mutlaka olumlu bir 

havada sona erer. Roman kahramanının düşleri yok olmuş ama onun acı çekmesine 

neden olan düş kırıklıkları ve hatalar da geride kalmıştır. Aydınlanma Çağı 

Almanya’sında ortaya çıkan eğitici türdeki bu roman türüne özellikle Pereira’nın 

dönemin ideal kahramanına dönüşme sürecinde rastlamaktayız. 

Sıradan bir gazeteci olan Pereira’nın ideal bir kahraman olma sürecinde, içinde 

var olan fakat farklı yollarla yavaş yavaş gelişerek gerçek düşüncelerinin ortaya 

çıkması tanıştığı kişilere ek olarak edebiyata da bağlanır. Pereira bunu şu sözlerle ifade 

eder:  

“Ama benim gibi biri için, böylesi bir ülkede elinden geleni yapmak kolay bir iş 

değil, anlıyorsunuz, ben Thomas Mann değilim, sadece alçakgönüllü bir akşam 

gazetesinin kültür sayfasının silik bir sorumlusuyum. Ünlü bazı yazarları 

anıyorum ve XIX. yüzyıl Fransız yazarlarının öykülerini çeviriyorum, daha 

fazlasını yapmak olası değil.”66 

Kişinin idealleri uğruna savaşarak bir sonuca varması, özellikle vazgeçme ve 

imkansızlığın farkındalığını herhangi bir isyan yoluyla ya da vicdanını dinleyerek 

kendi düşüncelerini ifade ederek bizzat kendi seçimlerini gerçekleştirmesidir. Finalde 

başlayan bir evrim vardır. Kitap biter ama kahramanın yaşayacakları devam eder:  

66 A.g.e., s. 57. 
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“Pasaportunu bavula koyup karısının portresini duvardan indirdi. Seni yanıma 

alacağım, dedi Pereira resme bakıp, benimle gelmen senin için daha iyi olur. 

[…] Acele etse iyi olurdu, Lisboa neredeyse çıkmak üzereydi ve kaybedecek 

zamanı yoktu, diye iddia ediyor Pereira.”67  

Pessoa yansımalarını gördüğümüz Pereira edebiyata olan aşkının yanı sıra 

yaşadığı hayatı, içinde bulunduğu durumu, pişmanlıkları dile getirmekten kaçınmaz. 

Kimi zaman hayat hikayesi edebiyatla bağdaşmaz ama onun ayrılmaz bir parçasıdır. 

Bu bağı, Monteiro Rossi ve onun aşık olduğu Marta adındaki genç ve güzel kadın 

aracılığı ile şu şekilde sorgular: 

“… ama eğer onlar haklıysa, benim yaşamımın anlamı yok olur, Coimbra’da 

edebiyat okumuş olmanın ve hep edebiyatın dünyada en önemli şey olduğuna 

inanmış olmanın anlamı kalmaz, görüşümü dışa vuramadığım ve ondokuzuncu 

yüzyıl Fransa’sından anlatılar yayınlamak zorunda olduğum şu akşam 

gazetesinin kültür sayfasından sorumlu olmanın da anlamı kalmaz ve işte bu 

yüzden pişman olma gereksinimi duyuyorum, sanki ben her zaman gazetecilik 

yapmış Pereira değil de, başka biriyim, sanki bir şeyleri yadsımam gerekiyor.”68  

Bununla birlikte kahraman, 1932 yılından 1968 yılına kadar Portekiz 

Cumhuriyeti'nin “De Facto”69 diktatörü olarak hüküm süren ve Portekiz'in ekonomik, 

kültürel, sosyal ve siyasi hayatını kontrol eden, milliyetçi, tutucu, gelenekçi ve aşırı 

muhafazakar kimliğiyle tanınan Salazar, 25 Ekim 1974’de Karanfil Devrimi olarak 

anılan General Antonio Spinola'nın yönettiği askeri ayaklanmayla Salazar 

67 A.g.e., s. 163. 
68 A.g.e., s. 95. 
69 De facto (lat): fiilen, uygulamada anlamında kullanılan latince bir ifadedir. 
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diktatörlüğünün devrilmesi ile oluşan uzun bir kurtuluş sürecini gerçekleştirmek için 

toplumdaki işlevinin, bir gazeteci olarak önemli bir rol üstlendiğinin ve alçak gönüllü 

fikirlerinin farkına varır. Ve böylece, Monteiro Rossi’den doktor Cardosa’ya kadar 

birçok karakterin yardımıyla, tarihin sayfalarının edebiyatın sayfaları ile çakışmasına 

dayanan rolünün önemini anlar. Tıpkı bir halk kahramanı gibi Pereira’da hayattaki 

adaletsizlikleri kınar: burada hala, neorealist edebiyat anlayışıyla arasındaki paralellik 

ve ince çizgi görülebilir. 

Günlük hayatın içerisine sıkışan bu faşizim eleştirisi devlet, polis ya da derin 

devlet kavramlarını sorgulamakta, bu mercilerle iç içe geçen küçük burjuvanın 

çıkarları doğrultusunda hareket eden bir kesimden ibaret olduğunu göstermektedir. 

Onların karşısında ise alçakgönüllü, mütevazi olmasının yanı sıra bir o kadar da 

kapsamlı bilgi ve birikimi olan bir liberal vardır. 

Romantik kahraman Pereira, çok cesur, gözü kara bir adam değildir onu diğer 

kahramanlardan ayıran herhangi bir özelliği yoktur, o da sıradan bir kahramanın 

yapması gerektiği gibi kurulu baskıcı düzene halkının özgürlüğü için karşı çıkar. Daha 

güzel bir toplum için ihtiyaç duyulan daha fazla Pereira değil, sıradan dürüst 

insanlardır. Kitap birebir bir eleştiri kitabı olmamasına rağmen, çıkarlarını korumak 

için, oluşan düzensizliğe razı olan ve istiflerini bozmayan, en ufak bir bedel ödemek 

istemeyen bir gruptan söz eder. 

Pereira’nın, uyanma süreci kitapta kademeli ve net bir biçimde verilir. Bu 

uyanma süreci uzun fakat temelleri oldukça sağlam bir süreçtir. Pereira’nin değişimi, 

hayatına iki gencin girmesi ile başlar. Bunlardan biri, stajyer olarak ise aldığı İtalyan 

asıllı Manteiro Rossi diğeri ise güzelliğiyle dikket çeken Marta’dır. Bu iki gençle 
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birlikte, Pereira’nın bilinçaltında gizlediği politik düşüncelere temas edilir. İki gencin 

yanı sıra, Pereira’nın doktoruyla yaptığı ikili diyaloglar, kendi yolunda giden, kafasını 

başka yöne çevirmeyen adamı başka bir dünyaya doğru yöneltir. Bir bakıma 

yaşadıkları, egosunu sarsar, dolayısıyla farkındalık ve değişim başlar. Bu kriz 

anlarında iki gencin yanı sıra doktorunun ve sürekli gittiği restoranda diyalog kurduğu 

garsonun da büyük önemi vardır.  

Romanın tarihsel açıdan örnek oluşturması ve gerçek bir hayattan esinlenerek 

yazıldığını Tabucchi’nin ilk kez 1994 yılının Eylül ayında Il Gazzettino70 da 

yayınlanan ve sonradan da kitabın İtalyanca aslının onuncu baskısına eklenen 

metinden anlıyoruz. Eserin son bölümünde neredeyse; yorgun yaşlı, hassas Pereira pes 

etmek üzereyken bir ideal için savaşmanın verdiği hazzı yeniden keşfedecektir. 

NOT71 

Doktor Pereira ilk kez 1992 Eylül’ünde bir akşam ziyaretime geldi. O dönemde 

adı Pereira değildi henüz, hatları daha kesinleşmemişti, belirsiz, oynak ve 

buğulu bir şeydi, ama bir kitabın başkahramanı olmayı arzu ettiği ortadaydı. 

Yalnızca bir yazarın arayışında olan bir kahramandı. Anlatılmak için beni neden 

gelip seçtiğini bilmiyorum. Olası varsayımlardan biri, Önceki ay, Lizbon’da 

kavurucu bir ağustos günü, benim de bir ziyarette bulunmuş olmamdır. O günü 

çok açık bir şekilde anımsıyorum. Sabah, kentin günlük gazetelerinden birini 

almış ve yaşlı bir gazetecinin Lizbon’un Santa Maria Hastanesi’nde olduğu ve 

naaşının son bir saygı belirtisi olarak aynı hastanenin küçük bir kilisesinde 

70 Il Gazzettino (it): Günlük İtalyan gazetesi.  
71 A.g.e., s. 164-167. 
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görülebileceği haberini okumuştum. Nezaket gereği, bu kişinin adını açıklamak 

istemiyorum. Bu kişiyle altmışlı yılların sonunda, Portekizli bir sürgün olarak 

yaşadığı Paris’te, yerel bir gazetede yazdığı sırada kısa bir tanışıklığımız 

olduğunu belirtmekle yetineceğim. Kırklı ve ellili yıllarda, Salazar diktatörlüğü 

dönemi Portekiz’inde mesleğini icra etmiş bir adamdı. Ve bir Portekiz 

gazetesinde rejim karşıtı acımasız bir makale yayınlayarak Salazar yönetimine 

güzel bir oyun oynamayı başarmıştı. Daha sonra, doğal olarak başı polisle ciddi 

derde girmiş, sürgün yolunu seçmek zorunda kalmıştı. Yetmişdört olaylarından 

sonra, Portekiz yeniden demokrasisine kavuşunca, ülkesine dönmüş olduğunu 

biliyordum, ama bir daha hiç karşılaşmamıştık. Yazmayı bırakmış, emekliye 

ayrılmıştı, nasıl yaşadığını bilmiyorum, ama ne yazık ki unutulmuştu. O 

dönemde Portekiz, elli yıllık bir diktatörlükten sonra, yeniden demokrasisine 

kavuşan bir ülkenin çarpıntılı ve kargaşalı yaşamını sürdürüyordu. Genç 

insanların yönettiği genç bir ülkeydi. Kırklı yılların sonunda, kararlılıkla 

Salazar diktatörlüğüne karşı çıkan yaşlı bir gazeteciyi kimse anımsamıyordu. 

Öğleden sonra ikide naaşı ziyaret edecektim. Hastanenin küçük kilisesinde 

kimsecikler yoktu. Tabutun kapağı açıktı. Bu bey Katolik’ti ve göğsüne tahtadan 

bir İsa heykelciği bırakılmıştı. Başucunda on dakika kadar kaldım. Sağlam 

yapılı, hatta şişman bir ihtiyardı. Paris’te tanıdığım zaman elli yaşlarında, zinde 

ve incecik bir adamdı. Yaşlılık, belki de çetin bir yaşam onu yağlı ve porsuk bir 

ihtiyara dönüştürmüştü. Tabutun ayakucunda, ufak bir düzlem üzerinde, 

ziyaretçilerin imza attıkları bir defter duruyordu. Birkaç isim yazılmıştı, ama 

aralarında benim tanıdığım kimse yoktu. Belki eski iş arkadaşları, onun yanında 

aynı mücadeleleri vermiş emekli gazetecilerdi. 
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Dediğim gibi, eylülde, Pereira da beni ziyaret etti. O anda ne diyeceğimi 

bilemedim, buna karşın edebi bir kişi görünümü altında ortaya çıkan bu belli 

belirsiz hayaletin bir simge, bir eğretileme olduğunu bulanık bir şekilde 

kavradım. Bir anlamda, son bir saygı duruşunda bulunduğum yaşlı gazetecinin 

doğaüstü bir yansımasıydı. Biraz rahatsızlık duyduysam da yine de onu sevgiyle 

karşıladım. O eylül akşamı, yolculuk etmekte olan bir ruhun kendini anlatmak, 

bir seçimi, bir acıyı, bir yaşamı betimlemek için bana gereksinim duyduğunu 

anladım belli belirsiz. Uyku öncesinin bu ayrıcalıklı alanında ve de benim 

başkişilerimin ziyareti için en uygun zaman olduğuna inandığım alanda, yeniden 

uğramasını, bana içini dökmesini, öyküsünü anlatmasını söyledim kendisine. 

Yeniden geldi ve hemencecik adını buluverdim: Pereira. Portekizce’de, Pereira 

armut ağacı anlamına gelir ve bütün meyve ağaçları gibi Musevi kökenli bir 

isimdir. İtalya’da Musevi kökenli isimlerin kent adları olması gibi. Bu yolla da 

Portekiz medeniyetinde önemli izler bırakmış ve tarihin büyük hırsızlıklarına 

katlanmış bir ulusa saygılarımı sunmak istedim. Ama beni bu ada doğru iten, bu 

kez, edebi bir neden daha vardı: iki arkadaşın, diyalogları boyunca, hakkında 

asla bir şey öğrenemeyeceğimiz Pereira adındaki gizemli bir Portekizliyi 

çağrıştırdıkları, Elliot’un “What about Pereira ?” başlıklı küçük ara oyunu. 

Buna karşın, ben kendi Pereira’m hakkında çok şey öğrenmeye başlamıştım. 

Gece ziyaretlerinde dul olduğunu, kalp hastalığını ve mutsuzluğunu anlatıyordu. 

Fransız edebiyatını, Mauriac ve Bernanos gibi iki savaş arası Katolik yazarları 

özellikle sevdiğini, ölüm konusunda saplantılı olduğunu, en yakın gizdesinin 

Peder Antonio adında Fransisken mezhebinden bir rahip olduğunu, ona bedenin 

yeniden direnişine inanmama sapkınlığını çekine çekine itiraf ettiğini öğrendim. 
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Ardından, Pereira’nın itirafları, bu satırları yazanın imgelemiyle birleşerek 

gerisini getirdi. Pereira’nın yaşamında çok önemli bir ay buldum, kavurucu bir 

ay, Ağustos 1938. İkinci Dünya Savaşı’nın felaketi eşiğindeki Avrupa’yı, 

İspanyol İç Savaşı’nı, yakın geçmişimizin trajedilerini düşündüm. Ve 93 

yazında, artık eski bir dost olan Pereira, bana yaşamını anlattıktan sonra 

yazmaya başlayabildim. Vecchiano’da, iki kavurucu ay boyunca, yoğun ve zorlu 

bir çalışmayla yazdım. Mutlu bir rastlantı sonucu, son sayfayı 25 Ağustos 1993 

günü bitirdim. Ve bu tarihi sayfaya kaydetmek istedim, çünkü benim için önemli 

bir tarihti: kızımın yaş günü. Bu bana iyi bir belirti gibi göründü. Çocuklarımdan 

birinin doğumuyla aynı mutlu gün, yazının gücü sayesinde, bir adamın 

yaşamının öyküsü de doğuyordu. Tanrıların bize hazırladığı olayların akıl ermez 

örgüsünde, bütün bunların bir anlamı vardır belki. 

                     Antonio TABUCCHI 
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a) Yazarın Anlayış ve Anlatış Özelliği 

 

 

Özgün bir tarzda yazılan bu romanda kullanılan dil çoğunlukla edatlarla 

karakterize edilmiş basit, anlaşılabilir ve herkesin ulaşabileceği güncelliktedir. 

Tabucchi’de göze çarpan noktaklardan biri de romanın özgün olarak yazılmış 

olmasıdır. Herkes tarafından anlaşılabilecek cümleler ve kelimelerle okuyucuyu 

etkileyerek olağan bir yazı stilinden uzaklaşmayı başarır. 

Hikaye karakterlerin dışında bir anlatıcı tarafından aktarılır. Yazar, hikayesini 

anlatan başka bir kişi ile konuşuyor gibi görünmektedir. Tabucchi anlatılanları 

hikayeden ayırır ve bu nedenle konuya ihtiyatla yaklaşır. “Pereira iddia ediyor” söz 

öbeği bunaltıcı sıklıkta tekrarlanır fakat aynı zamanda bir karakterin sevilmesi ve ona 

karşı bir sempati duyulmasına katkı sağladığı kabul edilebilir: 

“Ama tren perona girerken kendini iyi, yatışmış ve dinç hissediyordu, ayrıca 

Deniz Tedavi Merkezi için önünde bol bol zamanı vardı, orada en azından bir 

hafta kalacaktı, diye düşündüğünü iddia ediyor Pereira.”72 

Bu söz öbeğinin sıklıkla kullanılması kitabın konuşma diline ne kadar yakın 

olduğunun en belirgin göstergesidir. Eserin stiline göre bu yön, anlattığı hikayenin 

doğruluğundan beslenen yazarın duyduğu şüpheleri de, sık sık kullandığı Pereira iddia 

ediyor söz öbeği aracılığı ile anlattıklarını doğrulama niyetindedir. Anlatıcı, ana 

kahramanın bakış açısından hikayeyi anlatıyor dahi olsa, hikayedeki her şeyi bilen kişi 

değildir. Ana kahramanımız sanki bir mahkeme salonunda kendisine yönelik 

72 A.g.e., s. 83. 
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suçlamalara karşı savunma yapıyor izlenimi verir. Sanki dolaylı bir konuşma gibi, 

tırnak işaretleri olmadan doğrudan ortaya atılan konuşmalar Tabucchi’nin poetikasının 

bir özelliğidir. Bu kişisel seçim hikayenin devamlılığını sağlar. 

Dolaylı bir yolla anlatılan bu hikaye okuyucunun ilgisini çeken her bir bölüme 

iyi planlanmış yeni unsurlar eklenerek devam eder. Hikayede belirtilmeyen bir kişi 

olan anlatıcı, konunun dışında kalmasına rağmen Pereira’ya eşlik eder, onun 

düşüncelerini okuyucuya aktarır. Anlatıcı çoğunlukla ayrıntıları ortaya çıkarmak için 

değil başkahramanın niyetini aktarmak için bizimle iletişime geçer.  

“Pereira, onunla bir yaz günü tanışmış olduğunu iddia ediyor. Güneşli, esintili, 

harika bir yaz günüydü ve Lizbon ışıldıyordu.”73 

“Hikayeyi anlatan kişi bir kaydedici görevi görmektedir, bu kaydedici, hikaye 

boyunca Pereira’nın uzun konuşmalarını ‘iddia ediyor Pereira’ söz öbeğini 

kullanarak dolaylı bir anlatımla aktarır. Kısacası, bu söz öbeğinin, Pereira’nın 

düşüncelerinin ve söylemlerinin metinsel bir beyanı olduğunu okuyucu bir an 

bile unutmaz.”74 

Tabucchi sadece bir edebiyatçı değil aynı zamanda gazetelerde köşe yazıları 

yazan ve iyi muhalefet yapan bir politika tutkunudur. Salazar diktatörlüğü sırasında 

Lizbon’da aşırı kilolu ve katolik olan sıradan bir gazetecinin hayatına giren bir genç 

aracılığıyla yaşadığı metamorfozu konu alan, 1994 yılında yayınladığı Pereira İddia 

Ediyor adlı kitabı ile gündeme oturur. Gerçek bir hikayeden esinlenerek anlatılan bir 

roman, Portekiz’in politik durumuna göndermelerde bulunarak, İkinci Dünya Savaşı 

73 A.g.e., s. 7. 
74 Brizio-Skov, F., Antonio Tabucchi-navigazioni in un arcipelago narrativo, Pellegrini Editore,      
    Cosenza, 2002, s. 129. 
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yılları öncesi uygulanan sansür temasını, kişilik temasını, metamorfoz temasını, 

yalnızlık teması, ölüm teması (özellikle karısı ve Monteiro Rossi aracılığı ile), aşk 

temasını, adaletsizlik temasını (ifade özgürlüğünün olmaması, bir diktatörlüğün 

varlığı, polis şiddeti aracılığı ile) ele alır: 

“‘Pereira İddia Ediyor’ adlı eser değişimin dışa vurumudur, sanki Tabucchi’nin 

içindeki ben-yazar duygusunu açığa çıkarır. Aslında, diyaloğa dayanan 

anlatının yapısı ise oldukça doğrusaldır, kullanılan dil yalındır ve eserde tarih-

politika bağlamı merkezi bir rol oynamaktadır.”75 

XX. yüzyıl İtalyan edebiyatının başyapıtlarından biri olan bu romanda Tabucchi, 

Pereira aracılığı ile sıradan bir insanın yarattığı kelebek etkisini göstermeyi amaçlar. 

Tabucchi, dikta yönetiminin hakim olduğu Lizbon’u olağanüstü melankolik bir şekilde 

tasvir eder ve Lizbon’da hüküm süren eşsiz atmosferin betimlemesini ustaca yönetir. 

Yazarın anlayış ve anlatış özelliğinin yansıması olan Pereira İddia Ediyor, tarihi 

bir roman olmasının yanı sıra, Çağdaş İtalyan Edebiyatının önemli örnekleri 

arasındadır. Dilinin sadeliği ve işlediği sosyal konu ile İkinci Dünya Savaşı sonrasında 

ortaya çıkan, yolsuzluk, yoksulluk, ahlaki çöküş gibi temaları işleyen bir akım olan 

İtalyan Yeni Gerçekçiliğinin önemli örnekleri arasında yer alır. 

  

75 Schwarz Lausten, P., L’uomo inquieto. Identità nell’opera di Antonio Tabucchi, Museum    
    Tusculanum Press, Copenhagen, 2005, s. 139. 
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b) Toplumsal Mesaj Yansıması 

 

 

Tabucchi romanını kesin ve hassas bir amaçla yazar: Biraz olsun ahlak 

duygusuna sahip olan insanları gelişen olaylar karşısında kayıtsız kalmamaya ve zor 

durumlarda savundukları değerler için savaşmaya davet eder. Değerleri için savaşan 

bu insanların sayılarının az olmasının onları yıldırmadığını ve kelebek etkisi 

yaratabileceklerini düşünür. Çünkü bir gün, bir kimse tarafından değerlerimize yapılan 

saldırının, toplum içindeki yaşantımızı etkileyeceğini ve bu duruma kayıtsız 

kalınamayacağını belirtir. Tarih sabit kalamaz ve bizim üzerimizden akıp gider. Tarih 

üzerimizden akıp giderken yapılması gerekenler vardır ve bunlar bilinçaltında yatan 

başka bir benlik tarafından gizli tutulur. En azından sahip olduğumuz ve 

bilinçaltımızda yatan bastırılmış duygularımızı daha sonra pişman olmamak adına 

düşünce ve bilgi edinme özgürlüğünün göz ardı edildiği, toplumun psikolojik açıdan 

çöktüğü bir ortamda ortaya çıkarmamız gerekir. 

Yazarın, son yıllarda ülkesinde cereyan eden bu sosyokültürel kriz ikliminden 

etkilenmesi ve romanında buna değinmesi okuyucuya romanın tarihsel boyutunu ve 

bunun yanı sıra Pessoa yansımalarını gösterir. İnsanların diktatör bir yönetim 

tarafından kontrol altına alınması ve artık oluşan durumlar karşısında isyan 

edemeyecek duruma gelmesiyle er ya da geç totaliter rejimin kaçınılmaz olduğunu 

öngören yönetimin aksine yazar Pereira İddia Ediyor aracılığı ile bizi 

onaylamadığımız bir durumu ya da olguyu değiştirmek ve kolları sıvayıp içimizdeki 

gücü ve cesareti ortaya çıkarmak için bize çağrıda bulunur. Tabucchi, Pereira’nın 

hayatı ve yaşadıkları yoluyla insanların ömürleri boyunca muzdarip oldukları acımasız 
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durumu vurgular. Yeniden hayattan zevk almaya başlayan ve kendi halinde yaşayan 

bir adam, başkalarının sıkıntılarına ortak olmak için kendi kabuğundan çıkıp, kendi 

sıkıntılarından sıyrılır ve Portekiz’de otuzlu yılların sonunda yaşanan adaletsizlikleri 

gözler önüne serer. 

Başlık kitabın içeriği konusunda yeteri kadar bilgi veremez. Fakat hikayenin 

sonunda başlığın anlamını daha iyi anlaşılır. Pereira, bir diktatörlüğün boyunduruğu 

altında yaşayan insanların kabul etmediği ya da farkına varamadığı şeyleri iddia eder. 

Hikayenin başında Pereira’nın umursamaz tavırları okuyucu üzerinde değişik bir 

etki bırakmaktadır. Fakat hikayenin sonuna geldiğimizde Pereira’nın gerçek kimliği 

ve asi yönünü görüyoruz. Pereira’nın geçirdiği metamorfoz çok titiz bir biçimde 

sunulur ve bu metamorfoz bizi Pereira’ya bağlar, yavaş yavaş Pereira’nın olaylar 

karşısındaki reaksiyonları tahmin edilir ve Pereira’nin gizlemeye çalıştığı karakteri de 

keşfedilmeye başlanır. Hikayenin sonuna kadar gerilim devam eder ve her adımda 

Pereira’ya bir adım daha yaklaşılır.  

Hikaye oldukça ilginç bir sonla biter ve keşfedilmesi gereken başka bir gerilimin 

kapısını açar. Çünkü Pereira’nın macerası tam olarak sonlanmamıştır hatta bu son geri 

kalan hayatının başlangıcı olarak düşünülebillir. Bir bakıma Pereira’nin beklediği an 

gelmiş, eline ülkesinin izlediği politikayla yaşadığı görüş ayrılığını ifade etme fırsatı 

geçmiştir. Bu fırsat son bölümde Pereira’nın tehlikeleri göze alarak gazetede 

yayınlattığı makale ile gözler önüne serilir. Bu büyük metamorfoz ise Tabucchi’nin 

başarısını gösterir: 
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“Roman biter fakat olaylar son bulmaz ya da bir sonuca ulaşmaz.”76 

Tabucchi bilinen bir konuyu farklı bir ülkede ele alır. İtalyan yazar, faşizmin 

doğduğu yerlerden biri olan İtalya’da da bu konuyu ele almak yerine, Avrupa’nın uç 

noktasında yer alan Portekiz’i seçer. Faşizm fikri aynı olmakla birlikte, pratikte 

uygulanışı ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Belki de yazar, okuyucularına 

Avrupa Kıtasında diktatörlük sistemi olan faşizmin gelişimini göstermek ister. 

Anlatılan hikayenin benimsenmesi için daha önce bahsedildiği gibi o dönemde 

Avrupa’nın içinde bulunduğu politik durumun bilinmesi gerekir. Ana konu her ne 

kadar Portekiz’in içinde bulunduğu politik durum olarak görülse de Pereira’nın 

tarihsel süreçte yaşadığı metamorfoz göz ardı edilemez. Tabucchi’nin Portekiz’in 

boğucu politik atmosferini karakterler aracılığı ile geniş bir yelpazede sunuş biçimi 

oldukça ilginçtir. Her temsilci yani her karakter kaçınılmaz olarak rejimin bir yanını 

temsil eder. Örneğin sistemin kurbanını Bayan Delgado, pasif ve ilgisiz tutumuyla 

sisteme uyum sağlamaya çalışan kişiyi temsil eden karakter Silva, ideallerine ulaşmak 

için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan gençleri Monteiro Rossi, kuzeni ve Marta 

karakterleri temsil ederken ihtiyatlı ama etkili entellektüelleri ise Pereira ve Doktor 

Cardoso temsil eder. 

Kitapta karakter sayısının azlığı dikkat çeker fakat az sayıdaki bu karakterler 

oldukça iyi betimlenir bu durum kitabın içeriğini daha da zengin kılar. Karakterler 

aracılığıyla ortaya çıkan tezatlık hayatı seven Monteiro Rossi’nin ölmesi, hayatı 

umursamayan Pereira’nın ise hayata yeniden tutunması ile son bulur. 

76 Brizio-Skov, F., Antonio Tabucchi navigazioni in un arcipelago narrativo, Pellegrini Editore,   
    Cosenza, 2002, s. 144. 
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Diğer bir yandan Tabucchi karakterleri psikolojik yönden ele alır. Yapılan 

psikanalitik analiz hassas ve ince bir çalışmanın ürünüdür. Her ne kadar romanın 

sonunda ana kahramanın geçireceği metamorfozu tahmin ediyor olsak da değişimi 

somut olarak görme isteği kitabı sürükleyici bir hale getirir. Ortaya çıkan ise kişisel 

bir devrim ya da kurban edilmedir.  

  

 
 

58 



c) Psikanaliz 

 

 

Lizbon’da 1938 yazıdır. Sıcak sadece Portekiz’i değil, kıtanın büyük bir 

bölümünü kavurmaktadır. Sağa doğru güçlü bir sürüklenme, Salazar rejiminin şafakta 

göründüğü bir ülke, rejim yanlısı polislerin çalışmaları, milliyetçi propagandalar, 

sansürler, dezenformasyonlar, egemen olan ideolojiye karşı çıkanlara uygulanan baskı 

ve her geçen gün ağırlaşan boğucu bir hava vardır. Fakat, Lisboa gazetesinin kültür 

ekinden sorumlu Pereira ülkesinde hatta Avrupa’da olup bitenlerden habersiz, kendi 

küçük dünyasında edebiyat içinde kaybolmuş, çok şekerli limonatasıyla, geçmişe dair 

anılarıyla, ölen karısının fotoğrafıyla yaptığı sohbetlerle sıradan hayatını idame 

ettirmektedir. 

Romanda, Doktor Cardoso yardımıyla Pereira’nın psikolojisi ile ilgili en hassas 

noktalar okuyucuya sunulur. Aslında doktor, Pereira’nın tuhaf ve çelişkili ruhsal 

durmunu açıklayacak olan bir teori sunar. Bu teori, Théodule Ribot ve Pierre Janet 

adında iki ünlü filozof tarafından ortaya atılır. Her bir insanın tek bir ruhu olduğuna 

inanan Hristiyan dininin tersine, bu filozoflar her bir kişiliğin çeşitli ruhların ittifakı 

ile oluştuğunu savunurlar. Bu ittifakta diğer ruhları kontrol altında tutan egemen bir 

ben vardır. Bu oluşumda egemen olan benlik, daha güçlü ve daha etkili bir benliğin 

ortaya çıkması ile arka plana geçer. Ön planda olan benlik diğer ruhların başını çeker 

ve ondan daha güçlü bir benlik ortaya çıkana kadar yönetimde kalır. Bu teori birçok 

yazar tarafından savunulur ve eserlerin karakter özelliği olarak karşımıza çıkar. Bu 

teori Tabucchi ve kurmaca yazarları aracılığı ile Pessoa’yı birbirlerine yakınlaştırır. 
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“Pessoa, Pirandello ve XX. yüzyılın başlarında diğer birçok yazar, büyük 

olsalıkla, filozof ve aynı zamanda doktor olan T. Ribot, P. Janet ve A. Binet’in 

ortaya attığı çoğul ruh teorisinden haberdardı. Ortaya atılan bu teori, öznenin 

bölünmesi ve çoğulluğunu bilimsel bir bakış açısı ile açıklar ve bu temeli hücre 

bölünmesine dayandırır.”77 

Egemen olan bu benliğin değişimi Pessoa’da olduğu gibi doğrudan bir saldırı 

biçiminde ya da yavaş yavaş büyüyen bir erozyon gibi olabilir. Pereira’da gerçekleşen 

bu değişim de tam olararak bu biçimdedir. Doktor Cardoso, Pereira’ya yeni egemen 

benliğin gelişimini reddetmemesi gerektiğini tavsiye eder çünkü reddetmesi kendisi 

ile çelişmesine neden olabilir. Pereira içinde değişmekte olan duyguların farkındadır 

fakat bu gelişimi engelleyen bir sınır vardır içinde. 

Bu değişimin açığa çıkmasının asıl nedenine bakılabilir: Monteiro Rossi ve 

Marta ile karşılaşmadan önce Pereira çok normal, sıradan bir hayata sahip olduğunu 

düşünür; sıradan bir akşam gazetesinin kültür ekinde hayat normal akışındaymış ve 

yaşadığı ülkede hiçbir problem yokmuş gibi ölüm üzerine makaleler yazar ve işinden 

başka bir şey düşünmez. Eve döndüğünde karısının fotoğrafıyla konuşan Pereira bir 

bakıma gelecekle yüzleşmekten kaçınır ya da korkar. Fakat bu iki genç ile karşılaşması 

hayatında radikal bir değişikliğe neden olur. İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasına kısa 

bir süre kala Portekiz’i ve dünyayı saran problemlere karşı Pereira’nın farkındalığı 

artar. Dolayısıyla bu farkındalık Cardoso, Marta ve Monteiro Rossi aracılığıyla 

gerçekleşir. Tabucchi Pereira’nın hayatının Monteiro Rossi ve Marta’nın hayatına 

göre oldukça banal ve işe yaramaz olduğunu düşündürür. Çünkü asıl isteği, Pereira’nın 

77 Schwarz Lausten, P., L’uomo inquieto. Identità nell’opera di Antonio Tabucchi, Museum    
    Tusculanum Press, Copenhagen, 2005, s. 90.  
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konuşmaktan sürekli kaçındığı siyasetten ve o dönemin siyasi sorunlarından 

bahsetmesidir. Pereira yaşadığı hayattan memnun, Coimbra’da eğitim görmüş, sevdiği 

kadınla evlenmiş, hayatını istediği şekilde yönlendirmiştir fakat içinde nedenini 

bilmediği bir pişmanlık vardır. Bu pişmanlığı sürekli günah çıkararak gidermek ister, 

ne için günah çıkaracağını bilmemesine rağmen günah çıkarmak Pereira için oldukça 

önemlidir ve bu durumu neredeyse bir saplantı haline getirir. 

Bu üç karakter Pereira’ya, ülkesinin sorunlarıyla ilgilenmek ya da bir anlamda 

farkındalığını sağlamak, baskın olan benliğini ortaya çıkarmak ve kişisel seçimlerini 

yapmak için yardım eder. Hikayenin başında tam olarak ne istediğini bilmeyen 

kahramanımız kendi içinde paradoksal tavırlar içindedir. Örneğin; Monteiro Rossi ile 

olan diyaloglarında düşündüğünün tersini söylemektedir. Bu nedenle söylediği ve 

düşündükleri birbirini tutmayan paradoksal bir karakterdir ve Doktor Cardoso bu 

paradoksal durumun Pereira’nın içinde bulunduğu durum ile bağlantısını kurar. Ona 

göre, Pereira yaşadığı iç bunalımları yemek yiyerek ve aşırı şekerli limonata içerek 

dengelemeye çalışır. Limonatasını aşırı şekerli içerek hayatını tatlandırmak ister. 

Doktor Cardoso aynı zamanda Pereira’nın psikolojik sorunlarını açıklamak için 

cinselliğin önemini vurgular. Pereira’ya kişisel sorular sormasının nedeni, cinsel hayal 

kırıklıklarını analiz ederek rahatsızlığına bir açıklama getirmek istemesidir. Tüm bu 

sorunları Pereira için aşılamayacak nitelikteyken, bol şekerli içilen limonata sorunların 

çözümünü yansıtan bir metafor olarak düşünülür: 

“Belki de Pereira’nın açgözlülükle içtiği limonatalar pişmanlığını 

maskelemektedir?”78 

78 Gramigna, G., Viaggio al termine del novecento. Il romanzo italiano da Pasolini a Tabucchi,    
    Mondadori, Milano-Torino, 2013, s. 194. 
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Bunun yanı sıra rüyalar da, anıları tarafından cezbedilen Pereira’nın hayatında 

önemli bir rol oynamaktadır çünkü Pereira rüyalarda yaşayan bir karakterdir. 

Neredeyse bütün roman boyunca, gençliğinin ve gençken gittiği Granja’nın hayalini 

kurar.  

Doktor Cardoso’ya göre düşlerin analizi ruh ile doğrudan ilişkilidir ve tedaviyi 

bu yönde yürütmek esastır. Rüyalar geçmişe dönmenin ve dünyadan kaçmanın tek 

yoludur. Fakat Pereira’nın rüyalarla oldukça tuhaf bir bağı vardır, asla rüyalarından 

konuşmak istemez, ona göre rüyalar o kadar kişiseldir ki bu nedenle anlatılması 

yasaktır. 

Romanın iki düzeyde önemini vurgulamak oldukça önemlidir: Birincisi tarih 

düzeyinde ikincisi ise başkahraman düzeyindedir. Tabucchi bize başkahramanın 

fiziksel ve psikolojik değişimlerini gözlemlememize olanak sağlar. Geçiş aşamasında 

olan Pereira bu değişimi kabul etmek istemez fakat Doktor Cardoso sayesinde bazı 

şeylerin farkına varmaya başlar. Dolayısıyla metamorfozun gerçekleştiği bu bölümler 

hikayeye gizem katar ve romanın çözümü konusunda bize bir ipucu verir.  

Tabucchi kendi halinde sessiz bir karaktere böylesine zorlu bir görev yükleyerek 

zıtlıkların yarattığı uyumu gözler önüne serer. Topmlumsal bilincin uyanışı, tüm 

baskıcı davranışların, ilgisiz korkak hareketlerin, gerçekler karşısında gözünü kulağını 

kapatıp kendi küçük dünyasında çıkarları doğrultusunda hayal kuranların 

reddedilmesi, bunlar herhangi bir bağlamda ve herhangi bir tarihsel süreçte oldukça 

önem taşıyan sorunlardır: Tabucchi’nin karakterleri bu sorunlar karşısında kendi 

kabuğuna çekilmek yerine savaşmayı tercih eder. 

Romanda yer alan ana temalar ise alt başlıklar halinde incelenebilir. 
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c.1) Metamorfoz 

 

 

“Pereira uyanışı gerçekleşmeden önce gerçekliğin acımasızlığı karşısında 

kördür ve diğer bir yandan da edebiyatta takındığı muhafazakar tutum ile 

farkında olmadan dolaylı bir şekilde rejimi destekler.”79  

Hikayenin ana teması Pereira’nın geçirdiği metamorfozdur. Pereira adım adım 

bir farkındalık kazanır, sadece Portekiz’in değil aynı zamanda İspanya’da gelişen 

siyasi olayların ciddiyetinin farkına varır ve bir gazeteci olarak, okuyucularını o 

dönemde meydana gelen gerçekler hakkında bilgilendirerek işinin gereğini yapma 

ihtiyacı hisseder. 

Ondördüncü bölümün başında hiçbir şey olmamış, sanki Manteiro Rosssi onun 

hayatına girmemiş gibi bir anda çekip gider, dünyadan uzaklaştığını sandığı bir anda 

bilinç kazanmaya başlar. Marta’nın telefonundan sonra ise Pereira’nın içini bir 

huzursuzluk kaplar, genç aşıkların durumu Pereira’yı endişelendirir. Pereira’nın Marta 

ile baş başa görüşmesi okuyucunun Preira’daki bu büyük değişimi görmesini sağlar 

çünkü Pereira, bu güne kadar gençlerin sorunlarına yabancı kalsa dahi her konuda ona 

güvenmelerini ister. Bu görüşmeye kadar Pereira politika hakkında tek kelime etmez 

hatta ilgilenmediğini söyler. 

Onsekizinci bölümün sonuna geldiğimizde Pereira’nın aklına mükemmel bir 

fikir gelir. İspanya’da Franco karşıtı katolik bir yazar olan Bernanos’un, Franco’nun 

baskıcı rejimini eleştirdiği ve büyük bir skandala imza attığı kitabı Journal d'un Curé 

79 Schwarz Lausten, P., L’uomo inquieto. Identità nell’opera di Antonio Tabucchi, Museum    
   Tusculanum Press, Copenhagen, 2005, s. 139. 
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de Campagne’dan80 birkaç bölüm çevirebileceğini ve bunları çalıştığı gazetenin kültür 

ekinde yayımlayabileceğini düşünür. İşte bu baslangıç tam olarak bize Pereira’nın 

düşünce sisteminin değiştiğini gösterir ve hikayenin devamı hakkında ipucu verir. 

Ondokuzuncu bölüme geldiğimizde Pereira’nın Peder Antonio ile olan 

diyaloglarını görüyoruz. Pereira Peder Antonio’ya daha önce Doktor Cardoso ile 

üzerinde konuştukları iki filozofun öne sürdüğü bir teoriden bahseder, yani tek bir ruha 

değil birçok ruha sahip olduğumuzu ve bu ruhlar ittifakının egemen bir benlik 

tarafından yönetildiğini ve zaman zaman ya da farklı durumlarda bu benliklerin 

değiştiğini söyler. Bu noktada ise daha önce okuyucunun fark ettiği değişimi artık 

Pereira da kabul eder ve Peder Antonio’ya birkaç aydır daha farklı hissettiğini daha 

önce hiç yapmadığı hatta yapmayı bile düşünmediği şeyleri yaptığını, Marta ve 

Manteiro Rossi ile karşılaşmasının bütün hayatını değiştirdiğini iddia eder. 

  

80 Journal d'un Curé de Campagne (fr): Bir Taşra Papazının Güncesi. 
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c.2) Pereira ve Kayıtsızlık  

 

 

Tabucchi’nin ana kahramanı edebiyat alanında uzmanlaşmış olan bir 

karakterdir. Böylesine çok okuyan bir karakterin bilgisi yadsınamaz bu nedenle 

Pereira’nın politikaya olan tutumunu bilgisizlik ya da cahillik olarak düşünmemek 

gerekir. Hikayede Pereira kendi halinde banal bir karakteri temsil ederken ne 

Portekiz’de ne de İspanya’da olup bitenlerden haberi vardır. Ülkede olup bitenleri 

Café Orquidéa’da çalışan garson Manuel, günah çıkarma bahanesiyle sık sık ziyaret 

ettiği kilisenin pederi Antonio ve sağlığına tekrar kavuşmak için bir süre kaldığı 

hastanenin doktoru Cardoso’dan öğrenmektedir. Tabucchi kahramanın bu davranışları 

ile güncel olaylara karşı ilgisizliğini okuyuculara paradoksal bir durum olarak 

gösterme çabasındadır. Çünkü sessiz bir karaktere yüklediği bu görevle kabuğunu 

kıran bir savaşçı ortaya çıkarır. Farkındalığın gelişiminden önce paradoksal bir tutum 

sergileyen Pereira, Portekiz’de olup bitenleri tahmin etmenin zor olduğunu çünkü 

Portekiz gazetelerinin gerçekte var olan politik durumdan bahsetmediklerini sadece 

milliyetçilerin zaferlerinden bahsettiklerini iddia eder fakat unutmamız gerek şey 

Pereira’nın bir gazeteci olduğu ve derin bilgi birkimine sahip bir entellektüel 

olduğudur. 

Tabucchi zıt kutuplardan mükemmel bir uyum yaratır. Bir yazar olarak Tabucchi 

aynı zamanda çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaparken toplumsal ve politik 

eleştiriler yapmaktan kaçınmaz. Yazarın bizzat kendisi ile kurgusal karakteri arasında 

yarattığı zıtlık ile okuyucuların dikkatini çeker. Bu durumu o dönemin koşullarına 
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bağlamak mümkündür. Eserlerindeki politik kimlik ve toplumsal eleştiri şu şekilde ele 

alınır: 

“Tabucchi’nin tarihe olan ilgisi, çeşitli tarihsel alanlarda, konunun politik 

kimliğini de tanımlayarak farklı siyasi tutumları karşılaştırma arzusu ile 

birleşir. Tabucchi, sadece faşist rejimin bireyler üzerindeki baskısı ile değil 

(Portekiz ve İtalya’da), aynı zamanda daha spesifik bir şekilde, XX. yüzyılın 

tümüne hakim olan, sosyalist ve komünist solun içindeki bölünme ve zıtlıklarla 

da ilgilenir...”81  

Pereira’nın uyanışı ve farkındalığının doğuşu sayesinde Tabucchi karakteri 

aracılığıyla tarih ve politika ile olan bağını eserinde okuyucuya iletir ve bu bağ eserde 

dışa vurum olarak okuyucunun karşısına çıkar. 

  

81 Schwarz Lausten, P., L’uomo inquieto. Identità nell’opera di Antonio Tabucchi, Museum     
   Tusculanum Press, Copenhagen, 2005, s. 122. 
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c.3) Yalnızlık 

 

 

Karısının ölümünün neden olduğu boşluk duygusuyla karışık kendini dünyadan 

kopmuş hissetme duygusu oldukça ağır basmaktadır. Her yalnızlık çeken insan gibi 

kendini toplumdan kopmuş hisseder. Tabucchi, Pereira’nın Doktor Cardoso ile olan 

diyaloğu aracılığı ile bu duygunun altını çizer. 

“Klinikteki odanızda karınızın portresini gördüm ve düşündüm: Bu adam 

zihninde karısının portresiyle konuşuyor, daha yas özümlemesini yapmamış, işte 

aynen böyle düşündüm Doktor Pereira. Doğrusu, onunla zihnimde 

konuşmuyorum, diye ekledi Pereira, yüksek sesle konuşuyorum, yaşamımda 

olanların hepsini anlatıyorum, sanki portre beni yanıtlıyormuş gibi. Bunlar üst 

ben’in zorla kabul ettirdiği düşlemler, dedi Doktor Cardoso, bunları biriyle 

konuşmalısınız. Ama konuşacak kimsem yok, diye itiraf etti Pereira, yalnızım.”82 

Pereira, Doktor Cardoso’ya karısının resmiyle konuştuğunu itiraf eder çünkü 

derdini paylaşacak kimsesi yoktur ve kendini yalnız hissetmektedir. Tek arkadaşı 

Coimbra Üniversitesi’nde çalışan professördür fakat o da tıpkı Lisboa gazetesinin 

müdürü gibi Portekiz’deki diktatör rejim taraftarıdır. Yayınevinin kapıcısı Celeste bir 

polis muhbiridir, Monteiro Rossi bir kaçaktır. Konuşmayı çok sevdiği Doktor Cardoso 

ise Fransa’ya taşınacaktır. 

Hikayedeki yalnız olma duygusu sıradan bir yalnız olma durumundan farklıdır, 

bazen insanlar tek başlarına kalmayı tercih eder ve bundan zevk alırlar. Bu durum 

82 Tabucchi, A., Pereira İddia Ediyor, Can Sanat Yayınları, İstanbul, 2005, s. 123, 124. 
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yalnızlık duygusundan oldukça farklı bir durumdur. Pereira’nın yalnızlık duygusu 

istem dışı bir yalnız kalma durumudur. Bu duygu Pereira’da depresyon, umutsuzluk, 

hayattan zevk almama, değerlerin kaybolması, çevresinde meydana gelen olaylara 

ilgisizlik durumlarına neden olur ve sosyal yaşamda zorluk çekmesine neden olur. Bu 

duyguyla boğuşan ana kahramanımızın sekteye uğrayan hayatı, tesadüfler sonucunda 

geçmişin prangalarından kurtularak geleceğe yönelik planlarla devam eder. 

Pereira’nın sosyal yaşamda zorluk çekmesine neden olan yalnızlık, Pessoa’nın 

da hayatını olumsuz etkiler ve bu yalnızlık yansımaları Pessoa’nın hayatında 

gözlemlenebilir. Yalnızlıktan yakınan kurmaca karakter Pereira’nın tek başına 

kalmayı tercih etmemesi ve bir kafe yaşamına sahip olması kitapta belirtilir. Bu durum, 

kurmaca karakter Pereira ile gerçek bir yazar olan Pessoa’nın ortak bir özelliği olarak 

gözlemlenebilir: 

“... ‘Kimseyi ziyaret etmiyorum’ gibi iddiaları nispileştirmek ve Huzursuzluğun 

Kitabı’nda bulunan ilginç, hatta dokunaklı kafe yaşamı tasvirlerini hatırlamak 

yerinde olur.” 83 

Yaşamlarının bir dönemlerinde yalnız olmalarına rağmen gerçek dostlarını ya 

da onları hayata bağlayan diğer insanların varlığına, onları kaybettikten sonra 

inanırlar. Örneğin Pereira, hayatına anlam kazandıran Monteiro Rossi’nin ölümünden 

sonra ya da rahatlıkla konuşabildiği Doktor Cardoso ile iletişimi koptuktan sonra 

onların gerçek dost olduğunu anlar. Bu durum Pessoa için de benzerlik gösterir. 

83 Pessoa, F., Pessoa Pessoa’yı Anlatıyor, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, 2012, s. 260. 
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“Pessoa gerçek dostu olmamasından acı acı yakınır. Bu durum yaşamının o 

döneminde doğru olsa da, sonradan ona çok yakın kabul edilen en azından iki 

kişiyle bağ kurmuştur: Neredeyse her gün gorüştüğü ressam ve şair Almada 

Negreiros84 ile dengi olan ve yirmialtı yaşında intiharıyla dramatik bir biçimde 

kesintiye uğrayan yoğun bir dostlukla bağlandığı büyük şair Mário de Sá-

Carneiro.”85 

  

84 Pessoa’nın ilk ve ünlü portrelerinin yaratıcısıdır. 
85 Pessoa, F., Pessoa Pessoa’yı Anlatıyor, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, 2012, s. 260. 
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c.4) Farkındalığın Doğuşu 

 

 

İlk devrim kendi içimizde olandır mottosuyla yola çıkan Tabucchi, Pereira 

aracılığı ile kelimelerin gücünü kullanarak bir etki yaratmak ister.  

Pereira, Fransız edebiyatı aşığı bir entellektüel, eksantrik bir gazetecidir. Herkes 

gibi sıradan bir hayat sürer, ölen karısına duyduğu aşk ile yaşadığı sıkıcı ve monoton 

zaman arasında sıkışıp kalmıştır. Café Orquidéa’da bol şekerli limonata içip omlet 

yemek, karısının ona asla karşılık veremeyecek fotoğrafı ile dertleşmek Pereira’nın 

değişmezleri arasındadır. Fakat kaçınılmaz bir metamorfoz bekler Pereira’yı çünkü 

ülkesinde gelişen olaylar onu her geçen gün daha depresif bir ruh haline sokar. Lisboa 

gazetesindeki kültür sayfasında Fransız eserlerinden yaptığı alıntılara uygulanan 

sansürler birilerini rahatsız etmenin yanı sıra Pereira’nın içindeki anarşist ruhu ortaya 

çıkarır. 

Sakin hayatına devam etmesine rağmen, değişen bu gerçekliğin içinde göze 

batacak kadar sakin davranması ve her şey yolundaymış gibi yaşamına devam etmesi 

okuyucunun dikkatini çeker. Monteiro Rossi ile karşılaşması, farkındalığının 

uyanmasına neden olur. Doktor Cardoso ile kurduğu diyalog sayesinde ise toplumsal 

bilinci yeniden doğar. 

Neden Pereira Manteiro Rossi’ye yardım ediyor? Tabucchi bunun nedenlerini 

ortaya koymuyor aksine bu kilolu adam hakkında bilgi sahibi olabilmemiz için bizi bir 

yolculuğa çıkarıyor ve en sonunda devrimci hareketiyle okuyucuyu sarsıyor.  

 
 

70 



Özellikle son bölümde polislerin yasal olmayan bir şekilde eve girmeleri ve 

Monteiro Rossi’nin ölümüne neden olmaları Pereira’daki gelgitleri sonlandırır. 

Yaşanan bu son, Pereira’yı derinden etkiler ve bunun üzerine hayatını etkileyen ve 

içindeki esas duyguları uyandıran insanlardan aldığı güç ile hükümet karşıtı eleştirel 

oldukça sert ve realist bir makale yayınlar. Yaşanan bu olay karşısında Pereira ya 

korkacaktır, ya da bu şekilde davranacaktır. Çünkü Pereira’ya üçüncü bir yol 

gösterilmez. Polisler, Pereira bir dönüş noktasındayken değil kavşaktan bir yola 

sapmışken gelirler. Dolayısıyla biraz daha yumuşak hareket etseler de Pereira üzerinde 

bir etkileri olmayacaktır. Pereira zaten seçimini yaptığı o yola girmiştir.  

Hayatın seçimlerden ibaret olduğunu vurguluyan yazar ise kurgusal karakterinin 

seçim yapma zorunluluğunu şu şekilde yansıtır: 

“Bu yasa bir son vermeniz, geçmiş yaşamınıza veda etmeniz gerekiyor, anı 

yaşamaya ihtiyacınız var, bir insan sizin gibi sadece geçmişi düşleyerek 

yaşayamaz, Doktor Pereira […] Geçmişi düşlemeyi bırakıp, geleceği yaşamayı 

denemelisiniz.”86 

Kim bilir o dönemde yaşayan bütün entellektüeller bir araya gelip, insanoğlunun 

çektiği acıları gözler önüne serselerdi düzgün bir topluma sahip olunabilirdi. Belki de 

Pereira’nın bu adımı bir şeyleri ya değiştirecektir ya da değiştiremeyecektir. Kuşkusuz 

ki bu adım karanlıkta bir işaret olcaktır ve dik durmaktan, adalet ve özgürlük için 

çalışmaktan yılmış ve sessiz kalmış insanlara yeni bir soluk getirecektir.  

 

86 Perli, A., Auctor in fabula-un essai sur la poétique de Tabucchi, Giorgio Pozzi Editore, Ravenna,     
    2010, s. 157. 
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d) Yazar - Tarih İlişkisi 

 

 

“Pereira İddia Ediyor adlı roman, iki farklı çizgide ilerleyen, bireysel kimliği 

konu edinen varoluşsal düzlem ile kolektif kimliği gözeten tarih-politika 

düzlemini birleştirir.”87   

Ana kahraman Pereira aracılığı ile Tabucchi, tarihin bir dönemine damgasını 

vuran konuyu ele alırken diğer bir yandan kişisel ve toplumsal savaş sürecinde uyanan 

bir bilincin varlığını kanıtlar.  

“Pereira ile birlikte, yazarın daha önceki iki anlatısında da açıkca ortaya 

koyduğu tarih ilgisi geri döner. Bununla birlikte, önceki eserlerinde, İtalya 

tarihinin bir dönemi, bir grup ayaktakımının görüşleri aracılığıyla süzgeçten 

geçirilirken bu kez Portekiz ve İspanya’nın tarihi, iyi eğitimli bir karakterin 

gözünden anlatılmaktadır. Kültürlü bir gazeteci olan Pereira, 1938 yılında 

Avrupa ve Portekiz politikasının acımasız gerçekliği ile idealist bir edebiyat 

anlayışı arasında sıkışıp kalır ve çıkmaza girer. Girdiği bu krizin nedenlerinin 

anlaşılması için hikayenin mekansal, zamansal ve tematik odak kategorilerinin 

analiz edilerek, ana kahramanın varoluş sorunsalının incelenmesi gerekir.”88  

Portekiz ve İspanya tarihinin unutulmaz bir parçası olan savaş teması kitabın 

çarpıcı bir noktasıdır. Bu tema ile romanın tarihsel boyutu ortaya çıkar. Kitapta bu 

savaş karakterler aracılığı ile okuyucuya yansıtılır. Bu karakterler güncel haberlere ilgi 

87 Schwarz Lausten, P., L’uomo inquieto. Identità nell’opera di Antonio Tabucchi, Museum   
    Tusculanum Press, Copenhagen, 2005, s. 137. 
88 Brizio-Skov, F., Antonio Tabucchi-navigazioni in un arcipelago narrativo, Pellegrini Editore,   
    Cosenza, 2002, s. 22. 
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duyar ve onları yakından takip eder. Tarafsız görünen her karakter de kurduğu 

diyaloglarla tarafını belli eder. Örneğin; ana kahramanımız Pereira’nın sürekli günah 

çıkarmak için gittiği kilisenin görevlisi Peder Antonio bu karakterlerden birisidir. 

Kurduğu diyaloglarda Peder Antonio’nun İspanya’daki savaşın Katolik Kilisesi ile 

olan bağlantısı hakkında oldukça bilgi sahibi olduğu gözlemlenebilir:  

“Her şey Bask din adamlarıyla başladı, dedi Peder Antonio, Guernica 

bombalanınca İspanya’nın en Hristiyan’ı sayılan Bask din adamları, 

Cumhuriyetçiler’in yanında yer aldı. […] Vatikan devreye girince sorun daha 

da karmaşık bir hal aldı. Vatikan binlerce dindar İspanyol’un 

Cumhuriyetçiler’in kıyımına uğradığını, Bask Katoliklerinin “Kızıl 

Hristiyanlar” olduklarını ve aforoz edilmeleri gerektiğini bildirdi, Basklar da 

aforoz edildi. Vatikan’ın görüşüne Claudel de arka çıktı, şu ünlü Paul Claudel, 

Katolik yazar. Parisli milliyetçi bir grubun pis kokulu propaganda kitapçığına 

önsöz olarak “Aux Martyrs Espagnols”89  başlıklı koşuklu bir od yazdı...”90 

Tabucchi’nin eserlerindeki bunaltıcı politik durumun farkında olmak 

kurguladığı karakterlerin analizi açısından büyük önem taşımaktadır. Kurgulanan her 

bir karakterin alt yapısı oldukça sağlamdır ve bu karakterleri birer araç olarak 

kullanarak sisteme yönelik eleştirilerine devam eder.  

  

89 Aux Martyrs Espagnols (fr): İspanyol Şehitlerine. 
90 Tabucchi, A., Pereira İddia Ediyor, Can Sanat Yayınları, İstanbul, 2005, s. 113, 114. 
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e) Vatanseverlik ve Sansür 

 

 

Vatanseverlik ve uygulanan sansür de önemli temalar arasında yer alır. Çünkü 

genel anlamda dikta rejiminin uygulandığı ülkelerde basın yayın kurumları diktatörlük 

süresince en yoğun baskı altında kalan kesimlerden birisi olur. 

Onsekizinci bölümün başında, Pereira, Lisboa gazetesinin öncelikle Portekiz 

okuyucuları hedeflediğini söylemektedir. Bu motto ile yola çıkan Pereira entellektüel 

bir kişi olmasının avantajını kullanarak çevirisini yaptığı öykülerle halka ulaşmak, 

belki de farkında olmadan farkındalık kazandırmak ister. Sıradan bir gazetenin kültür 

ekini tek başına yönetmesine rağmen genel müdürüne danışmadan bağımsız karar 

alabilen bir çalışan değildir. Bu nedenle Lisboa gazetesinin genel müdürünü arayarak 

Alponse Daudet’in Les Contes de Lundi91 adlı kitabından La Dernière Classe92 adlı 

bir hikayeyi çevirmek ve kültür ekinde yayımlamak istediğinden bahseder. Ayrıca bu 

hikayenin vatansever bir hikaye olduğunu belirtir. Müdür ise oldukça tatmin olmuş bir 

şekilde Portekiz’in bu dönemde böylesine vatansever bir yazıya ihtiyacı olduğunu ve 

bu fikri öne sürmekle oldukça iyi yaptığını söyler. 

Fakat Pereira La Dernière Classe adlı hikayeyi yayımladıktan sonra müdür 

Pereira ile yaptığı özel görüşmede Portekiz halkının Fransız değil Portekiz 

vatanseverliğine ihtiyacı olduğunu belirtir. Hikaye müdüre ve dikta rejim yanlılarına 

göre Fransa övgüsü içermektedir, Alphonse Daudet bu öyküde XIX. yüzyılda 

Almanlarla savaştan söz etmekte ve hikaye “Viva la Francia”93 cümlesiyle son 

91 Les Contes de Lundi (fr): Pazartesi Öyküleri. 
92 La Dernière Classe (fr): Son Ders. 
93 Viva la Francia (it): Yaşasın Fransa. 
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bulmaktadır. O dönemde Almanlarla henüz resmi bir ittifak yapmayan Portekiz, hem 

iç hem de dış politikada Almanlar gibi düşünmektedir bu nedenle Pereira’nın 

yayımladığı öykü sözde ittifaka inanan insanların aklının karışmasına neden olabilir. 

Pereira’nın yapmış olduğu bu hata tüm kıtada baş gösteren sansürü daha fazla 

hissetmesine neden olur çünkü artık yazdığı bütün yazıların öncelikle genel müdürün 

onayından geçmesi gerekecektir çünkü yayımlamadan önce gazetelerin prova 

yazılarını, sosyalizm ve komünizm gibi bozguncu sözcüklerden arındırmak için 

çalışan sıradan polis memurları, verilen mesajı anlayamayacak kadar kör cahillerdir. 

Sonuç olarak bu kısa görüşmeden Pereira alması gereken dersi alır ve bir daha Fransız 

hikayelerini yayımlamaması gerektiğini tehdit vari bir dille öğrenir. 

Aslında, vatanseverlik Portekiz’deki rejimi desteklemek için bir yoldur yani 

vatanseverlik Salazar rejimini ve dolaylı yoldan Franco diktatörlüğünü desteklemektir 

çünkü bu rejimler milliyetçilik kavramından beslenmekte ve halkın duygularını 

sömürmektedir. 

Peder Antonio, Pereira’nın, Bernanos’un Journal d'un Curé de Campagne adlı 

kitabından birkaç bölüm yayımlama fikrini sever fakat iki karakterde gerçeklerin 

farkındadır. Şüphesiz ki metin sansüre uğrayacak ve Pereira’nın bu hamlesi tepkilere 

neden olacaktır. Çünkü Bernanos yaşadıkları ülkede sevilmez, nedeni ise Franco 

saflarında çarpışmak için İspanya’ya giden askeri birlik hakkında eleştirel bir yazı 

yazmasıdır. 

Tüm bu örneklerde, bütün yazılanların bizzat dikta rejimi empoze eden devlet 

ve polis tarafından kontrol edildiğini görüyoruz. Tabucchi romanıyla rejimin siyasal, 

toplumsal ve kültürel alanlarda uyguladığı baskının altını çizmektedir. 
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f) Gerçek ve Kurmaca Karakterler 

 

 

Tabucchi ve Pessoa’nın eserlerinde karakterlerin azlığı okuyucunun dikkatini 

çeker. Bu durum içerik açısından bir problem teşkil etmemekle birlikte anlatımın 

açıklığı, konunun özü açısından büyük önem taşır. Her iki yazarımız tarafından ortaya 

çıkarılan kurgusal karakterler hüzün, pişmanlık, acı, yitirmişlik duygusu ile boğuşurlar 

bu nedenle hayatından mutlu olan karakterlere rastlanmamaktadır. 

Yazarların açtığı kapıların ardında beklenmedik olaylar ve olgular çıkar. Çoğu 

zaman okuyucu, karakterlerin yaşamına konuk olur, onların yazgılarını, hayal 

kırıklıklarını, üzüntülerini, sevinçlerini, değişimlerini birlikte yaşar. Bu nedenle 

karakterler, romanı oluşturan unsurların ayrılmaz bir parçası olmasının yanı sıra farklı 

görevler de üstlenir, karakterler yazarların yansımalarıdır. Karakterler aracılığıyla 

yazarların yaşamları hakkında bilgi edinilir. Tabucchi bu konuyu Dove Va il 

Romanzo?94 adlı eserinde şu şekilde ele alır: 

“Tabucchi’nin de belirttiği gibi ‘yazarların kendi biyografisi olmaz, onların 

eserleri biyografileridir’.”95  

Tabucchi’nin oluşturduğu karakterler, Pessoa’nın kurmaca yazarları gibi 

entellektüel bilgi birikimine ve bir mevkiye sahiptir. 

“Tabucchi’nin kitaplarının kahramanları neredeyse çoğunlukla 

entellektüellerden oluşur. Bunlar, insanlara tahıl dağıtarak eşitsizlikle 

94 Dove va il romanzo? (it) : Roman Nereye Gidiyor? 
95 Gaglianone, P., Cassini, M. (a cura di), Conversazione con Antonio Tabucchi. Dove va il romanzo?,    
    Òmicron, Milano-Roma, 1995, s. 10. 
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mücadele etmeye çalışan Garibaldi’nin yaptığı gibi tarihsel gerçeklikteki afktif 

mücadelede yer alamasalar dahi yaşanan tarihi olaylardan dolayı aynı 

rahatsızlığı hisseden yazarlar, şairler, gazeteciler ya da öğrencilerdir.”96  

Ek olarak karakterler bulundukları mevkiye göre sınıflandırılırlar : 

“Tabucchi’nin karakterleri siyasi duruşlarına göre karakterize edilirler, bu 

nedenle rejim destekçileri (Silva, Celeste, Lisboa gazetesi müdürü) ve rejim 

karşıtı (Pereira, Peder Antonio, Monteiro Rossi, Marta, Doktor Cardoso) 

gruplar olarak ikiye ayrılırlar.”97 

Desteklenilen rejimlere göre bir sınıflandırma yaparak kitapta yer alan 

karakterler; kişisel özellik, inanç, umut ve düşünce açısından ele alınarak incelenebilir: 

Pereira: 

Hikayedeki ana kahraman Pereira, yazarın duygu ve düşüncelerini 

davranışlarıyla yansıtır. Bu nedenle yazarın bizzat kendini yansıtan bir figür olarak 

değerlendirilebilir. “Lisboa” adında sıradan bir akşam gazetesinin kültür ekini 

yönetmekte olan kahraman karısını kaybetmiş, yaşlı ve oldukça kiloludur ve bu 

fiziksel özelliklere sahip olan bir karakterin klasik duygu durumuna sahiptir. 

Koyu bir Katolik olan Pereira’nın çevresinde fazla insan bulunmamakta hatta 

sıradan bir insanla kıyaslandığında yalnızlığının çarpıcı bir özellik olduğu 

gözlemlenebilir. İlk bölümlerde hayatında ofis binasında çalışan bina görevlisi 

Celeste, her öğün bol şekerleri limonata içip omlet yediği Café Orquidéa’da çalışan 

96 Schwarz Lausten, P., L’uomo inquieto. Identità nell’opera di Antonio Tabucchi, Museum      
   Tusculanum Press, Copenhagen, 2005, s. 144. 
97 A.g.e., s. 139. 
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garson Manuel ve saplantılı bir şekilde düzenli olarak günah çıkardığı kilisede görev 

yapan Peder Antonio’dan başkası yokken hayatına giren diğer insanlar sayesinde 

ilerleyen bölümlerde yalnızlık duygusu kaybolur. İlk bölümlerde okuyucunun 

yalnızlık duygusunu sıklıkla hissetmelerinin nedenlerinden biri erken yaşta kaybettiği 

karısının resmiyle kurduğu diyaloglardır. Bu durum yalnızlığın doğal bir sonucudur 

fakat Pessoa’da olduğu gibi farklı kişilikler ortaya çıkarmaz aksine farkındalık 

doğurur. 

“Pereira bir süredir karısının resmiyle konuşma alışkanlığı edindiğini iddia 

ediyor. Gününü geçirdiğini anlatıyor, düşüncelerini açıyor, akıl 

danışıyordu.”98  

Diğer bir neden ise ölüm hakkındaki takıntılı ve hatta istekli düşünceleridir, 

bunun nedeni ölümcül bir gazetecilik anlayışı ve ölmüş yazarlarla ilgili anma yazıları 

yazmasına bağlanabileceği gibi kendi iddia ettiği şekilde de olabilir: 

“…Pereira ölümü düşünüyordu. […] ölümü düşlemeye başladı, diye iddia 

ediyor Pereira. Neden? Bu konuda Pereira’nın söyleyeceği bir şeyi yok. Belki 

çocukluğunda babası yaşlı Pereira adında bir cenaze levazımatçısı dükkanının 

sahibi olduğu için, belki de birkaç yıl önce karısı veremden öldüğü için ya da 

kendisi şişman, kalp ve yüksek tansiyon hastası olduğu ve doktoru böyle devam 

ederse çok yaşamayacağını söylediği için; sonuçta, Pereira ölümü düşündüğünü 

iddia ediyor.”99  

98 Tabucchi, A., Pereira İddia Ediyor, Can Sanat Yayınları, İstanbul, 2005, s. 15. 
99 A.g.e., s. 7. 
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Tabucchi’nin ana kahramanı aracılığı ile ortaya koyduğu yalnızlık ve ölüm 

temaları Pessoa ve kurmaca yazarlarında karşımıza çıkan temalardır. Öncelikle hasta 

ve yaşlı olan Pereira’daki ölüm teması Pessoa’da işlenen ölüm teması ile yüzeysel bir 

benzerlik gösterir. Pereira, Pessoa gibi hasta bir karakterdir fakat kırkyedi yaşında 

hayata veda eden Pessoa’dan daha uzun yaşar. Kalp hastası olan Pereira için bol şekerli 

limonata ve karaciğer rahatsızlığı bulunan Pessoa için içki, onaları yavaş yavaş ölüme 

götüren öğelerdir ve yaşamlarının en kritik dönemlerinde bile bu alışkanlıklarından 

vazgeçmezler.  

Diğer bir yandan karısını kaybeden Pereira’nın yaşadığı üzüntü Pessoa’nın 1925 

yılında annesini kaybettiğinde yaşadığı üzüntü ile birebir örtüşür. Ölüm temasının 

doğal bir sonucu olan yalnızlık Pereira ve Pessoa’yı mağdur eden bir olgudur: 

“Pessoa gerçek dostu olmamasından acı acı yakınır.”100 

Bu olguların yanı sıra Pereira’da dikkat çeken diğer bir özellik yoğun bir bilgi 

birikimine sahip olmasıdır. Kültür sayfasını tek başına yöneten Pereira köşesinde 

yayınladığı makaleleri aracılığıyla okuyucuya entellektüel birikimi gösterilir. Aynı 

zamanda bu birikimin Pessoa’nın da en önemli özelliklerinden biri olduğu yadsınamaz 

bir gerçektir. Bu birikim ironik bir şekilde Pessoa tarafından reddedilmekle birlikte şu 

şekilde açıklanabilir: 

“Hiçbir şey okumuyorum”, “Vaktiyle okumayı biliyordum”, “Bugün yalnızca 

polisiye romanlar…” “Pessoa’nın her alandaki okumalarının çeşitliliği ve 

bolluğu tümüyle yalanlamaktadır: Yunan, Latin, İngiliz, Fransız ve Portekiz 

100  Pessoa, F., Pessoa Pessoa’yı Anlatıyor, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, 2012, s. 260. 
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edebiyatı, psikoloji, psikiyatri, sosyoloji, politika, tarih, biyoloji, evrim 

teorileri... İlk akla gelenleri sıralarsak, Chateubriend ya da Milton, Poe ya da 

Lombroso’dan bahsedilebilecek oburca okuma.”101 

Bunun yanı sıra Tabucchi’nin kurgusal kahramanı Pereira’nın yazdığı 

makaleleri kendi ön adıyla imzalamaması, kurmaca yazarları aracılığıyla eserler veren 

Pessoa’nın en önemli özelliğidir.  

“Pereira satır başına geçti ve sağ köşeye adını koydu: Pereira. Sadece Pereira 

diye imzaladı, uzun yıllar boyunca yerel haberlerle ilgili makalelerini hep bu 

adla imzaladığından herkes onu yalnızca soyadıyla tanırdı.”102 

Dönemin politik durumunun eleştirisinin yapıldığı hikayede, Pereira’nın 

toplumsal sorunlara karşı ilgisizliği hissedilir fakat hikayenin ilerlemesi akışta radikal 

bir değişikliğe neden olur. Onsekizinci bölümden sonra metamorfozun gerçekleştiği 

ve Pereira’nın içindeki sistem karşıtı ateşli muhalefetin diğer karakterler aracılığı ile 

ortaya çıktığını ve eyleme geçme zamanının geldiğini görüyoruz: 

“…Salazar rejimine karşı direnen genç Monteiro Rossi ve arkadaşı Marta 

aracılığı ile onu aramaya gider. Hiçbir şey bilmek istemez sadece onlara yardım 

eder. ‘Pişmanlık duyulacak birçok şey olduğu’ fikri içinde büyümeye başlar. 

‘Öte yandan yaşamımdan da pişmanlık duyar gibiyim’ itirafında bulunur Doktor 

Cardoso ile olan diyaloğunda. Böylece, Monteiro Rossi’nin hayatının vahşi bir 

101 Tabucchi, A., Pereira İddia Ediyor, Can Sanat Yayınları, İstanbul, 2005, s. 260. 
102 A.g.e., s. 160. 
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şekilde sonlandırılması ile Pereira da kendi payına ve Rossi adına bir şeyler 

yapmaya hazır olacaktır.”103 

Bu sancılı süreç şu şekilde son bulur: Onsekizinci bölümün başında Parede’de 

bulunan terapi merkezinden dönen Pereira gündelik yaşamına döner ve endişelerini bir 

yana bırakmış gibi görünerek çalışmaya devam eder. Bu sözde rahatlığı Marta’nın 

telefonuyla bozulur ve kendini tekrar karışıklığın içinde bulur. Yayımlayamayacağı 

makaleler yazmasına rağmen Monteiro Rossi’ye para göndermeye devam eder. Çünkü 

onu reddetmek Pereira’ya doğru gelmez ve aynı zamanda bu iki genç sayesinde 

karısıyla sahip olamadıkları çocuğun hayalini kurar ve bu iki gencin ona 

güvenebileceklerini kanıtlamak ister. Aslında daha fazlasını da yapmak ister fakat 

Marta onu elinden geleni zaten yaptığına inandırır. 

Pereira’nın Marta ile olan karşılaşmaları Pereira’nın gerçek hayata dönüşünü 

yansıtır. Pereira içsel bir değişim yaşamakta ve bu değişimi aktif hale getirmek için işi 

aracılığıyla hayata geçirmeye ihtiyaç duyar. 

Politikaya olan farkındalığını kazanma sürecinde Pereira oldukça rahatsız ve aklı 

karışıktır. Bu nedenle, dünyada yaşanan olaylara farkındalığı arttırmak ve birilerine 

rehberlik etmek için sürekli birileriyle konuşma ihtiyacı duyar. Yalnızlık mağduru 

olan kahraman bu isteğini konuşmaktan çok zevk aldığı Doktor Cardoso ile giderir 

fakat doktorun Fransaya göç etmesi onda büyük bir üzüntü uyandırır. Kendini 

kaybolmuş ve yalnız hisseder. Değiştiğinin ve bir seçim yapmak zorunda olduğunun 

farkına varması Pereira’yı korkutur. 

103 Gramigna, G., Viaggio al termine del novecento. Il romanzo italiano da Pasolini a Tabucchi,   
     Mondadori, Milano-Torino, 2013, s. 188. 
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Son bölümlerde, alışkın olduğumuz, sadece kültürel olaylarla ilgilenen ve 

gerçeği görmeyi reddeden Pereira’ya rastlayamıyoruz. Biz cesur bir “Pereira” 

keşfediyoruz ve bu cesareti eylemlerinde görüyoruz. Son dört bölüm bize, Doktor 

Cardoso ve Peder Antonio ile arkadaşlığı sayesinde ana kahramanın geçirmekte 

olduğu değişimin sonlandığını ve politik bir farkındalık kazandığını gösterir. 

Son satırlar ana kahramanın, Salazar yönetiminde görev alan polislerin 

yaptıklari vahşet, yasal olmayan göz altıları, tutuklamaları, soruşturmaları hatta karşıt 

görüşteki insanları öldürmeye yönelik davranışlarını eleştiren bir makale yazarak 

geçirdiği psikolojik değişimi doğrular. Kendi yalnızlığında boğulan ve depresyonda 

olan Pereira artık hayatını ve alışkanlıklarını değiştiren içsel değişimini 

tamamlamıştır. 

Marta: 

Marta, Monteiro Rossi’nin açık tenli, kahverengi saçlı, yeşil gözlü genç ve güzel 

kız arkadaşıdır. İthalat-ihracat yapan bir şirkette iş mektupları yazarak geçimini 

sağlamaktadır. Monteiro’yu her yönüyle etkilemeyi başaran güzel bir kadındır ve 

Monteiro’nun siyasetle ilgilenmesi ve sisteme karşı olmasının alt yapısını Marta 

oluşturur. Marta sayesinde Pereira’da Portekiz’in politik durumuyla ilgilenmeye 

başlar. Marta’nın maşası Monteiro aracılığı ile Pereira’nın içindeki sistem karşıtı olan 

kişiyi uyandırır. Marta siyasi ideallerine derinden bağlı bir karakterdir. Tabucchi bu 

karakter aracılığı ile Pereira’nın bastırdığı duygularını açığa çıkarır. Fakat fanatiklik 

ve sadık olma arasındaki ince çizgiyi aşmamak gerekir: 
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“…politikaya gelince, beni ilgilendirmediğini bir kenara bırakırsak, fanatik 

insanlardan hoşlanmam, dünyanın fanatik insanlarla dolu olduğu 

görüşündeyim.”104 

Tabucchi, fanatizmle inancı karıştırmamanın gerekliliğini savunan Marta 

aracılığıyla gizli kapaklı yaşanılan hayatın zorluklarını anlatır ve Pereira’nın 

gözlemleri aracılığıyla yaşadığı büyük degişim gözler önüne serilir. Gizli kapaklı bir 

hayat sürmenin sonucunda görüntüsünü ve ismini değiştirmeye karar verir. Seçtiği bu 

hayatın aslında onun tarzı olduğunu beyan eden Marta aynı zamanda bu tehlikeli hayat 

biçiminin, yaşadıklarının ve başına gelecek olanların bilincindedir. 

Marta, tam olarak ne istediğini bilen ve idealleri doğrultusunda hayatının 

dizginlerini elinde tutan bir kadındır. Pereira ile Monteiro Rossi’ye para akışı 

sağlamak için görüşür, istediğini elde ettikten sonra çekip gider. Pereira bu talepleri 

hiçbir zaman karşılıksız bırakmaz. Marta’nın Pereira üzerinde derin bir etkisi vardır, 

bunun farkında olan Marta bu avantajını sonuna kadar kullanır. Pereira’nın Marta 

karşısında güçsüz bir karakter olduğu düşünülse de aynı zamanda onu hareket etmeye 

teşvik ettiği düşünülmektedir. Tabuchhi bu karakteri Pereira’nın içindeki bastırılmış 

duyguları ortaya çıkarmak için kullanır bu nedenle Marta’nın Pereira için katalizör105 

görevi gördüğü söylenebilir. 

Peder Antonio: 

Peder Antonio Pereira için büyük önem taşıyan bir karakterdir. Pereira pederin 

düşüncelerine önem verir ve melankolik düşüncelere kapıldığında soluğu pederin 

104 Tabucchi, A., Pereira İddia Ediyor, Can Sanat Yayınları, İstanbul, 2005, s. 25. 
105 Katalizör, kimyevi bir reaksiyonun hızını arttıran ya da yavaşlatan maddedir. Edebi anlamada     
     tetikleyici olarak kullanılmıştır. 
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yanında alır. Tek isteği onunla konuşmak ve hislerini paylaşmaktır. Peder onun için 

manevi, dini hatta siyasi bir çeşit rehber görevi görmektedir: 

“…dinle Pereira, dedi, Peder Antonio, kaygı verici bir dönem yaşıyoruz, herkes 

seçimini yapmak zorunda, ben bir kilise adamıyım, hiyerarşiye uymam gerekiyor 

ama sen Katolik olsan da kişisel seçimini yapmakta özgürsün.”106 

Gerçek şu ki Peder Antonio, Pereira’yı körü körüne bir yola sürüklemez, 

İspanya’da yaşanan savaşın farkında ve bu konuyla yakından ilgilenir, aynı 

farkındalığı Pereira’nın da yaşaması için onu bilgilendirir ve hatta yönlendirir. Peder 

ve Pereira arasında yaşanan bu diyaloglarda kurgusal karakterlerden birinin 

topmlumsal olaylara bakış açısı ve entellektüel bilgi düzeyi görülür: 

“…Vatikan devreye girince sorun daha da karmaşık bir hal aldı. Vatikan 

binlerce dindar İspanyol’un Cumhuriyetçiler’in kıyımına uğradığını, Bask 

Katoliklerinin “Kızıl Hristiyanlar” olduklarını ve aforoz edilmeleri gerektiğini 

bildirdi, Basklar da aforoz edildi. Vatikan’ın görüşüne Claudel de arka çıktı, şu 

ünlü Paul Claudel, Katolik yazar.”107 

Her ne kadar sistem karşıtı olsa da nihayetinde bir kilise görevlisidir ve uymak 

zorunda olduğu hiyerarşik bir sistem vardır. Bu nedenle Pereira’ya onun özgür bir 

adam olduğunu ve kendi seçimlerini yapacak kadar cesaretli olduğunu ve sosyal 

yaşamda daha aktif olması gerektiğinin mesajını birebir diyaloglarında verir. Peder 

Antonio bir şekilde Pereira’nın arkadaşıdır, Pereira’nın ona anlattıklarının günah 

106 A.g.e., s. 112, 113. 
107 A.g.e., s. 113, 114. 
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çıkarma ile bir ilgisi olmamasına rağmen, Pereira’nın kendi yolunu bulması için onu 

dinlerken kaybettiği zamanı önemsemeden ona yardımcı olur. 

“Pereira kalkıp vedalaştı. Görüşmek üzere Peder Antonio, bu kadar zamanınızı 

aldığım için özür dilerim, gelecek sefer günah çıkarmaya geleceğim. Gerek yok 

senin için, diye karşılık verdi Peder Antonio, hele bir günah işlemeyi düşün önce 

de öyle gel, boş yere harcama zamanını.”108 

Doktor Cardoso: 

Kitabın konusu daha çok, Doktor Cardoso tarafından önerilen çeşitli teoriler 

aracılığı ile ana kahramanın ve onun gelişiminin kişisel analizine dayanır. Bu adımda, 

iki karakter ortaya çıkar: Doktor Cardoso ve ana karakterimiz Pereira. 35-40 yaşları 

arasında olan Cardoso, sarı keçi sakala ve mavi gözlere sahiptir. Fransa’da okur ve tıp 

doktoru olur. Daha sonra psikoloji ve beslenme alanında uzmanlık edinir ve 

Pereira’nın iyileşme sürecinde onu takip eder. Psikoloji alanında uzmanlaşmış olması 

ve Pereira’ya kişiliği hakkında daha samimi sorular sormaya itmesi ise oldukça 

enteresan bir noktadır. 

Pereira’nın tedavisini üstlenen bu hekim Pereira için büyük önem taşımaktadır. 

Oldukça eğitimli olan Cardosa, Pereira’da gözlemlediği durumu, başkaları üzerinde 

hüküm süren bir egonun varlığı ve ruhların ittifak teorisi olarak açıklar: 

“…Hristiyanlık geleneğinin, içi temiz de olsa ruhun biricikliği yanılsamasını 

temsil eder; Doktor Ribot ile Doktor Janet, kişiliği birçok ruhun birleşikliği 

olarak görürler, çünkü içimizde birçok ruh vardır, üstün ben’in denetimi altında 

108 A.g.e., s. 115. 
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bulunan bir birleşiklik. […] Bizim norm ya da varlık ya da anormallik dediğimiz 

şey bir ön koşul değil, yalnızca bir sonuçtur ve ruhlarımızın birleşikliğine 

hükmeden üstün ben’in denetimine bağımlıdır; daha güçlü başka bir ben’in 

ortaya çıkması halinde, bu ben üstün ben’i devirip yerini alır ve ruhlar 

topluluğunun, daha doğrusu birleşikliğinin yönetimine getirilir ve doğrudan bir 

saldırı ya da sabırlı bir aşınma sonucu, başka bir üstün ben tarafından 

indirilinceye kadar da hükmetmeyi sürdürür.”109 

Anlatı açısından bakıldığında Doktor Cardoso karakteri ana kahramanın 

yardımcısı olarak görülür. Öncelikle Pereira’nın sağlığına kavuşması için ona 

tavsiyeler verir ve sonrasında sorunlarına çözüm bulması için ona yardım eder. Birlikte 

psikoloji üzerine sohbet ederler: Doktor Cardoso, Pereira’ya geçmişi bırakarak 

yaşadığı anı ve geleceği düşünmesini tavsiye eder. Doktor Monteiro Rossi’nin 

Pereira’ya psikolojik sağlığı açısından iyi geldiğini düşünmektedir çünkü Monteiro 

Rossi karakteri Pereira’yı hayata bağlayan çevresinde olanlarla ilgilenmesini sağlayan 

ve geleceğe bakış açısını değiştiren bir karakterdir. 

Pereira’da güven duygusu oluşturan iyi bir arkadaştır. Bunu, Monteiro Rossi’nin 

ölümünden sonra Pereira’nın bu gencin ölümü arkasındaki sır perdesini aydınlatan ve 

polis teşkilatını yeren makalesini yayımlamasına yardımcı olarak güvenilir bir dost 

olduğunu kanıtlar. Onun sayesinde Pereira içindeki ben’i bulma konusunda başladığı 

yolu çok geç olmadan tamamlar. Her ne kadar Pereira’nın içindeki asıl Pereira’yı 

ortaya çıkarmış olsa da Doktor Cardoso başkalaşım geçirmeyen oldukça sade bir 

karakterdir. Aynı zamanda Pereira’yı siyasi bilinç kazanması ve toplumsal sorunların 

109 A.g.e., s. 95, 96. 
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içinde yer alması için onu cesaretlendirir fakat Pereira son vuruşunu yaptıktan sonra 

Fransa’ya göç eder. 

Ingeborg Delgado:  

Pereira’nın Coimbra’ya yaptığı yolculuğun dönüşünde trende karşılaştığı bir 

karakterdir. Bu karşılaşma oldukça anlamlıdır çünkü Bayan Delgado sıradan bir 

karakter değildir. Tahta bir bacağa sahip engelli bir bayan olmasının yanı sıra, yarı 

Alman ve Yahudidir. Tren yolculuğunda Pereira ile yaptıkları sohbetten ne kadar 

kültürlü bir karakter olduğu anlaşılır. 

Bu karşılaşma Pereira’nın ruhunun derinliklerinde çıktığı yolculuğun 

doğruluğunu ve aktif olarak bir şeyler yapmanın gerekliliğini ona hatırlatır. Ayrıca bu 

karakter, Pereira’nın Silva ile olan sözde arkadaşlığına olumlu bakmamaktadır. Onun 

için tarafsızlık taraf tutmaktan daha kötüdür. Pereira’nın tarafını da ona yönelttiği 

soruyla ortaya çıkarır: 

“…siz bir aydınsınız, Avrupa’da olup bitenlerden söz edin, özgürce 

düşüncelerinizi dile getirin, ne bileyim, yapın bir şeyler.”110 

İkili arasında geçen bu diyalog hikayedeki önemli kırılma noktalarından biridir. 

Coimbra’dan dönüşü sırasında, trende karşılaştığı Yahudi bir bayan aslında 

Pereira’nın aktif olarak bu savaşın içine girmesinin gerekliliği hissini uyandırır. 

110 A.g.e., s. 57. 
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Tabucchi, faşizim eleştirisi taşıyan hikayesinde Bayan Ingeborg Delgado 

aracılığı ile yaşanan diasporayı gözler önüne sürer. Bu durumu Antonello Perli, 

Tabucchi üzerine yazdığı makalede şu şekilde ele alır: 

“…Ingeborg Delgado karakteri, Portekiz asıllı bir Alman Yahudisidir, Nazi 

zulmünden kaçarak Amerika Birleşik Devletleri’ne iltica etmek üzere yola çıkar 

ve bu yolculuğu sırasında gazeteci Pereira ile karşılaşır. Bayan Delgado, 

Pereira’yı bir şeyler yapması ve Avrupa’da olup bitenler hakkında bir şeyler 

söylemesi için harekete geçirir. Bayan Delgado’nun durumundan da yola 

çıkarak XV. yüzyıl sonlarında, İspanya ve Portekiz’deki Yahudi topluluklarının 

sürülmesi sorununa, Portekiz edebiyatı uzmanı Tabucchi eserlerinde 

değinmektedir.”111 

Francesco Monteiro Rossi:  

Salazar karşıtı politikayı destekleyen ve yarı İtalyan olan genç bir karakterdir. 

Tabucchi, Monteiro Rossi’yi oldukça uzun boylu, aşırı zayıf, saçı alnına düşen biraz 

umursamaz ama hayat dolu bir karakter olarak tanımlar. Ölüm üzerine yazdığı bir tez 

ile felsefe bölümünden mezun olan ve edebiyata ilgi duyan bir karakterdir. Fakat 

Pereira onu gazetede stajyer olarak işe aldığından beri ona edebi anlamda herhangi 

güzel bir makale yayımlatmayı başaramamıştır. Fakat bu başarısızlığın asıl nedeni iyi 

yazılar yazamaması değildir. Bunun nedeni yazdığı ölüm yazılarının anarşist ve 

sosyalist içeriklerinin rejimin uyguladığı sansürle çatışmasıdır.  

111 Perli, A., Auctor in fabula-un essai sur la poétique de Tabucchi, Giorgio Pozzi Editore, Ravenna, 
2010, s. 134. 
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Monteiro Rossi karakteri hikaye boyunca herhangi bir başkalaşıma uğramaz, 

yazılarını kalbi ile yazar ve sürekli olarak hayatına mal olan aynı düşünceleri savunur. 

Rossi’nin ölümüne kadar geçen süreçte aslında onun ne kadar hayat dolu olduğunu 

hissediyoruz. Tabucchi hikayenin başında sık sık ölümü düşünen Pereira’nın karşısına, 

hayata bağlı ve neşeli Monteiro Rossi gibi zıt bir karakter çıkarır ve Tabucchi bu iki 

karakter aracılığı ile zıtlıkların uyumunu yaratır.  

“Pereira’nın bu iki gence beslediği duygunun nedenleri ideolojik olmaktan çok 

duygusal ve edebidir. Monteiro Rossi ile politika değil edebiyat aracılığı ile 

karşılaşması bu durumu destekler niteliktedir çünkü Monteiro’nun bitirme tezi 

Pereira’yı etkiler. Aralarında oluşan bu bağ, baba-oğul ilişkisi olarak tasvir 

edilebilir: Monteiro Rossi yetimdir, Pereira’nın ise çocuğu yoktur ve Monteiro, 

Pereira’ya gençliğini hatırlatmaktadır. Pereira, bu gence karşı davranışlarında 

kalbinin sesini dinlediğini daha sonra anlar ve dahası, Pereira yalnız hissettiği 

için bu gençle görüşmeye devam ettiğini itiraf eder.”112 

Manuel: 

Romanın ana kahramanının müdavimi olduğu, hemen hemen her öğleden sonra 

gittiği ve bir öğle yemeği klasiği olan bol şekerli limonata eşliğinde omlet yediği Café 

Orquidéa’da çalışan bir garsondur. Bu restoranda, Pereira Manuel aracılığı ile 

haberleri takip eder ve böylece hikayedeki entellektüel rolünü yansıtır: 

“…Garson geldiğinde sordu : Bugün haberler nasıl, Manuel? – Gazeteci olan 

sizsiniz Doktor Pereira, eğer siz de bilmiyorsanız, diye yanıtladı 

112 Schwarz Lausten, P., L’uomo inquieto. Identità nell’opera di Antonio Tabucchi, Museum    
     Tusculanum Press, Copenhagen, 2005, s. 139, 140. 
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garson. Kaplıcalardaydım, diye karşılık verdi Pereira, gazeteleri okumadım, 

gazetelerden bir şey öğrenilemeyeceğini bir yana bırak, en iyisi doğrudan bilgi 

edinmek, işte bu yüzden size soruyorum Manuel. – İnanılmaz şeyler, diye 

mırıldandı Manuel, inanılmaz şeyler Doktor Pereira.”113  

Anlatısal bakış açısından bakıldığında garson, önemsiz bir role sahip olduğu 

görünüyor olsa bile, büyük bir yardımcı konumundadır. Bilgi sahibi insanı temsil eder, 

hergün düzenli olarak gazete okur ve güncel gelişmeleri takip eder. Manuel karakteri 

kitapta oldukça büyük bir öneme sahiptir. Tabuchhi bu karakter aracılığı ile Pereira ve 

garson arasındaki bilgi düzeyi farkını göstererek bir kontrast oluşturur. Her seferinde 

Pereira, Manuel’e günün haberlerini sorar ve her seferinde Manuel ona o günün 

gelişmelerini aktarır. Böylece Tabucchi, Manuel karakteri ile Pereira’nın politik 

durumdan haberdar olmak ve siyasi alanda yer edinebilmek için giderek artan ve saklı 

tuttuğu arzuların altını çizer. 

Celeste: 

Sıradan bir akşam gazetesinin kültür ekinin müdürü olan Pereira’nın, gazetenin 

ana binasından bağımsız bir ofisi bulunmaktadır. Ofisin kapıcılık işini üstlenen 

karakter ise bayan Celeste’dir. Önemsiz bir karakter izlenimi vermesine rağmen bu 

kurgusal karakterin hikayedeki yükümlülüğü oldukça önemlidir. Çünkü antagonist bir 

karakter olarak protagonisti engellemekle yükümlüdür. Bunu rejim yanlısı polislerle 

işbirliği yaparak ve polislere, Pereira ya da Monteiro’nun şühpeli davranışları 

hakkında rapor vererek yapmaktadır. Tabucchi’nin eserinde insan formunda karşımıza 

113 Tabucchi, A., Pereira İddia Ediyor, Can Sanat Yayınları, İstanbul, 2005, s. 61. 
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çıkan antagonist Pereira’nın ayağına takılan engellerden yalnızca birisidir. Eserde de 

aralarındaki çatışma her karşılaşmada okuyucuya hisettirilir: 

“Pereira üç basamak aşağı indiğini iddia ediyor ve gözlerini kadına dikmiş. 

Bakın Celeste, dedi Pereira. Siz kapıcısınız, bu kadarla yetinin, kapıcılık yapmak 

için para alıyorsunuz […] üstünüze vazife olmayan şeylere burnunuzu sokmak 

gibi bir hastalığınız var…”114 

Lisboa Gazetesi Müdürü: 

Kendi halinde bir akşam gazetesi olan Lisboa’nın müdürüdür. Pereira’ya karşı 

sert ve bir o kadar da ters olan bir karakterdir. Gazetenin hiyerarşik düzeni içinde 

Pereira’dan üstün bir pozisyona sahiptir. Bu pozisyonu çıkarları doğrultusunda 

kullanan bu karakter ile dönemin koşullarında herhangi bir siyasi görüşü olmasa dahi 

çıkarlarını koruma planı doğrultusunda hareket eden, iktidarın yanında olan insanları 

temsil eden bir karakterdir. 

Pozisyonunun getirdiği avantajları Pereira’ya çeşitli sansürler uygulayarak da 

hissettirir. Örneğin; Pereira’nın Fransızca aslından çevirdiği Alphonse Daudet’e ait 

L’ultima Lezione115 adlı hikayenin sonunun “Yaşasın Fransa” sözleriyle sona ermesi 

onu rahatsız eder ve Pereira’yı merkez ofise çağırarak, otoritesini hissettirir onun 

üzerinde bir baskı kurmaya çalışır. Dönemin koşulları göz önüne alındığında 

yapılanlar bir çeşit sansür olarak değerlendirilir.  

114 A.g.e., s. 39. 
115 L’ultima Lezione (it.): Son Ders.  
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Müdür, Pereira’nin içindeki asıl Pereira uyanmakta iken yayımlamak istediği 

bütün hikayeleri kontrol altına alır ve onun izni olmadan yayımlanmasını yasaklar. 

Bundan sonra Pereira’nın gazetedeki faaliyetlerinde son sözü söylecek olan odur : 

“Bak Pereira, tanışalı çok olmadı, bu gazete kurulduğundan beri tanıyoruz 

ancak birbirimizi ama senin iyi bir gazeteci olduğunu biliyorum ama şu son 

darbeyi beklemiyordum senden. Ne darbesi, diye sordu Pereira. Fransa’ya 

övgü, dedi müdür, önemli kişilerin hiç hoşuna gitmedi. Neymiş bu Fransa 

övgüsü, diye sordu Pereira şaşkın bir tavırla. Pereira, diye haykırdı müdür, 

Alphonse Daudet’in Almanlarla savaştan söz edilen ve ‘Yaşasın Fransa’ 

cümlesiyle son bulan bir anlatısını yayınladın. […] Hem iç hem de dış politikada 

Almanlar gibi düşünüyoruz, biz de Almanya’nın yaptığı gibi İspanyol 

milliyetçilerine yardım elimizi uzatıyoruz.”116 

Tüm bu yaşananlar bize, müdürün Salazar rejimine olan yakınlığını 

göstermektedir. Bu karakter Peder Antonio ve Doktor Cardoso karakterine oldukça 

ters bir yapıdadır, bir nevi karakter çeşitliliğini sağlamak için ortaya atılan zıt bir 

karakterdir. 

Faşist Polisler: 

Yirmidördüncü bölümde Pereira’nın karakterini ve hikayenin gidişatını 

değiştiren Salazar yönetimine bağlı üç faşistin ortaya çıktığı görülür. Bu faşistlerin 

başlarındaki amir ince yapılı, kısa boylu, bıyıklı ve keçi sakalı olan bir adamdır. Adları 

Fonseca ve Lima olan diğer iki karakter ise uzun boylu, güçlü, koyu tenli ve akılları 

116 A.g.e., s. 131, 132. 
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oldukça havada olan karakterlerdir. Siyasi polis olduklarını iddia eden bu 

karakterlerden ince yapılı, kısa boylu olan karakter hikayede oldukça önemli bir role 

sahiptir. Bu karakter Pereira’nın sahip olduğu tüm problemleri temsil eder. Uzak 

durmaya çalıştığı korkularını ve sahip olduğu problemleri somutlaştırarak gözler 

önüne serer. Karakterlerin üstlendikleri bu rol, Pereira’nın, dünyadaki zulümün ve 

şiddetin farkına varmasını sağlar. Pereira ile olan tartışması, Pereira’nın içindeki 

gerçek kimliği ortaya çıkarır. Aynı zamanda bu karakterler ülkenin içinde bulunduğu 

durumu ve bir diktatöre boyun eğmek zorunda kalan insanları temsil eder. 

Romandaki faşizm ve baskıcı ortam Salazar yönetimindeki polisler aracılığı ile 

yansıtılmaktadır. Bu karakterlere kitabın ilk bölümünden neredeyse sonuna kadar 

rastlanmamakta fakat gerginlikleri hissedilmektedir. Örneğin; Perera’nın iş 

telefonunun Celeste’nin telefonuna bağlanması ve özel görüşmelerinin dahi kayıt 

altına alınması ile Salazar yönetimindeki polislerin oluşturmaya çalıştığı baskı iyiden 

iyiye hissettirilir. Son bölümlere gelindiğinde ise polisler sahneye çıkar ve Monteiro 

Rossi’yi öldürerek eyleme geçerler. Polisler, Rossi’nin Pereira’nın evinde saklandığı 

dönemde ortaya çıkar. Bu olay tesadüfün ötesinde bir durumu işaret eder çünkü polis 

Pereira’yı, Salazar polisi ile işbirliği içinde olan Celeste aracılığı ile bulur. Bu işbirlik 

Celsete’nin ağzından dökülen sözlerle ortaya çıkar: 

“… basit bir kapıcı olduğum için benimle böyle konuşabileceğinizi 

sanıyorsunuz, ama yüksek mevkiden dostlarım olduğunu bilmenizi isterim, bu 

kişiler beni terbiyesizliğe karşı koruyabilirler.”117 

117 A.g.e., s. 40. 
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Bu sahnede ortaya çıkan polislerin aynı zamanda Pereira hakkında oldukça bilgi 

sahibi olduğunu görmekteyiz. Örneğin Pereira’nın dul olduğunu, herhangi bir kadınla 

ilişkisi olmadığını ve kalp rahatsızlığı olduğunu biliyorlar. Tabucchi, yine bu bilgilere 

Celeste aracılığı ile sahip oldukları izlenimini verir. 

Pereira’nın evine gelen bu polisler yasal bir işlem yaptıklarını savunarak arama 

belgeleri olmadan eve zorla girerler ve gelişlerinin nedenini şu şekilde açıklarlar: 

“…sizin evinizde bulunan şu delikanlıya bir ders vermeye geldik, bir derse 

ihtiyacı var, çünkü vatanının değerlerini bimiyor, değerlerini yitirmiş gariban, 

biz de yeniden bulmasına yardım etmeye geldik. […]  Misafiriniz olan 

delikanlıya bir–iki soru sormak istiyoruz, o kadar. Vatansever değerlerini 

bulması için ufak bir sorgulama altı üstü, sadece bunun için geldik.”118 

Aslında söylediklerinin tersine bu karakterler, resmi olarak ilan edilmeyen bir 

diktatörlüğün altında ezilen ve buna isyan edenlerin ise işkenceye maruz kaldığı bir 

ortamda görev yapan kraldan çok kralcı kişileri temsil eder. 

  

118 A.g.e., s. 152.  
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IV. DAMASCENO MONTEIRO’NUN KAYIP BAŞI 

 

 

Şiddetin, istismarın, sefaletin hikayesi Damasceno Monteiro’nun Kayıp Başı 

gerçekleri yansıtmak, adaletin her yerde tek bir anlamı olmadığı ve dönemin 

koşullarına göre değiştiği bir dünyada, devlet gücünün keyfi kullanımı ile bireysel 

hakların yok edilmesini vurgulamak için gerçek bir olaydan yola çıkarak yazılan bir 

romandır. Eleştirel gücünün yanı sıra roman, gerçek ve kurguyu aynı düzlemde 

okuyucuya sunar: 

“Burada betimlenen kişiler, yerler ve durumlar, romancının hayal gücünün 

ürünüdür. Gerçek olarak, romancının hayal gücünü harekete geçiren son derece 

somut bir olay var: 7 Mayıs 1996 gecesi, Portekiz uyruklu, yirmibeş yaşındaki 

Carlos Rosa, Lizbon dışındaki Sacavém Guarda Nacional Republicana 

Karakolu’nda öldürüldü ve cesedi bir parkta, başı kesilmiş ve işkence izleriyle 

bulundu. […] Bu roman, burada Çingene Manolo adını verdiğim kişiye de çok 

sey borçludur: Kurmaca bir kişi olarak görülebilir Manolo, ama ona bireysel 

bir kişide toplanmış kolektif bir kişi demek daha doğru olur; gerçeklik adını 

verdiğimiz düzlemde yabancısı olduğu bir hikayenin parçası romanda, ama 

hikaye yıllar önce Janas’ta bir öğleden sonra, göçebe topluluğun henüz atları 

varken hayvanların kutsanması sırasında yaşlı Çingenelerin sesinden 

dinlediğim unutulmaz hikayelere yabancı değil.”119  

Tabuchhi’nin bu olaydan esinlenerek yazdığı polisiye bir roman olan 

Damasceno Monteiro’nun Kayıp Başı adlı eser Pereira İddia Ediyor’dan üç sene sonra 

119 Tabucchi, A., Damasceno Monteiro’nun Kayıp Başı, Can Yayınları, İstanbul, 1998, s. 213, 214. 
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yazılmıştır. Romanda bir avukat aracılığı ile polis teşkilatı ve adalet sistemine ağır 

eleştiriler yapılmaktadır. Roman Porto’da bir parkta, bir gencin başsız cesedinin 

çingene Manolo tarafından bulunması ile başlar ve bu olay üzerine Lisbon’da bulunan 

Acontecimento120 gazetesi, olayı araştırmak üzere genç gazete muhabiri Firmino’yu 

olay yerine gönderir.  

Firmino, Manolo’yu sorgulayarak ve sonrasında çalıştığı gazete için makaleler 

yazarak geçen birkaç günün ardından, zaman içinde olayı çözmesine yardım edecek 

olan esrarengiz telefonlar almaya başlar. Bir süre sonra Firmino, isimsiz telefonların 

sahibini zorlukla bir parkta buluşmaya ikna eder. Bu buluşma gerçeklerin gün yüzüne 

çıkmasını sağlayan bir başlangıçtır çünkü bu genç kafası kesilerek öldürülen kurbanın 

arkadaşı Leonel Torres’tir. 

Kitabın başlığından anlaşıldığı üzere kafası kesilerek öldürülen kurbanın adı 

Damasceno Monteiro’dur. Aslında Monteiro, “Stones of Portugal”121 adında bir ithalat 

ihracat şirketinde çalışan bir gençtir. Monteiro çalıştığı şirkette, Porto’da Guarda 

Nacional’de görevli Titanio Silva adındaki polis memuru aracılığıyla gizli kapaklı 

uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığının farkına varır. Uyuşturucu, her ay teknoloji 

malzemeleriyle dolu görünümlü konteynırlar aracılığı ile şirkete ulaşır ve polis 

memuru Silva, Puccini’s Butterfly adlı gece kulübüne bu uyuşturcunun satışını 

gerçekleştirir. Kendi mülkü olan bu gece kulübü kağıt üzerinde karısının kız kardeşine 

aittir. Durumdan haberi olan Damasceno, Hong Kong’dan gelen uyuşturucuyu polis 

memuru yerine almayı ve satışını gerçekleştirip para kazanmayı kafasına koyar, ve bu 

suça arkadaşı Leonel’i de ortak eder. Fakat hırsızlık esnasında Silva’ya yakalanır ve 

120 Acontecimento (por): Olay. 
121 Stones of Portugal (ing): Portekiz Taşları. 
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polis merkezine götürülür. Olay sırasında başka bir yerde bulunan Leonel ise bu 

duruma uzaktan tanıklık eder.  

Edindiği bu bilgiler ışığında Firmino avukatı arayarak onu olaydan haberdar 

eder ve avukatın tavsiyesi üzerine, kamuoyunun nabzını ölçmek amacı ile olayı tüm 

çıplaklığı ile çalıştığı gazetede yayımlar. Makalenin yayımlanmasından birkaç gün 

sonra duruşma başlar ve polis memuru Silva cinayetten yargılanır fakat beraat eder. 

Cinayet sırasında Silva’nın yanında bulunan diğer iki polis memuru ise ikişer yıl hapis 

cezasına çarptırılır. Hak ettikleri cezayı almadıklarını düşünen avukat birkaç ay sonra 

davayı, davanın çözümü için bir fırsat penceresi aralayan bir görgü tanığı huzurunda 

tekrar açar. 

Kriminal boyut, soruşturmalar ve öldürülen gencin kimliğinin açığa çıkması; 

genç gazeteci Firmino ve romanın unutulmaz karakterlerinden deneyimli avukat Loton 

karşılaşmasına paralel olarak meydana gelir. Yaşamını adalet mekanizmasının 

ardındaki Temel Norm'u anlamaya adamış dev cüsseli, öldürülen genci savunmayı 

üstlenen aristokrat, anarşist ve sıradışı bir avukat olan Loton, romana metafizik bir 

boyut kazandırır. Loton’nun ortaya attığı düşünceler, Firmino ile olan diyalogları; 

adalet kavramı, işkence, polisin uyguladığı şiddet, uyuşturucu trafiği gibi aynı 

zamanda günümüzün sorunları da olan bu temel konular üzerine de düşünme olanağı 

doğurur.  

Öykü aynı zamanda kronolojik bir doğrusallık izler: öncelikle bir çingene 

tarafından parkta bulunan kafası kesik bir ceset, ardından cesedin kimliğinin açığa 

çıkması ve bu gencin Stones of Portugal’ın konteynırlarında gizlenen uyuşturucuyu 

çalmak isterken hayatını kaybettiğini, bu cinayet aracılığı ile, Guarda Nacional çalışanı 
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olan polis memurunun, takma adıyla  il Grillo Verde’nin122, Porto’da uyuşturucu 

tacirlerinin başı olduğunu ve kafası kesilen gencin bu durumu fark ederek gelen 

uyuşturucuyu çalıp onu aldatmak istemesi sonucunda yakalandığını ve hayatına son 

verildiğini öğreniyoruz. Kronolojik doğrusallık izleyen bu olayda, talihsiz genç, zararlı 

ve tehlikeli bir olaydan çıkar sağlamak isterken zararın en büyüğüne uğrar.  

Olayların akışı, anlatım biçimi açısından polisiye bir roman görünümünde olan 

eserde, atipik araştırmacı, genç gazeteci Firmino ve okuyucunun dikkatini çekmek için 

olaya dahil olan ikincil bir ana kahraman olan obez, umursamaz davranışlara sahip, 

yalnız, deneyimli bir avukatın varlığı, işlenen suçun büyüklüğü, sisteme yapılan 

eleştiri kitabın farklı yönlerini ortaya çıkarır. Aynı zamanda genç gazetecinin 

neorealist portekiz romanı, Vittorini ve Lukács’ın estetik kuramlarını uygulamaya 

çalışması, avukatın kendi uzmanlık alanı dışında, Flaubert, Kafka, Gide, Hölderlin, 

Freud ve Mitscherlich gibi yazarlar ve düşünürler konusunda da uzman olması 

karakterlerin entellektüel yanlarını ortaya koyar: 

“Avukat Loton’un konuşmasındaki ilk tümceler filozof Mario Rossi’nindir. 

Konuşmasının kalanı yalnızca bu roman karakterimin kültürüne ve görüşlerine 

aittir.”123 

Kendi içinde bir karşılaşma meydana getiren ve karşılaşmanın doğal bir sonucu 

olarak ortaya başka bir öykü çıkartan bir olay örgüsü mevcuttur. Bu örgü duygulara 

hitap eden bir eğitime dayanarak, aynı zamanda bir öğrenme, kişisel gelişim ya da 

yurttaşlık eğitimidir. Çünkü iki entellektüel insanın bir araya gelmesi sonucu ortaya 

122 Il Grillo Verde (it): Yeşil Çekirge. 
123 A.g.e., s. 214. 
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çıkan karşılıklı konuşmalar romanın öğretici yanını pekiştirir. Korkunun, 

adaletsizliğin hakim olduğu XX. yüzyılda, insanoğlunun dışlanmışlık, çaresizlik, 

güçsüzlük, zayıflık gibi psikolojik durumlar içinde neredeyse bu durumdan 

kurtulmanın olanaksız olduğu bir yaşam mücadelesi verirken Tabucchi, avukat Loton 

aracılığıyla, Kafka’nın Dava adlı romanına gönderme yapar: 

“Kendinizi Kafkaesk bir ortamda bulduğunuzu düşünmeyin, […]”124 

Bu gönderme, rastlantısal düzlemden soyutlanarak iki durum arasındaki 

ortakbirliktelik ilişkisine dikkat çeker. Sıradan bir hayata sahip karakterin, bir sabah 

ansızın tutuklaması ile başlayan olaylar dizisinde, sebebini anlayamadığı bir suç 

nedeni ile dava edilmiş olan Josef K. adlı kahramanın absürt durumunun anlatıldığı 

romanda bozulan sistemde verilen yaşam mücadelesi, Monteiro’nun öyküsü ile ortak 

bir yön oluşturur. 

Suça ve suçlulara sıkça yer veren eserde çeşitli açılımlar yapmak mümkündür. 

Bir suçun, çoğunlukla da cinayetin kim tarafından işlenmiş olduğunu bulma odağı 

etrafında gelişen eserde Tabucchi, romanı bir polisiye roman olmaktan çok güncel 

problemlere değinen bir eleştiri romanı haline getirir. Son derece hassas bir olay, 

gücün kötüye kullanımı, işkence, cinayet, kafa kesme ve amatör bir dedektif olarak 

karşımıza genç gazeteci Firmino’nun olaydaki giz perdesini bir takım kanıtlara 

dayanarak aşama aşama kaldırıp olayı çözümlemesini konu alan roman edebiyat 

tutkusu ile yazılmıştır. Tabucchi, soluk soluğa okunan bu polisiye öyküyü felsefi bir 

derinlik kazandırarak sunar. Bu durum eseri, klasik bir roman olmaktan çok insan 

124 A.g.e., s. 98. 
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ruhunun yansımalarından yararlanarak iyi ve kötünün ayırımını yapan gerçekçi bir 

roman olarak da algılanmasını sağlar.  

Gerçekçi bir romanın önemli unsurlarından olan zaman ve mekan kavramları 

Tabucchi’nin eserlerinde alışkın olduğumuz özen ve sadelikle verilir. Eleştirmenler; 

Tabucchi ve Portekiz Edebiyatı, Toskanalı yazar ve Pessoa arasındaki benzerliklerin 

altını çizerken Tabucchi’nin Avrupalı yazarlardan daha Portekiz olduğu söylenir. 

Damasceno Monteiro’nun Kayıp Başı adlı eserinde, olay örgüsü Porto’da geçmesine 

karşın Lizbon romanın oluşumunda büyük bir paya sahiptir. Vatanım Portekiz dilidir 

sözünün arka planında; ülkesinin tarihini, sembolizm ve okültizm bakış açısı ile 

kaleme alan Pessoa, Portekiz’e ve özellikle Lizbon’a verdiği değeri gönüllü sürgünlük 

yeri olarak adlandırırken, Tabucchi’nin de sevdiği bir şehir olan Lizbon dolaylı olarak 

eserin adını oluşturur:  

“Damasceno Monteiro, bir süre oturduğum Lizbon’da bir yolun adıdır.”125 

Zaman ve mekan kavramlarının yanı sıra entellektüel karakterler aracılığı ile 

dejenere olan sisteme eleştiriler yöneltmesi bir yazardan çok aydın ve yaratıcı yanlarını 

ortaya koyarken, XX. yüzyıl Avrupa’sının kültürü içinde yer alan, avangart bakış 

açısına sahip karmaşık bir figürün temsilcisi Pessoa’nın da ideolojik pozisyonunun 

eserlerine yansımasını gözlemleyebiliriz. Korkunç bir diktatörlüğün yarattığı bunalım, 

toplumun dejenerasyonu gibi problemler Pessoa ve kurmaca yazarlarının içsel 

bunalımlarına sebep olurken eserlerinin ana temalarını oluşturur. Her ne kadar politik 

konulardan uzak durmaya çalışarak içsel problemlerine yönelse de bunalımının 

kaynağını ülkesinin içinde bulunduğu politik durum da etkiler fakat orataya çıkacak 

125 A.g.e., s. 214. 
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demokratik bir platformun varlığının sorunların çözümüne katkı sağlayabiliceğini 

düşünür fakat ikilemden kurtulamaz. 

“Pessoa’nın, dönemin Portekiz kültüründe bir şairden daha çok bir entellektüel 

olarak yer alması, bugün bile bir kültür ataşesi, bunun yanı sıra ateşli bir 

tartışmacı ve muhalif olduğuna dikkat edilmelidir. […] Pessoa her zaman siyasi 

iktidar ile sıkı ilişkilerden kaçınmış ve bu nedenle Salazar rejimine asla yakın 

olmamış, yönetimi asla özümseyememekle birlikte umursamamayı da 

başaramamıştır.”126 

Pessoa’nın siyasal ya da toplumsal öğretilerinin bütünü, toplumsal düzlemdeki 

doğru yanlış ayırımı Tabucchi’nin de düşünce formunu ve bilinç biçimini ortaya 

koyar. Cevap vermek yerine sorular yönelten, sorgulayıcı bir anlayışa sahip olan yazar 

bu yolda ilerlerken aynı zamanda Corriere della Sera’da127 yayımlanan köşe yazıları 

aracılığı ile de sistemi ve ülkeyi yönetenlere politik eleştiriler yöneltir. Toplumda iyi 

ve kötünün ayırımının yapılmasını amaçlayan yazarlar eserleri aracılığı ile 

eleştirilerini toplumsal düzleme taşırlar.  

Eserin merkezinde yer alan temel duygu ve düşüncenin aktarımı sırasında eseri 

gizemli hale getiren belirsizlikler, ilerleyen sayfalarda genç gazeteci aynı zamanda 

amatör dedektif olarak adlandırabileceğimiz Firmino’nun bilmeceyi gelen isimsiz bir 

telefonla çözmesi ile son bulur. Burada Tabuchhi, asıl mesleği polis olmayan karaktere 

farklı görevler yükleyerek Pessoa’ya yakınlaşır. Pessoa da kendisi gibi, yaşam 

karşısında beceriksiz ve sıradan görünüşlü fakat akıl yürütme yetisi ile donatılmış 

126 Rufolo, A., La funzione intermediario di Tabucchi nel caso Pessoa, Self-Publishing, Tricase, 2014,    
     s. 53, 54. 
127 Corriera della Sera (it): Milano’da günlük İtalyan gazetesi. 
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karakterleri hayata geçirir. Bu durum araştırmacıların dikkatini çok fazla çekmemiş 

olmasına rağmen, Pessoa’nın el yazmaları arasında bulunan planlardan, yayımlamayı 

tasarladığı fakat sağlığında hiçbirini yayımlamadığı ve Sifre Çözücü Quaresma başlığı 

altında topladığı polisiye öyküler derlemesinde gözlemlenir. Bu derleme, okura 

Lizbon sokakalarında çözülmeyi bekleyen gizemler sunar. Pessoa’nın polisiye türle 

kurduğu duygusal ilişki yazdığı metinlere yansır ve bu duygusunu yazdığı bir notta şu 

şekilde belirtir: 

“İnsanlığın entellektüel yaşantısında hala varlığını sürdüren ender entellektüel 

eğlencelerden biri polisiye roman okumaktır. Hayatın yaşamama izin verdiği 

giderek azalan mutlu saatler arasında, Conan Doyle ya da Arthur Morrison 

okumaktan bitap düştüğüm anları en iyi dönemim kabul ediyorum.” […] “Bu 

yazarlardan herhangi birinin bir kitabı, paketi kırkbeş reislik bir sigara, bir 

fincan kahve – tekleşmiş varlığı benim için mutluluk demek olan teslis; işte 

benim mutluluğum bundan ibaret.”128  

Yaratıcısına benzeyen, edebi bir kişilik olan Doktor Quaresma, kriminal 

olayların bütününe ya da kısmen çözümüne katkı sağlayan “Mesleğini icra etmeyen 

doktor ve hece bulmaca uzmanı”129 idi. Yozlaşan bir toplumda kamu kurumlarının 

işlevselliğini yitirdiğini vurgulamak için mesleğini icra etmeyen bir doktorun olayları 

aydınlatmasına tanıklık edilir. Tabucchi, polisiye bir öykü çerçevesinde geliştirdiği 

romanında gerçek bir olaydan yola çıkıp, yaratıcılık yeteneğini kullanarak henüz 

aydınlığa kavuşmamış bir cinayetin failini doğru tahmin eder. Cinayetin aydınlatılması 

128 Pessoa, F., Bulmaca Meraklısı Quaresma, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, 2013, s. 9. 
129 A.g.e., s. 14 
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aynı zamanda işlenen suçun nedenlerinin ortaya çıkması toplum düzenini derinden 

sarsan olaylar zincirini açığa çıkarır.  

Tabucchi’nin eserleri arasındaki kronolojik sırayı göz önünde bulundurursak 

yakın geçmişe ışık tutan Damasceno Monteiro’nun Kayıp Başı, Pereira İddia 

Ediyor’un devamı olarak düşünülür: Bir diğer Monteiro vakası olarak adlandırılabilir. 

(Monteiro Rossi- Damasceno Monteiro) Bir Monteiro vakası ile Pereira’nın macerası 

son bulurken diğer bir Monteiro vakası ile bir başka roman hayat bulur ve edebiyatın 

arkasına sığınarak görmezden gelinen sorunların eserlere felsefi bir derinlik 

kazandırıp, sıradan insanların içinde yatan kahramanları ortaya çıkararak 

aktarılmasına şahitlik edilir. 
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a) Yazarın Anlayış ve Anlatış Özelliği 

 

 

Tabucchi, karakterlerin iç ve dış yaşantılarını belli bir mantıksal, kronolojik ve 

duygusal ilişkileri gözeterek öykülediği eserinde gerçek bir olaydan yola çıkarak 

kurgusal bir anlatıma başvurur ve romanında polisiye, felsefik, eleştiri gibi çeşitli 

anlatı teknikleri kullanarak kendine özgü görünürde polisiye bir roman oluşturur. 

Polisiye bir romanın bütün öğelerine sahip olan eser amatör bir dedektif ve adaleti 

simgeleyen bir avukat aracılığı ile olay örgüsü gelişir ve sonlanır.  

“Damasceno Monteiro’nun Kayıp Başı adlı eserin başında polisiye bir hikayeyi 

oluşturan tüm unsurlar bulunmaktadır: bir cesetin bulunması, Firmino adlı 

gazetecinin, bir tişört parçasından yola çıkarak olayı araştırmaya başlaması, 

Çingene Manolo’nun tanıklığı ve polis raporu.”130 

Böylece farklı zevklere sahip çok çeşitli okuyucu kitlesinin ihtiyaçlarını tatmin 

edecek bir eser ortaya koyar. Görünürde polisiye bir roman olan Damasceno 

Monteiro’nun Kayıp Başı adlı eserde kısa sürede cinayetin çözümü ve nedenleri 

hakkında bilgi sahibi olunur. Katili ortaya çıkarmak için izlenen yol ise okuyucunun 

ilgisini çekmeye yöneliktir. Tabucchi, 1997 yılında Corriere della Sera gazetesine 

verdiği bir röpörtajda şunları belirtir : 

130 Brizio-Skov, F., Antonio Tabucchi-navigazioni in un arcipelago narrativo, Pellegrini Editore,   
     Cosenza, 2002, s. 153. 
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“Tabii ki polisiye romanın yapısını seviyorum çünkü bu yapı, sorunun çözümü 

için okuyucunun katılımının gerekli olduğu sorgulayıcı bir edebi biçimdir.”131 

Edebiyat ve felsefenin el ele yürüdüğü bir yüzyılda, Tabucchi toplumsal 

sorunları bir sanatçı olarak irdelerken görüşlerini edebi bir biçimde eserine aktarır. 

Ahlak, suç, ceza, iyilik ve kötülük gibi önemli konu ve kavramların işlendiği kitapta, 

olay örgüsünde her şey kısa bir zamanda olup biter. Yüzey katmanda bir polisiye 

hikaye anlatılırken, derin katmanda toplumsal eleştiriler içerir. Keşfeden ve ipuçlarını 

yorumlayan kurgusal karakterleri kimi zaman detektif gibi görünür. Ölüm koşulları, 

soruşturma gerektiren başsız bir cesedin bulunması ile başlayan olay örgüsü 

karakterleri detektif olarak adlandırmak mümkündür. 

“… ipuçlarını keşfetme ve yorumlamaları ana kahramanları birer dedektif 

figürü haline getirir. Örneğin Ufuk Çizgisi (1986) ve Damasceno Monteiro’nun 

Kayıp Başı (1997) araştırma romanı olmaktan çok polisiye bir öyküyü içerir 

çünkü hikayenin başında, kimliği ve ölüm koşullar soruşturma gerektiren bir 

cesetle karşılaşırlar. Ben, bu makalenin sınırları dahilinde, bu tür davranışlar 

sergileyen karakterleri detektif olarak adlandırmayı öneriyorum. […] 

Tabucchi’nin eserlerinde dedektif figürlerine yer vermesi, yazarın gerçekle olan 

ilişkisinin doğal bir sonucu olduğunu düşünüyorum ve dahası söz konusu 

eserlerinin mimetik ilişkileri de göz ardı edilmemelidir.”132 

Polisiye bir roman için gereken bütün öğeleri bünyesinde barındıran eserde, 

kendi mesleğini icra edip bir yandan amatör dedektif olarak iz süren kurgusal ya da 

131 Mullen, A., O'Beirne, E., Crime scenes: detective narratives in european culture since 1945,    
     Rodopi Editions, Amsterdam-Atlanta, 2000, s. 100, 101.  
132 A.g.e., s. 100. 
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gerçek karakterler, Pessoa’nın kurgusal ya da gerçek karakteri Quaresma ile mimetik 

bir ilişki içerisindedir. Yazarlar tarafından oluşturulan bu tarz karakterlerin gerçekle 

olan bağlarını açığa çıkarır. Tabucchi, bu karakterlerin içlerinde barındırdıkları 

potansiyeli okuyucuya hissettirmek ya da karakterlerinin akla kazınması için 

Amerikalı polisiye roman yazarı Raymond Chandler tarafından oluşturulan kurgusal 

bir kahramana göndermede bulunur. Prensipleri olan dedektif Philip Marlowe’a 

değinmesi rastlantının ötesine geçer. Sert görünüşüne rağmen oldukça derin düşünceli, 

felsefeyi seven, satranç ve şiirden haz alan bir karakteri oluşturan Marlowe, kitabın 

entellektüel karakteri avukat Loton’u çağrıştırırken, işini profesyonel bir şekilde icra 

etmesi, Tabucchi’nin kurguladığı amatör dedektif Firmino’nun taşıdığı özelliklerin 

tersi bir karakteri ortaya koyar. Marlowe’un, olayları çözerken asla fiziksel şiddete 

başvurmaması devlet kurumlarının toplumsal düzeni bozmaya yönelik illegal 

yaptırımlarına bir gönderme niteliği taşır. Fakat karakterin işini amatör ya da 

profesyonel olarak icra etmesi olayların akışını ya da kurgusunu etkilemez.  

“… bir dedektif hikayesi içinde dedektif ya da bizim durmumuzda olduğu gibi 

bir suçun, genellikle bir cinayetin üzerindeki sır perdesini kaldırıp çözüme 

ulaşmaya çalışan amatör bir dedektif barındıran bir kurgudur. Bu tanım en az 

üç unsur içerir: bir ceset, bir soruşturma ve bir çözüm. Gerilim, suçun ortaya 

çıkması ile çözüme ulaşılması arasında gelişim gösterir. Bu açıdan, çözüm tabii 

ki en önemli unsurlar arasına girer çünkü bu polisiye hikayenin son halkasıdır 

ve hikayeye anlam katar.”133  

133 Brizio-Skov, F., Antonio Tabucchi-navigazioni in un arcipelago narrativo, Pellegrini Editore,   
     Cosenza, 2002, s., 152, 153. 
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Tabucchi’nin roman anlayışında sorular çoğaltılarak okuyucuya cevap vermek 

yerine okuyucuda huzursuzluk ve şüphe arttırılmalıdır. Tabucchi bu yöntemle insan 

ruhunun az bilinenlerini keşfetmeyi amaçlar ve aynı zamanda okuyucuya yazar ile 

birlikte sorumluluk alma görevini yükler. Oluşturduğu kurguda okuyucu da karakterler 

gibi detektif rolüne bürünür. Bu türü akıcı bir anlatım ve anlaşılması kolay basit bir 

dille okuyucuya aktarır. Bu yöntemle okuyucuya kendi alanını oluşturması için bir 

fırsat yaratır. 

“Yazdığım zaman, empoze etmeden çağrışım yaptıran, zorlamadan anımsatan 

uygun bir dil kullanmaya gayret ederim. Kendi okumalarımdan da duyduğum 

bir ihtiyaç olan bu yorumlama özgürlüğünü okuyucunun da hak ettiğine 

inanıyorum. Okuyucu olaya dahil olmalı ve harekete geçebilmelidir.”134  

Kullanılan dilin sadeliği, romanın her kesime hitap etmesi gibi özellikler 

okuyucuyu olayın içine çekerken, gerçek ya da kurgulanan karakterlerin özellikleri 

eserin bir bütün haline gelmesini sağlar. Bu karakterlerin entellektüel aristokrat duruşu 

ise romana metafizik bir boyut kazandırır. Okurlar karakterlerin düşüncelerine kulak 

verirken, aynı anda çağın temel sorunları üzerine düşünme olanağı bulur. Tabucchi, 

bu sorunlara dokunurken öyküye felsefi bir derinlik kazandırır ve eserinde çok sayıda 

referans, felsefi ve edebi yansımalar kullanır. Bu durum verilmek istenen mesajı kodlar 

ve esrarengiz bir hale getirir. 

“Esrarengiz izler, gizemli işaretler, belirsiz ipuçları ya da şifreli mesajlar 

Tabucchi’nin anlatılan durumlar ve olayların gerçekleştiği kurgusal dünyasının 

134 Spunta, M., Voicing the word: writing orality contemporary italian fiction, Peter Lang, Bern,    
     2004, s. 136. 
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her bir köşesine dağılmıştır. […] Damasceno Monteiro’nun Kayıp Başı adlı 

romanın tam olarak onikinci bölümünde yer alan Lousie Colet’in Flaubert’e 

yazılmış olan sıradan dizeler (“que faites-vous des anciennes amours? Les 

chassez-vous comme des ombres vaines? Ils ont été, ces fantômes glacés, coeur 

contre Coeur, une part de vous même.”135) aynı zamanda romanın metinlerarası 

boyutunu oluştururken olayların gerçekleştiği kurgusal dünyada Loton 

tarafından şifreli mesaj olarak yorumlanır.”136 

Her bir kurmaca yazarı ayrı bir öyküye sahip olan Pessoa her bir benliğinde 

farklı entellektüel çözülmeler yaşar. Entellektüel kişiliğini yazıları aracılığı ile 

kurmaca yazarlarına, kurmaca yazarları aracılığı ile okuyucularına aktarır. Yazdıkları 

her durumda zengin anlamlar içerir ve eserlerinin gerçek boyuta ulaşması ancak 

şifrelerin çözümüyle mümkündür. Günlük hayatın sıkıntıları ya da bilindik öğelerden 

yola çıkarak tarihsel olaylara gizemli bir açıklama geitrir ve yalnızca görünen 

gerçekliği değil kendi gerçekliğini de sorgular. Bu sorgulama varoluşsal bir sıkıntı 

yaratmasına karşın yaşamla düş arasındaki ayrımın belirsizliği ya da başlangıçla sonun 

bilinmezliğini eleştirel ve çözümleyici bir düzlemde aktarır. Zengin düş dünyası, 

özgün akıl yürütme yöntemi ile birleşir ve insan ruhunda entellektüel bir yankıya 

neden olur. Bu yankı Tabucchi’de oldukça geniş bir yere sahiptir bu nedenle 

eserlerinde metinlerarası stratejiden faydalanarak Pessoa’yı yakalamak mümkündür. 

“Kurgusal yapıtlarla ilgili olarak, Requiem Bir Sanrı, Düşler Düşü ve Pereira 

İddia Ediyor’un birçok sayfasında Pessoa’ya rastlanılsa dahi, bununla birlikte 

135 Ne yaparsınız eski aşkları? / Gereksiz gölgeler gibi bir yana mı atarsınız? / Bu donuk hayaller, ikinci    
     bir yürek gibi, bir parçanız olmuştur sizin. 
136 Perli, A., Auctor in fabula-un essai sur la poétique de Tabucchi, Giorgio Pozzi Editore, Ravenna,  
     2010, s. 69, 70. 
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iz bırakan bir kesimi oluşturan; gerçek ya da kurgusal, İtalyan, Fransız, İngiliz, 

İspanyol, Rus birçok yazar ile bir arada bulunur. Kapalı ya da açık bir şekilde 

diğer yazarlar tarafından kullanılan ve atıfta bulunmaya dayanan alışılmış 

metinlerarası yöntemden farklı olarak; beğenilen ya da eleştirilen, fantastik 

maceraların kahramanları ya da sıradan karakterler, entelektüel yankı olarak 

bilinen ya da anlatımın işlevselliğinin ayrılmaz bir parçası olarak 

bireyselleştirilmiş yazar figürleri, Tabucchi’nin eserlerinde başka bir okuma 

düzeyi ortaya koyar.”137  

Roman, Pereira İddia Ediyor romanı gibi farklı tekniklerin kullanıldığı bir 

bukalemundur: felsefi bir deneme, polisiye, siyasi bir roman. Bu romanla Tabuchhi 

inandırıcı bir portre çizer, bir yandan Portekiz’i tanımlarken diğer bir yandan olası 

durumları sahneye koyarak iki ayrı alan olan edebiyat ve hukuğu bir düzlemde bir 

araya getirir. Anlatıcı ortaya çıkan soruşturmayı bir hukuk adamı aracılığı ile sahneler. 

Ortaya atılan durum sayesinde roman toplumu eleştirir ve çoğu zaman bir yargıya 

varır. Olay örgüsü hızlı bir şekilde çözülürken, Tabucchi öyküde, toplumsal 

gerçekliğin aksine titiz bir soruşturma yürüterek ortaya çıkan gerçekle olması gereken 

gerçekliği karşılaştırır. Amaç iyi ve kötü ayırımı yapmak değil yasal düzenin 

eksikliğinin insan hakları ihlaline neden olduğu gerçeğini meydana gelen olaydan yola 

çıkarak okuyucunun karar vermesini sağlamaktır. 

“İlk sayfalardan itibaren, roman polisiye türü anımsatır: bir ceset, dedektif, 

olayı araştırması için zorlanan ve kendini her ne kadar edebiyata adamak istese 

de gönülsüzce bu işi kabul eden gazeteci Firmino. […] Firmino bir yandan 

137 Gouchan, Y., (Ocak 2007), Echi di Tabucchi / Échos de Tabucchi, Italies, Revue d’Études Italiennes,    
     Université de Provence, n° spécial 1279-2195, s. 191-213. 
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gerçek hayatın kaosunu düzene sokmak isterken diğer bir yandan kimin suçlu 

olduğunu ve cinayeti kimin işlediğini bulmaya çalışır.”138  

Kurguyu etkileyen olaylar, olayları etkileyen anlatım ötesi eklemeler ve eserin 

gerçekleri yorumlamaya yönelten tarzını, yapısını başkalaşıma uğratan olaylar ile tüm 

roman boyunca; hikayenin ve olayların, edebiyat ve gerçekle kesiştiği bir oyun 

oynanır. Gerçeklik kavramı suç gerçeği ile kesişir. Örneğin başkahraman, genç 

gazeteci Firmino edebiyatta gerçeklik hakkında bir demene üzerine çalışırken bir 

yanda gerçekliğinin tanımlanması gereken bir olay üzerinde soruşturma yapar. Kısaca, 

alegorik bir boyuta sahip olan ve çakışan üç tip gerçeklik karşımıza çıkar: incelenen 

olguların gerçekliği, kurgu dışı edebiyatın gerçekliği, anlatım tarzı gerçekliğidir. 

Böylece yazı ve gerçeklik arasındaki radikal fark ortaya çıkar. Edebiyatta gerçeklik 

kavramının evrimi eserde Tabucchi tarafından yazılan metinler aracılığı ile sembolize 

edilir. Yazar içinde yaşadığı gerçekten yola çıkarak eserini şekillendirir. Ancak 

yaşanan doğal gerçeklik yani kurgu dışı edebiyatın gerçekliği olduğu gibi değil, 

edebiyat kuralları çerçevesinde esere yansır. Sanatçı bu gerçekliği konu olarak ele alıp 

anlatım tarzı gerçekliği içinde yeniden şekillendirir. Tabucchi yaşadığı dönemin 

kalıplaşmış kurgusal yazın anlayışına karşı çıkar ve eserinde kurgu ve gerçeklik bağını 

ortaya koyar. 

“Damasceno Monteiro’nun Kayıp Başı adlı eserinde Tabucchi, Francesca 

Duranti’nin Sogni Mancini adlı eserinde gördüğümüz gibi çağdaş kurgunun 

ortak stratejisi olarak, arızalı bir ses kaydedici cihaz aracılığı ile son davadaki 

138 Brizio-Skov, F., Antonio Tabucchi-navigazioni in un arcipelago narrativo, Pellegrini Editore,   
     Cosenza, 2002, s. 151. 
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kopuk cümlelerin kopyasını çıkartması konuşmanın mimesisini139 ön plana 

çıkarır. Yazar, 1900’lerdeki kurgunun belirgin standartlaşmasına muhalefet 

olmasına rağmen, hem sözlü sunumda hem de anlatım yapısında, bu roman daha 

çok sadeleşmeye doğru ilerleme olarak görünüyor. Tabucchi’nin, kurgusal 

mektuplardan oluşan bir derleme olan, Gittikçe Geç Olmakta adlı bir sonraki 

çalışmasında, bahsettiğim konuşmadaki gibi, iletişimin boşluklarını keşfetmeye 

devam ediyor. En son metni, Autobiografie altrui. Poetiche a posteriori’de 

başlıkta adı geçen gerçek ile kurgu, kimlik ile üst kimlik arasında değişen 

sınırlar, bazı kurgularında hikaye formunda ve ilginç bir şekilde yazarın 

yorumlarını sunarak açığa çıkar.”140  

Tabucchi’nin eserlerinde gerçek ve kurgu ayrılmaz bir parçadır. Gerçek bir 

olaydan esinlenerek yazdığı romanında betimlenen kişilerin, yerlerin ve durumların 

romancının hayal gücünün bir ürünü olduğunu fakat hayal gücünü harekete geçiren 

somut bir olayın varlığından söz eder. Bu duruma Tabucchi’nin Düşler Düşü adlı 

eserinde de rastalnır, burada kullanılan kişiler gerçek rüyalar kurgudur. Gerçekte var 

olan ünlü kişileri oluşturduğu kurgu ile birleştirerek kurgu ve gerçekliği anlatısında 

birleştirir. Pessoa da bu anlatıda yerini alır. Kimi düşler gerçek yaşamlardan kesitler 

sunar ve başklarının iç dünyalarına yapılan gizemli bir yolculuk başlar. Yazarın sezgi 

ve hayal gücü ile birleşen gerçeklik örtülü mesajların deşifre edilmesi ile ortaya 

çıkarken yazar tarzını yazınına aktarır. 

  

139 Mimesis, doğa ve insan davranışının sanatta ve edebiyatta taklide dayanan temsilidir. 
140 Spunta, M., Voicing the word: writing orality contemporary italian fiction, Peter Lang, Bern,  
     2004, s. 142. 
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b) Sistem Eleştirisi 

 

 

Kitabın yazımından birkaç yıl önce Portekiz’de meydana gelen gerçek bir 

olaydan alınarak basit bir iskelet üzerine kurgulanan bu hikayede Tabucchi, 

huzursuzluğun ve kargaşanın hakim olduğu bir toplumda, gözlem yeteneği ve ironiyle 

tamamlanan anlatımın zenginliği ile toplumun ne kadar dejenere olduğunu göstermeyi 

amaçlar. 

“… basın tarafından değiştirilmiş ve yanlış anlaşılmış olan bu olayın gerçekliği 

benim kitabımda doğrulanmaktadır. Damasceno Monteiro’nun Kayıp Başı adlı 

eserimin basımından aylar sonra Portekiz’de bir mahkeme, Lizbon’un varoş 

bölgesinde karakolda kafası kesilerek cinayete kurban giden bir gencin katil 

zanlısı olarak karakolda görevli bir polis memurunu onyedi yıl hapis cezasına 

çarptırır. Carlos Rosa adındaki bu gencin ölümünü saklamak için kanıtlar 

gizlenir. Bu gerçek karakter, kitabımda Damasceno Monteiro kılığına girer. 

Portekiz kamuoyunu rahatsız eden bu gizemli suç, gövdesinden ayrılmış bir 

başın yarı gömülü halde Lizbon yakınlarında bir parkta bulunması, kitap için 

ilham kaynağı olur…”141 

Gerçek bir olay üzerinden yola çıkarak araştırmacı gazetecilik sayesinde farklı 

konuları birbirine bağlayarak çözüme ulaşır. Çingene Manolo’nun cesedi bulması ve 

olaya materyalist yaklaşımı, toplumun dışına itilmiş zor koşullar altında yaşamaya 

çalışan bir kesimin varlığı, güvenlik güçlerinin bir genci alıkoymaları, işkence etmeleri 

141 Tabucchi, A., Di tutto resta un poco: letteratura e cinema, Feltrinelli Milano, 2013, s. 25, 26. 
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ve onu öldürmeleri, gücün kötüye kullanılması ve şiddet problemlerini gün ışığına 

çıkarır. Romanın ana karakterlerinden avukat Mello Sequeira, aslında bu rol biçimsel 

olarak gazeteci Firmino tarafından oynansa da, tolpum vicdanını temsil eder. Bu 

vicdan, hukukun kavramsal temellerinin bozulması ile ahlaki sorumsuzluk tarafından 

tehdit edilen dünyaya karşı mücadele eder. 

Gerçeklerin açığa kavuşturulması, sorumluların bulunması, katillerin hafif 

cezalar alması, olayın adaletin olmadığı bir ortamda, mahkemede sonuçlandığının 

göstergesidir. Bu durum avukatın yeteneksizliğinden ya da kovuşturmanın 

saçmalığından değil uzlaşmanın o dönemde mümkün olmadığı devletin patalojik 

durumundan kaynaklanır. Bu durumda devlet kendi içinden olanların her hangi bir 

yaptırıma maruz kalmasını engellerken, asıl durumdan farklı olarak saçma ve 

inandırıcılığı olmayan durumları kabul eder. Sonuç olarak, yasaların önünde devletin 

demokratik itibarını ve güvenilirliğini küçük düşürür. 

1997 yılında, benimsediği vatanı Portekiz’de, bize çok tanıdık olan görülmüş 

durumlar ve yaşanılmış yerlerin anılarını canlandırıp her hangi bir senaryoda anlatılanı 

akla uygun kılarak ve bununla birlikte zaman ve mekanda evrensellik sağlayarak 

oluşturduğu romanı aracılığı ile mesajını verir. 

Eserin ana temasını hukuk sisteminin yetersizliğine yapılan eleştiri 

oluşturmaktadır. Devlet adına düzeni korumakla yükümlü olan bir memurun korkunç 

bir suça bulaşmasına rağmen yetersiz adalet sisteminin bunu göz ardı etmesini konu 

alır. Polisiye roman kılığına girmiş gücün kötüye kullanımına yönelik yapılan eleştiri 

basit bir kurgu ile roman yapısı üzerine oturtulmuştur. Polisiye roman görünümü kitap 

okunmaya başlandıktan sonra farklı bir boyut kazanır ve bu durumun ötesine geçer. 
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Tabucchi’nin eleştirisi tabiki bununla sınırlı kalmaz. Gücün kötüye kullanımı yani 

istismarların yanı sıra basının fonksiyonu, bilginin doğruluğunu, kamuoyuna yönelik 

yapılan manipülasyonları sorgular. Roman bir bakıma tam teşekküllü bir şikayet 

mektubu görevini görür: kötülüğün sıradanlığı, kamufle edilen ya da açık açık 

gösterilen bir diktatörlük, insanların cahilliği ya da çıkarlarını korumak için taktıkları 

cahillik maskesi, gücün yarattığı farklı arzular ve özellikle zayıflara karşı uygulanan 

adaletsizliğin tüm formları…Verilen tüm bu mesaj hiçbir zaman edebi biçimin 

üzerinde daha az durulduğunun göstergesi değildir. 

Adalet kavramı, yasal bir rol takınan maske ile kamufle edilmiş güce sahip 

otoriteler tarafından keyfi olarak değiştirilmektedir. Güzel bir açılıştan nihai 

muhteşem finale kadar, Tabucchi’nin bu eseri, bir milletin keskin hatlarla çizilmiş 

tarihsel ve siyasal portresinde, içeriğin önemi ve çağdaşlığı ile düz yazının erdemine 

eşlik ederken, stil ve zerafet örneği verir. Yazar Salazar rejiminin neden olduğu 

karanlık günleri geride bırakmaya hevesli olan bir Portekiz’i, başarılı bir şekilde gözler 

önüne serer fakat yine de insanların hayatını, hükümetin ve polis güçlerinin 

davranışlarını etkilemeye devam eden dikta bir yönetim anlayışı tarafından oluşturulan 

özgür bir demokrasi tanımı yapmaktan yoksundur.  

Damasceno Monteiro’nun ya da Monteiro Rossi’nin hikayesi günümüzde de 

adalet sisteminin yarattığı boşluğun meydana getirdiği suçları akla getirir. Çağdaş, 

uygar ve demokratik olduğunu öne süren toplumlarda, insanoğluna çok uzak olmayan 

şiddet ve gücün kötüye kullanımı yasal olmayan ve insan haklarına aykırı faaliyetler 

meydana gelir:  
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“Böylece, bir kez daha Tabucchi ölümün ürkütücü ve vahşi bir tasvirini sunar. 

[…] Pereira İddia Ediyor adlı eserde olduğu gibi ölüm bir kaza ya da hastalık 

sonucu meydana gelmez; ölüm, tam tersine vatandaşların fiziksel güvenliğini 

korumak için çalışması gerekirken paradoksal bir biçimde polis tarafından 

uygulanan bir şiddet olayının doğal sonucu olarak meydana gelir. Her iki 

romanda da iki ayrı gencin siyasi nedenlerden dolayı ölümü, ele alınan durumu 

daha acımasız ve adaletsiz kılar.”142 

İnsanoğlu günlük hayat içerisinde sürekli bir öğrenme sürecindedir. Öğrenilen 

ya da zaten zihinde var olan bilgiler, genel olarak insan mantığına uygun bir şekilde 

biçimlenir. Zihinde var olan ve doğruluğuna kesin olarak inanılan kökleşmiş 

inanışların kendi içerisinde çelişki yaratması ya da insan mantığının sınırlarına ters 

düşmesi paradoksal bir durum meydana getirir. Bu paradoksal durumdan yola çıkan 

Tabucchi, insanları korumak, toplumsal düzeni sağlamak gibi görevlere sahip olan bir 

devlet kurumunun, misyon ve vizyonuna ters düşen eylemlerde bulunması insan 

zihninde şekillenen adalet kavramının pratikte dejenere olduğunu eleştirel bir 

yaklaşımla ortaya koyar. Bu şekilde polisiye roman aracılığı ile gerçekleri gözler 

önüne serer. 

“Damasceno Monteiro’nun Kayıp Başı adlı eserin dikkatli okunması ile adalet 

kavramı ile örtüşen gerçek ve değişime uğrayan polisiye bir türün farkına varılır 

ve roman çağdaş bir toplumda adalet kavramına ilişkin etik ve pratik sonuçları 

üzerinde bir söylem inşa etmek için bir yol görevi görür.”143 

142 Russo, V., (a cura di), Tabucchi o del novecento, di/segni-Dipartimento di Lingue e Letterature    
     Straniere Facoltà di Studi Umanistici Università degli Studi di Milano, Milano, 2013, s. 57. 
143 Brizio-Skov, F., Antonio Tabucchi-navigazioni in un arcipelago narrativo, Pellegrini Editore,   
     Cosenza,2002, s. 236. 
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Çağdaş olarak adlandırılan bir toplumda adalet kavramı üzerine söylemlerde 

bulunmak, eleştiriyi de beraberine getirmesi nedeni ile politik söylemler olarak kabul 

görür. Tabucchi, Pereira İddia Ediyor ya da Damasceno Monteiro’nun Kayıp Başı 

eserlerinin yanı sıra birçok eserinde polisiye bir tür oluşturarak entellektüel birikimini 

ve vermek istediği mesajları, şifrelediği gerçekleri öyküler, bir tür şova dönüştürür. 

“Tabucchi, örneğin Pereira İddia Ediyor, Damasceno Monteiro’nun Kayıp 

Başı, Tristano Ölürken adlı eserlerinde tarihi ön plana çıkarırken karakterlerini 

bulundukları ülkenin siyasal yaşamına katar ve belirli alanlarda onlara seçim  

yaptırmaktan kaçınmaz, bu karakterler de aynı entellektüel anlayıştan ve edebi 

işlevden hareket eder.”144  

Romanın sadece gövedesinden ayrılan bir kesik başa dayanmaz, aynı zamanda 

olayda parmağı bulunan kişilerin bu lekeden kurtulup yasal düzene aykırı 

hareketlerinin doğuracağı sorumluluktan kaçmak için kestikleri başı nehre atmalarında 

gizlidir. Bu nedenle olayların seyrini anlamak, sorumluları tespit etmek için 

“perduta”145 kayıp sıfatının üzerinde durulmalıdır. Böylece romanın konusu, kayıp baş 

skandalı, dürüst ve etkili adaletin gerekliliğine dönüşür. Pereira İddia ediyor ve 

Damasceno Monteiro’nun Kayıp Başı’nı birbirine bağlayan ortak nokta işlenen siyasi 

suçtur. İşlenen suç, aynı isimler, olay kurgusu ve benzer sistem eleştirileri ile romanlar 

arasındaki devamlılık sağlanır. Bu tekrarlama, Tabucchi’nin anlatımını ve aralıksız 

araştırma çalışmalarını küçük ya da radikal değişiklikler yoluyla; vahşi ölümler, hayali 

144 Lazzarin, S., (Ocak 2007), Antonio Tabucchi fingitore e polemista, Chroniques Italiennes,  
     Université de la Sorbonne Nouvelle, n° 11, Web: http://chroniquesitaliennes.univ-    
     paris3.fr/PDF/Web11/Lazzarin11.pdf adresinden 9 Mart 2016’da alınmıştır. 
145 Perduta (it): Kayıp  
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ya da gerçek varlıklar, ruh ve beden diyalektiği, entellektüel karakterler gibi bir dizi 

konuya birden çok anlam katmanı ve bakış açısı sağlayarak detaylara dikkat çeker. 

Tabucchi’nin belirttiği gibi edebiyat yaşananları hatırlamak ve başkalarına 

ulaştırmak için bir araçtır. Edebiyat tarihe tanıklık eder. Bu tanıklıkta ölüler ve 

ölümlerle olan bağın korunması yaşamı ciddiye almanın bir yoludur. Romanın 

entellektüel fonksiyonu, bu karışık sistemi açıklamaktadır. Tabucchi’nin ortaya 

koyduğu argümanlar sağlam bir anlayış üzerine kuruludur. Bu anlayış yazar olmasının 

yanı sıra olayalara bakış açısından kaynaklanır çünkü Tabucchi olaylara sadece direk 

değil ters açıdan da bakar. Böylece tarihsel gerçekliğin farkındalığına sahip olur çünkü 

yaşanan olaylar gelip geçicidir, önemli olan ardında bıraktığı izdir. Tabucchi’nin 

birçok metni ve karakterlerinin yaşanan gerçeklikler karşısındaki tutumları bu 

düzlemde oluşur. 

“Tabucchi’nin eserlerinde tarihsel boyutun oldukça hissedildiği ya da arka 

planda sadece bir gürültü olarak kaldığı anlar vardır. […] Metinlerde yer alan 

tarihsel gerçekliğin varlığı ve sosyo-politik kimlik üzerindeki etkisi örneğin 90’lı 

yıllarda Pereira İddia Ediyor ve Damasceno Monteiro’nun Kayıp Başı adlı 

eserlerde yoğun bir şekilde görülmektedir. Aynı zamanda ana kahramanların da 

olaylar karşısındaki tutumları önemlidir çünkü gerçeğe ulaşmak ve 

adaletsizlikle mücadele etmek için olaya daha aktif bir şekilde müdahil olurlar. 

Buna paralel olarak özellikle  Gli Zingari e il Rinascimento ve La gastrite di 

Platone adlı eserlerinde, kaleme aldığı gazetelerde ve dergilerde yayımlanan  

 

 
 

117 



yazılarında olduğu gibi Tabucchi de, uygar bir kişi olarak, daha öncekine 

kıyasla daha dolaysız bir şekilde gerçekleri yansıtır.”146  

Çoğunlukla entellektüel karakterler kurgulayan Tabuchhi bu karakterler aracılığı 

ile karanlıkta adalet ışığı yakmaya çalışır. Toplumda adaletin uygulanması için 

dünyanın harekete geçmesi gerektiğini düşünür ve verdiği bir röpörtajda bu 

düşüncesini şu şekilde ifade eder: 

“Edebiyat totoliter rejimler için tehlike arz eder, çünkü bunun ötesinde 

edebiyatın basit bir iletişim aracı olması yatar. […] Totliter rejim bir yandan 

edebiyata sansür uygularken diğer bir yandan bizi belirli bir iletişim 

özgürlüğünün varlığına inandırır. Gerçeğe başka bir yönden giren ve konuların 

sembolik ve mecazi yönlerini gösteren bu durum rahatsız edicidir. Bu nedenle, 

ortaya çıkan durum yazarlar için eziyete döner, itirazlar ve protestolar yetersiz 

kalır. Kelimeleri özgürlüğüne kavuşturmak amacıyla, her şeyden önce hayatları 

kurtararak ve yazarları edebi açıdan kıyıma uğramadan kendi ülkelerinde 

barınma olanağı sunarak, biz yazarlar için somut bir şeyler yapmaya çalışmanın 

zamanı gelmiştir.”147  

Sıradan insanların sıradan hayatlarını içeren öyküleri, basit olaylarla açılır ve 

gitgide görünümlerinin ötesine sürükler. Açılan kapıların ardından beklenmedik 

olgular, görünenden farklı gerçeklikler ortaya çıkar. Bu gerçeklik kimi zaman 

kabüllenilmesi gereken bir drama kimi zaman da kazanılması gereken bir zafere 

146 Schwarz Lausten, P., L’uomo inquieto. Identità nell’opera di Antonio Tabucchi, Museum   
    Tusculanum Press, Copenhagen, 2005, s. 115, 116. 
147 Brizio-Skov, F., Antonio Tabucchi-navigazioni in un arcipelago narrativo, Pellegrini Editore,    
     Cosenza, 2002, s. 190. 
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dönüşür. Bu süreçte Tabucchi çözüm bulmaktan çok düşünmeye sevk eden sorularla 

eserini şekillendirir. 
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c) Gerçek ve Kurgusal Karakterler 

 

 

En başından beri, Tabucchi’nin kurgusal eserleri orijinal bir karakter anlayışı 

ortaya koyar. Oluşturduğu karakterler olayla birlikte gelişir, evrim geçirir. Örneğin 

seçtiği ana kahramanı güçlü olarak değil zayıf olarak tanımlar ve bu seçim aracılığ ile 

karakterlerine bir tür maske takar. Bu maske olaylar geliştikçe düşer ve karakterin 

temel özellikleri ortaya çıkar. Tabucchi’nin eserlerindeki karakter seçimleri bir süreci, 

bir oyunu ortaya çıkararak yankı bulur: 

“Zaman zaman kurgusal referansların aşırı karmaşasından korkmaksızın, zayıf, 

uygunsuz, tutarsız bir karaktere kıyasla, ana kahramanın cesaret isteyen bir yapı 

içine oturtulması tercih edilir. Bu seçim aracılığı ile yazar yenilikçi olmaktan 

çok, unutulan maske sanatının varisi olarak görülür. Esas itibariyle edebi, belki 

de sosyal ya da psikolojik ihtiyaçlar için, etik ve ideolojik olarak kimlik 

bunalımını da beraberinde getirerek duyguları gizleme, oyunun kuralı haline 

gelir.”148 

Öyküde herbir karakter oldukça iyi tanımlanır. Verilen görevi en iyi şekilde 

yerine getirmeye çalışan genç gazeteci Firmino, değişime uğramış bir kültürün 

sembolü çingene Manola, olağanüstü bir kurnazlığın yanı sıra tüm mütevaziliğini 

ortaya koyan bir kadın, Dona Rosa, geniş vücudu ve tuhaf davranışları karakterinin 

önüne geçen, son derece kültürlü, adalet timsali bir avukat. Her bir karakterin ayrı ayrı 

148 Boschi, C., (Ocak 2007), Costruzione del personaggio e funzioni poetiche dell’eroismo nella  
     narrativa di Antonio Tabucchi, Chroniques Italiennes, Université de la Sorbonne Nouvelle, n° 11,    
     Web:http://chroniquesitaliennes.univ-paris3.fr/PDF/Web11/Boschi11.pdf adresinden 7 Mart  
     2016’da alınmıştır. 
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iz bıraktığı, akıcı ve sıkıcı olmayan bir yazı ile Tabucchi keyifle okunan bir roman 

oluşturur. 

Tabucchi tarafından yaratılan kahramanlar, anlatılan hikayenin ayrılmaz bir 

parçasıdırlar. Bu durum hayatları ve hikayeleri ayrılmaz bir parça olan Pessoa’nın 

kurmaca yazarlarını çağrıştırır. Örneğin I Diologhi Mancati149 adlı tiyatro oyununda 

Pessoa ve Pirandello’nun karşılaşması sadece tiyatro eserini oluşturan bir konu değil, 

gerçek bir diyalog, bir anlamda bütün anlatıyı içeren bir karşılaşma, maskeli bir 

oyundur. Ya da Tabucchi’nin Düşler Düşü adlı eserinde, yaşamı boyunca kendisini 

etkilemiş olan yirmi sanatçının rüyasını anlatma görevini üstlenenen yazar, çoğul 

ruhun yazarı Pessoa ile ilgili gördüğü düşte, yazarın kurmaca yazarlarından biri olan 

Alberto Caeiro ile buluşmaya gitmesi ve Caeiro’nun itirafı kahramanları hikayenin 

ayrılmaz bir parçası yaparken aynı zamanda maskelerini indirir. Düşleriyle gerçek 

yaşamdan kesitler sunarak Pessoa’nın iç dünyasına yolculuk eder. 

“Tabucchi’nin Düşler Düşü adlı eserinde yirmi ünlü karekterin, özellikle 

sanatçıların gördükleri rüyalar hayal edilir, bunlardan birçoğu sanatları 

aracılığıyla özgürlük ve adalet gibi yüksek idealleri için mücadele etmişlerdir. 

Tarihsel gerçek ve söz konusu biyografik kişi, her rüyanın başında sadece birkaç 

satır ile tasvir edilir ama yine de rüya ile gerçeklik arasında bağlantı oluşturmak 

diyalektiktir, her zaman bir yeniden uyanış, bir karşılaşmadır…”150  

Eserde Tabucchi, karakterlerin sanatlarını araç olarak kullanarak gerçekleri 

ortaya çıkarırken, Damasceno Monteiro’nun Kayıp Başı adlı eserinde de bunu avukat 

149 I Dialoghi Mancati (it): Eksik Diyaloglar  
150 Brizio-Skov, F., Antonio Tabucchi-navigazioni in un arcipelago narrativo, Pellegrini Editore,   
     Cosenza, 2002, s. 137.  
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aracılığıyla gerçekleştirir. Avukat yargının gücü sayesinde insanların yüzündeki 

maskeyi indirir. Söz konusu eleştirilen toplum düzenidir. Düzende meydana gelen 

aksaklıkların gözler önüne serilmesi okuyucuyu yapıtın içine çeker, bu aksaklıkların 

yarattığı kaos ise okuyucu şaşırtarak verinin üstüne düşündürür. Karakterler 

aracılığıyla, günümüzün sorunlarının bir kısmını oluşturan, uyuşturucu, polis şiddeti, 

adaletsizlik gibi kavramlar üzerine düşünmeye sevk eder. 

Çingene Manolo: 

Damasceno Monteiro’nun Kayıp Başı, üçlemenin diğer iki kitabına oranla daha 

basit ve geleneksel bir metin sunar fakat bu romanın doğasının ve karakterlerinin daha 

az zengin olduğunu göstermez. İlk olarak romanın başında, eserin Lahey Uluslararası 

Ceza Mahkemesi Baskanı Yargıç Antonio Cassese ve Çingene Manolo’ya adanması, 

eserlerinde adaletsilikle ilgili bir dizi probleme dikkat çekmesi etkileyicidir. Çingene 

Manolo, halka açık bir parkta başı kesik bir ceset bulan romandaki kurgu karakterdir. 

Sembolik bir karakter olan Manolo eserde anlatının ötesine geçer: 

“Bu roman, burada Çingene Manolo adını verdiğim kişiye de çok şey borçludur: 

Kurmaca bir kişi olarak görülebilir Manolo, ama ona bireysel bir kişide 

toplanmış kolektif bir kişi demek daha doğru olur; gerçeklik adını verdiğimiz 

düzlemde yabancısı olduğu bir hikayenin parçası romanda, ama hikaye yıllar 

önce Janas’ta bir öğleden sonra, göçebe topluluğun henüz atları varken 

hayvanların kutsanması sırasında yaşlı Çingenelerin sesinden dinlediğim 

unutulmaz hikayelere yabancı değil.”151  

151 Tabucchi, A., Damasceno Monteiro’nun Kayıp Başı, Can Yayınları, İstanbul, 1998, s. 213. 
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Bu noktada bireysel bir kişide toplanan kolektif bir kişilik, Pessoa’yı çağrıştırır. 

Pessoa’nın ruhunda hayat bulan kökteşler bir kişide toplanan kolektif kişilerdir. Tek 

bir bedende var olan çoğul ruhlar bir anlamda birbirlerinden bağımsız gibi görünür 

fakat hepsi tek bir bedeni tek bir aklı kullanır. Problemli bir hayat sürdüren Pessoa’nın 

özbilinci onu daimi bir mutsuzluğa sürüklerken, bu kriz döneminde yarattığı kurmaca 

yazarları onun yükünü omuzlar: 

“Ne kim olduğumu biliyorum ne de hangi ruhun benimki olduğunu. […] 

Kendimi çoğul hissediyorum. Tek tek hiçbirinde bulunmayan ama hepsinde 

bulunan tek bir merkezi gerçekliği sahte yansılar halinde deforme eden sayısız 

ve fantastik aynalarla süslü bir odada gibiyim.”152 

Gerçeklik kimi zaman gerçek kimi zaman kurgusal karakterler aracılığıyla 

yansıtılır. Çoğul ruhun yazarı Pessoa bu gerçekliği kurmaca yazarları aracılığıyla gün 

yüzüne çıkarırken Tabucchi, kendi gerçekliğini kurgusal ya da gerçek karakterler 

aracılığıyla gün yüzüne çıkarır. Tabucchi için kolektif bir kişiligi sembolize eden 

Çingene Manolo’nun yanı sıra, öyküsünde hukuka ilişkin bazı konularda yazdığı kitap 

ile Tabucchi’ye büyük bir yardımı olan Antonio Cassese’den de söz edilir. Kurmaca 

bir kişilik gibi görünen Manolo’nun aksine gerçek bir kişiyi temsil eder. Çingene 

Manolo’nun yanı sıra kitabı İtalyan bir ceza hakimi olan Antonio Cassese’ye de 

adaması, aynı düzlem üzerinde gerçek ve kurgusal iki karakteri birleştirir. Yazar ister 

etten kemikten bir karaktere ya da tamaman kurgusal bir karaktere romanını 

adayabilir.  

152 Pessoa, F., Pessoa Pessoa’yı Anlatıyor, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, 2012, s. 67. 
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“Roman rastlantısal bir biçimde kurmaca bir karater olan Çingene Manolo’ya 

ve gerçek bir karakter olan Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Yargıç 

Antonio Cassese’ye ithaf edilmez. Tabucchi, insan haklarını savunma adına 

savaş veren bir yargıca ve bütün çingenelerin sembolü haline gelen Manolo’ya 

kitabını ithaf eder. Bir kanun adamı ve marjinal bir çingene aynı gerçekliğin iki 

farklı yüzünü yansıtır. […] Aynı yelpazenin iki farklı ucunda bulunan bu iki 

karakter metaforik bir anlama sahiptir: kurtarıcı ve zulme uğrayan, entellektüel 

ve kurban.”153  

Toplumun her kesimi tarafından saygı toplayan bir hukuk adamı ya da toplum 

tarafından dışlanan marjinal bir kesim, her iki karakterde tek bir gerçeğin iki farklı 

yüzünü oluşturur. Bir yanda hukuk adamı tarafından sembolize edilen bir kurtarıcı 

diğer bir yanda marjinal bir çingene tarafından sembolize edilen kurban. Bu durumda 

gerek kurgusal ya da gerçek karakterleri aracılığıyla gerekse Corriere della Sera 

gazetesindeki köşesinden aktardığı kadarıyla, adalet kavramının sürekli olarak altını 

çizen ve toplumdaki adalet kavramını eleştiren Tabucchi’nin eserini adadığı gerçek 

kişilerden biri olan Antonio Cassese dışında eserini Çingene Manolo’ya da adamış 

olması bir tesadüfün ötesine geçer. 

“Tabucchi çingenelerle sadece edebi açıdan ilgilenmez. 1999 yılının Ekim 

ayında, Tabucchi Gli zingari e il Rinascimento adlı eserini yayımlar. Bu eser, 

Roma’dan Floransa’ya kadar bir yaşam, Floransa’ya yapılan bir yolculuktan 

doğan bir roportaj, bilinen bir dünyanın keşfine doğru yapılan bir tür 

yolculuktur. Fakat bu, gazete makalelerinden üniversite yayınlarına, tanıklık 

153 Brizio-Skov, F., Antonio Tabucchi navigazioni in un arcipelago narrativo, Pellegrini Editore,   
     Cosenza, 2002, s. 192. 
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edenlerden günlüğe kadar bir takım malzemeler kullanarak ortaya etkileyici bir 

gerçeği çıkaran, ters duran bir teleskopun merceğinden görülenlerdir.”154 

Yazarların dünyayı keşfetme yöntemi farklılık göstermektedir. Kimi zaman 

kurmaca yazarlar sahneye çıkar ve insan zihninde farklı dünyevi algılar oluşturur. 

Kimi zaman bu keşifte toplumun yabancı olmadığı karakterler devreye girer. Tabucchi 

için de gerçek bir kişiden yola çıkarak kurguladığı karakter, yaşadığı dünyanın keşfi 

için çıktığı yolculukta yazara eşlik eder.  

Firmino:   

Porto yakınlarında bir ormanda bir gencin başsız cesedinin bulunmasıyla 

başlayan serüven, Lizbon’da Acontecimento adlı bir gazetede çalışan gencin medyanın 

büyük ilgisini çeken bu olayı takip etmesi için Porto’ya gönderilmesi ve adım adım 

olayın çözümü ile sonuçlanır. 

Firmino adındaki bu genç olayı araştırmak için gönüllü olmamasına rağmen 

vahşi ve acımasız bu olayın arkasındaki gerçeklere adım adım ulaşır. Polisiye tür 

görünümündeki hikayede, genç olayı bir bulmacayı çözer gibi adım adım ip uçları elde 

ederek ortaya çıkarır. Eser, kurgusal ve gerçek karakterleri Pessoa’nın bir başka 

yönünü oluşturan ve kendisinin bir araya getirdiği Şifre Çözücü Quaresma başlığı 

altında topladığı polisiye öyküler derlemesini çağrıştırır. 

Pessoa araştırmacılarının çok fazla ilgisini çekmeyen bu metinler Pessoa 

tarafından yayımlanmayı tasarlanır fakat sağlığında hiçbiri yayımlanamaz ancak 

yazarın ölümünden sonra el yazmaları arasında bulunur. Yazar, ölümünden önce 

154 A.g.e., s.195, 196. 
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polisiye öykülere olan ilgisini ve niyetini Adolfo Casais Monteiro’ya yazdığı bir 

mektupta şu şekilde belirtir: 

“Eserlerimden bazılarını gelecekte yayımlarken vereceğim düzeni 

düşündüğümde, Mensagem tarzı bir kitabı asla başa koymak istemem. Fernando 

Pessoa’nın diğer şahsiyetlerini de kapsayan -yaklaşık 350 sayfalık- büyük bir 

şiir kitabıyla mı başlamalı, yoksa henüz bitiremediğim polisiye bir öyküyle mi, 

bilemiyorum.”155 

Yazarın, eserleri arasında polisye öykülere de yönelmesi ve bunların üzerinde 

durması oldukça ilgi çekicidir. Yaratıcısına yakın bir kişiliğe sahip olan Doktor 

Quaresma’nın araştırmacı kişiliği Firmino’nun karakteriyle özdeşleştirilir. Enteresan 

dedektif bir karakter olan Quaresma polisin çözemediği adli vakaları çözmekte başarılı 

ve oldukça isteklidir. Firmino ise henüz farkına varamadığı araştırmacı kimliğinin yanı 

sıra farklı arzulara sahip olan bir gençtir. Projeleri arasında, savaş sonrası portekiz 

romanında Vittorini etkisi üzerine bir deneme hazırlamak vardır. Farklı arzularının 

yanı sıra Lizbon’dan yola çıkarak Porto gibi bir şehre gitmek hiç ilgisini çekmez. 

İsteksizliğine rağmen işe azimle sarılır ve adım adım sonuca ulaşır.  

Başkahraman Firmino’nun hayatındaki tek arzu olan edebiyat, edebiyata 

duyduğu ilgi, cinayetin arka planındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için kanıt toplama 

yolunda entellektüel ve ahlaki bir oluşumu temsil ederek, bireyin oluşum dönemini ve 

sonunda ulaştığı ideal durumu ele alan roman türü olan Bildungsroman’a dönüşür 

155 Pessoa, F., Bulmaca Meraklısı Quaresma, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, 2013, s. 7. 
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adım adım. Fakat başkahramanın geçirdiği evrim aynı zamanda romanın daha felsefik 

ve eleştirel yönünü oluşturan anlatının formülüdür. 

Öyküde büyük bir öneme sahip olan genç karakter Firmino, idealist dürtüleri 

henüz gerçek hayatla örtüşmeyen bir karakterdir. Gazeteci kimliği ile Pereia’ya 

benzetilen fakat kişilikleri birbirinden çok farklı olan bir karakterdir. Pereira’da olduğu 

gibi içindeki maksimum potansiyelin ortaya çıkması, olayı çözmek için izlediği 

yöntem ve bunun okuyucuya iletilme şekli Pereira’yı anımsatır. 

“Edebiyat malzemesi bir haber unsuru değildir. Damasceno Monteiro’nun 

Kayıp Başı ve daha belirgin bir şekilde Pereira İddia Ediyor bu konunun 

hayranlık uyandıran bir sunumudur. Dolayısıyla 90’lı yıllarda, hem edebiyat 

alanında yazılar yazan hem de işlenen cinayetler hakkında çok yönlü haberler 

yapan Tabucchi’nin romanları bu iki bilinçli gazetecileri ortaya çıkarması 

büyük olasılıkla bir rastlantı değildir. […]  (bir yan da Firmino diğer bir yanda 

Pereira örneğinde olduğu gibi)156  

Eserde bulunamama ihtimali olan bir adalet söz konusudur. Gerçeğin ortaya 

çıkmasına rağmen adaletin yerini bulmaması ve eserin bir umut ışığı ile son bulması 

okuyucuyu bir yandan kuşkulandırırken diğer bir yandan okuyucunun tamamen 

karamsarlığa sürüklenmesine engel olur. Olay örgüsü karakterler üzerinden seyreder 

ve gerçeğe ulaşmak kurgusal karakterlerin amacı haline gelirken Pessoa’nın da arzusu 

bu yöndedir : 

156 Perli, A., Auctor in fabula-un essai sur la poétique de Tabucchi, Giorgio Pozzi Editore, Ravenna,   
     2010, s. 92. 
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“Asla bulunamayacak olsa da, hakikate erişmek için en ateşli mücadelenin 

yürütülmesi benim felsefi arzumdu. Ben bir kuşkucuydum. Hiç materyalist 

olmadım, çünkü materyalizm kuşkuyu inkar eder.”157  

Gizeme ve düşe tutkun olan Pessoa, gerçeğe olan inancını da bu şekilde dile 

getirir. Gerçeğin var olması ya da bir şekilde ortaya çıkacak olması yazarı hayata 

bağlayan etmenlerden biridir. Yazarın gerçeğe olan inancı ve ona erişme arzusunu, 

Tabucchi’nin kendi eserinde genç gazeteci Firmino aracılığı ile yansıtması 

gözlemlenir. 

Avukat Loton: 

Öyküde, tam anlamıyla dile getirilmeyen diğer bir başkahraman ise felsefik yönü 

unutulamayan entellektüel karakter avukat Loton’dur. Avukatın değişmeyen kaidesi 

Tabucchi tarafından şu şekilde ifade edilir: 

“Normatif bir düşünce, hukuk dediğimiz pramidin en üst noktasında bulunuyor, 

ama salt araştırmacının düş gücünün ürünü, katışıksız bir varsayım.”158 

Fiziksel hareketsizliğine rağmen zekasının çevikliği sayesinde oldukça aktif 

olmayı başaran avukat, şiddet dolu aptal bir güç tarafından hakları çiğnenen fakirlerin 

ve güçsüzlerin yanında yer almayı tercih ederek kendi hayatının efendisi olur. Adalet 

aşkını güç ve zenginlik için değil, bu güç ve zenginlik tarafından ezilen kişiler için 

kullanır. Adalet aşkının yanı sıra, genç gazeteci Firmino ile olan diyalogları, engin 

bilgi birikimini açığa çıkarır. Her duruma uygun yerine mükemmel bir şekilde oturan 

157 Pessoa, F., Pessoa Pessoa’yı Anlatıyor, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, 2012, s. 23. 
158 Tabucchi, A., Damasceno Monteiro’nun Kayıp Başı, Can Yayınları, İstanbul, 1998, s. 103. 
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kitaplardan ya da karakterlerden alıntı yapar ve bu alıntıları yaptığı işin ayrılmaz bir 

parçası gibi sunar: 

“…yalnızca uyurken, Doktor Freud’a göre serbest haliyle bilinç dışı olan bu 

denetimsiz uzamda. Bu hayranlık uyandırıcı dedektifin rüyayla kuramsal fizik 

teoremi arasında bağlantı kuramadığı doğrudur. Ama bir gün bunu yapabilse 

ilginç olurdu. Duman rahatsız eder mi?”159 

Bu umursamaz rahat tavır avukat Loton’u romanın en unutulmaz kişisi kılar. 

Hayatını adaletin ardındaki temel normu bulmaya adayan bu aristokratik karakter 

romana metafizik bir boyut kazandırarak okuyanları çağın sorunları hakkında 

düşünmeye sevk eder. Diğer bir yandan Pessoa tarafından kurgulanan en ilginç 

dedektif karakterlerinden biri ve asıl mesleği doktorluk olan Abìlio Quaresma ise akıl 

yürütme, bulmaca çözme, mantık problemleri ile ilgilenmeye meraklıdır, bu karakter 

adli makamların çözemediği olaylara karışır ve bu olayları adım adım çözüme ulaştırır. 

Bu karakterin arastırmacı yanı Firmino’yu çağrıştırırken olaylara mantık çerçevesinde 

yaklaşması ve bütün ip uçlarını ayrıntılı bir şekilde değerlendirmesi Tabucchi 

tarafından kurgulanan avukat Loton’u çağrıştırır. 

“Kemerli tavanları olan, yarı karanlık, çok geniş bir salonda buldu kendisini. 

Oda kitaplarla kaplıydı. Yerde bir sürü kitap vardı, zar zor dengede duran sıra 

sıra kitaplar, gazete kolileri ve çeşitli kağıtlar. Firmino gözünü yarı karanlığa 

alıştırmaya çalıştı. Salonun öteki tarafında, bir divana gömülmüş bir adam 

vardı. Firmino merhaba diyerek ona doğru ilerledi. Şişman, hatta aşırı şişman 

bir adamdı, iri gövdesiyle divanın yarısını işgal ediyordu, ilk bakışta altmış 

159 A.g.e, s. 149. 
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yaşlarında, belki biraz daha yaşlı gösteriyordu, keldi, tüysüz bir yüzü vardı, 

yanakları sarkık, dudakları kalındı.[…] Gerçekten de Charles Laughton’a 

benziyordu.”160 

Görünümü, davranışları garip ve esrarengiz olarak tanımlanan bu karakter 

yaşadığı, aynı zamanda toplantılarını ve karşılamalarını yaptığı yer açısından, 

beyanlarını ve düşüncelerini büyük söylemlerle ifade etmesi, edebiyat tarihinin en 

ilginç dedektif karakterlerinden biri olan ve yaratıcısına yakın bir edebi kişilik 

Qaresma ile benzerlik gösterir.  

“Abìlio Fernandes Quaresmo, yaşını başını almış, bekar, mesleğini icra 

etmeyen bir doktordu. Fanqueiros Sokağı’ndaki bir evin üçüncü katında, 

çatılara bakan penceresinden Lizbon ışığı giren, dağınık, küçük bir odada 

yaşıyordu. Bulmaca çözen biri olduğunu düşünüyordu. Yaşamdaki bulmacaları 

tercih etse de, genellikle gazetedekileri çözüyordu. Odasında, ne olduğu belirsiz 

bir hastalık halinde, bir battaniyenin altında, kitap okuyarak anlamsız ve tatsız 

bir yaşam sürüyordu. Hafif titrek hali ve sararmış parmakları, iki kötü 

alışkanlığı olan alkolizme ve tütüne işaret ediyordu. Her içtiğinde ruhunu teslim 

edecek gibi öksürmesine katkıda bulunan ucuz puroları tercih ediyordu… 

Pessoa’nın birçok kişisi ve yazarın kendisi gibi, yaşam karşısında beceriksiz, 

sıradan görünüşlü, ama akıl yürüterek kendini dönüştürebilen biriyle karşı 

karşıyayız.”161 

160 A.g.e., s. 95. 
161 Pessoa, F., Bulmaca Meraklısı Quaresma, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, 2013, s. 10. 
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Düşüncelerini büyük söylemlerle ifade eden avukat Loton, Hans Kelsen’in 

Grundnorm teorisine dokundurur. Alman filozofa göre, adalet bir piramit gibidir. 

Filozof, hukuk bilimini doğal hukuktan kurtararak gerçek bir bilim düzeyine 

ulaştırmayı amaçlar. Temel norm, Kelsen’e göre piramidin tepesinde yer alan tersine 

çevrilmiş bir temel normdur. Bu normatif düşünce hukuk dediğimiz piramidin en üst 

noktasında bulunur fakat salt araştırmacının düş gücünün bir ürünüdür. Ve avukat 

Loton, polis teşkilatının tamamen bir Grundnorm162 olduğunu düşünür yani insan 

haklarının ihlaline ve gücün kötüye kullanımına olanak sağlayan bu normun toplumda 

hayat bulduğunu ifade eder: 

“Guarda Nacional askeri bir kurumdur, Grundnormun gerçek bir ete kemiğe 

bürünüşüdür...”163 

Bir insanı cezalandırmak için ölümün tercih edilmesi, insanoğlunun geçmişten 

bugüne gelen göz ardı edilemeyecek olan bu probleminin sonlandırılması gerektiğini 

düşünür. Ve toplumun geldiği bu noktada insanların yaşam hürriyetini sonlandıran 

olaylar karşısında bireyin önemsizliğini vurgulayan şu çarpıcı sözleri kullanır: 

“ ‘Milyonlarca yıldız,’ dedi ‘milyonlarca nebuloz, hay Allahım, milyonlarca 

nebuloz ve biz burada oturmuş cinsel organlarımıza takılan elektrotlarla 

uğraşıyoruz.’”164 

Pessoa’nın da deyişiyle sokağa atılmış bir bez parçası olan varlıklarımız, birey 

olarak ne denli önemsiz olduğumuzu göstermektedir. Bu önemsizlik ancak 

162 Grundnorm (alm): Yahudi kökenli bir hukukçu olan Hans Kelsen tarafından ortaya atılan hukuk    
     kuramıdır. 
163 Tabucchi, A., Damasceno Monteiro’nun Kayıp Başı, Can Yayınları, İstanbul, 1998, s. 103. 
164 A.g.e., s. 159. 
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varlığımızın öneminin farkına varmamızla ortadan kaybolur. Pessoa’nın yalnızlığı, 

yumuşak üslubu ile birleşerek ortaya çıkan duyguları ölümünden sonra herkese tek tek 

ulaşır ve çoğul ruhun yazarı Pessoa evrensellik ve kalıcılığın sembolü haline gelir. 

Öykü de vurgulanan temel sorunların çözümü için gerekli olan adalet kavramı, 

Tabucchi tarafından kurgulanan avukat Loton aracılığı ile vücut bulurken, kökteşleri 

aracılığıyla farklı dünyalarda farklı hayatlar kurarak kendine bir yer edinen Pessoa 

tarafından bu kavram şu şekilde ifade eleştirilir: 

“Kurumlara, uzlaşmalara duyduğum nefret, yangınıyla ruhumu yakıp kül etti. 

Din adamlarına ve krallara karşı nefretim, azgın bir sel gibi büyüdü içimde. […] 

Şu özgür irade, diye haykırıyorum içimden, suçun lakabı olan ‘adalet’ adına 

cezalandırmak, öldürmek ve işkence için insanların uydurduğu bir uzlaşma ve 

sahtekarlıktır.”165 

Eşitsizliğin ön planda olduğu ve insanoğlunun kendi kötülüklerinden sorumlu 

olduğu bir dünyada adalet ve işkence kavramlarını ele alan Pessoa’nın yansımalarını 

adalet kavramının sorgulandığı eserde görülür. Öyküde, adaletsizlik zafer kazanmış 

gibi görünmesine rağmen, son anda ortaya çıkan marjinal bir hayat kadını sayesinde 

roman bir umut ışığı bırakarak sonlanır. Tabucchi, avukat aracılığıyla, insan onurunun 

önemini yinelerken, günümüzde travestilere olan şüpheci ve güvensiz tavırların 

eleştirisini de yapar ve ders niteliğinde bir mesaj verir: 

“ Bir insan,” dedi, “bunu unutmayın, delikanlı, her şeyden önce bir insan o.”166 

165 Pessoa, F., Pessoa Pessoa’yı Anlatıyor, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, 2012, s. 33, 34. 
166 Tabucchi, A., Damasceno Monteiro’nun Kayıp Başı, Can Yayınları, İstanbul, 1998, s. 212. 
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Diğer bir yandan kitabın felsefik boyutunu temsil eden avukat Loton tüm 

metaforları ve felsefesiyle, usta bir starteji ile, genç, parlak, ümit vadeden çalışkan 

gazeteci Firmino’ya, yaşanan olayda hangi hamleleri yapması gerektiğini söyleyerek 

rehberlik eder. Yoksulların, hakları ihlal edilen insanların yanında yer alan Don 

Fernando zeki, akıllı, zengin, yıllık düzenli geliri olan, hayata dair dersler veren teatral 

bir karakterdir. Toplumda bozulan sisteme karşı mücadele etmeye çalışırken özellikle 

portekiz makamlarının, insan haklarını ihlal ederek yaptıkları işkencelerin önüne 

geçmek için demokrasinin varlığını kanıtlamaya çalışır. 

“Ben talihsiz kimseler gibi olduğum için talihsiz kimseleri savunmuyorum, işin 

aslı bu. Soylu evimden yalnızca bana kalan maddi mirası kullanıyorum, ama 

savunduğum talihsiz kimseler gibi hayatın yoksulluklarını tanıdığımı bu 

yoksullukları anladığımı ve üstlendiğimi sanıyorum, çünkü hayatın 

yoksulluklarını anlamak için elinizi pisliğe sokmanız gerekir, kelimeyi 

bağışlayın, özellikle o pisliğin bilincinde olmak. Beni belagate zorlamayın, 

çünkü ucuz belagat bu.”167 

Bozulan sistemin yeniden yapılandırılması arzusu ile amaçları doğrultusunda 

hedefine ulaşmaya çalışan Loton’un asıl adı Mello Sequeira’dur Porto’da oldukça 

tanınan avukat, görüntüsüyle ünlü İngiliz tiyatro ve sinema oyuncusu Charles 

Laughton’a benzerliği nedeni ile Loton takma adını alır. Tabucchi tarafından 

kurgulanan bu karakter hayatını amaçları doğrultusunda yönlendirir. Engin kültür 

bilgisi karakter analizi yaparak insanları ve çevresindeki dünyayı tanıma olanağı 

yaratırken öyküdeki diğer karakter Firmino ile aralarında felsefi ve edebi bir tartışma 

167 A.g.e., s. 113, 114. 
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arasında doğan işbirliği kısa zamanda saygı ve dostluğa dönüşür. Bu dostluk Firmino 

ve okuyucular için çoğunlukla rehber görevini görür. Tabucchi avukat aracılığı ile 

yaşanan her bir olayın birbirleri ile ilişki içinde olduğu gerçeğini aktarır. 

“Bakın delikanlı, edebiyat bir örümcek ağı gibidir, örümcek ağını bilirsiniz değil 

mi? İşte, örümceğin ördüğü tüm o karmaşık örgüleri düşünün, hepsi merkeze 

giden yollardır, dışarıdan baktığınızda öyle görünmez, ama hepsi merkeze 

gider.”168 

Tabuchhi için edebiyat bir özgürlük alanıdır. Edebiyat, yazını aracılığıyla 

kitlelere ulaşmak için kullandığı bi araç görevini üstlenir. Edebiyatın oluşturduğu 

özgürlük alanı bireye seçme şansı verir. Seçme şansı olan birey her zaman kendini 

seçim şansı olmayan bireye kıyasla daha özgür hisseder. Tabucchi L’oca al Passo adlı 

eserinde bu olguyu ele alırken, öyküde avukat Loton’un ailesinden kalan mirası güçsüz 

ve savunmasız bireyleri savunmak için harcamayı seçmesi ve bu doğrultuda adaletin 

varlığını kanıtlamadaki arzusuna ulaşma amacı doğrultusunda izlediği yol ile 

vurgulanır. 

“Tereddüt etmeyin, kendi seçimlerinizi yapın. İşte bu edebiyatın güzelliğidir 

çünkü edebiyat bir özgürlük alanıdır ve bu nedenle bütün rejimler bu özgürlük 

alanından her zaman nefret etmiştir.”169  

168 A.g.e., s. 117. 
169 Tabucchi, A., L’oca al passo, Feltrinelli, Milano, 2006, s. 9. 
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İşte bu inanç Tabucchi’nin eserlerinde ortaya koyduğu kesinliktir. Bunu 

Damsceno Monteiro’nun Kayıp Başı adlı eserinde, Avukat Mello Sequeira aracılığı 

ile, Fransız yazar Marcel Jouhandeau’dan alıntı yaparak belirtir : 

“Edebiyatın kendine özgü amacı insanı taımanın en iyi yolu mahkemeler 

olduğuna göre de, yargıçlar arasında, yasa gereği, bir yazarın bulunması 

yerinde olmaz mı?”170 

Karakterler aracılığı ile ifade edilen bu görüşler, özel durumlarda yazar 

tarafından okuyucuyla paylaşılır. Edebiyat ve her türlü yazı, yazar için gerçekleri ifade 

etme aracıdır, her türlü entellektüel faaliyetin ortaya çıkmasını sağlar ve bu durum 

avukat aracılığı ile sembolize edilir. 

Titanio Silva : 

Yeşil cırcırböceği takma adında asıl adı Titanio Silva olan Guarda Nacional’in 

bölge karakolunda çalışan bir polis şefidir. Sinirlendiğinde kekelemeye ve cırcırböceği 

gibi sıçramaya başlaması ve yeşil bir ten rengine sahip olması ona bu adın takılmasına 

neden olmuştur. 

Porto’da yerel bir gece kulübüne sahiptir fakat yasadışı işlerini daha rahat 

yürütmek adına bu mekanı baldızının üzerine yapmıştır. Porto’daki uyuşturucunun 

tamamının dağıtıldığı yerdir. Satıcılar oraya gelip uyuşturucuyu alıp dağıtımını 

gerçekleştirirler. Silva uyuşturucuyu Hong-Kong’dan bir ithalat-ihracat şirketi 

vasıtasıyla alır. Silva uyuşturucu satıcısı olmasının yanı sıra sattığı uyuşturcuyu arada 

170 Tabucchi, A., Damasceno Monteiro’nun Kayıp Başı, Can Yayınları, İstanbul, 1998, s. 108. 
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bir kullanır ve alkolün zıvanadan çıkarttığı insanlar gibi uyuşturucu kullandığında 

tamamen kontrolünü yitirir. 

Tabucchi, Titanio Silva aracılığı ile eserde adalet sisteminin çöküşüne, gücün 

kötüye kullanımına vurgu yapar, önemli olan bu karakter aracılığı ile küçük resmin 

arkasındaki büyük gerçeği görmemizdir. Buradaki suç bireysel olmaktan çok insanlığa 

karşı işlenmiştir. İşlenen suça verilen cezayı ise adalet için savaşan avukat şu şekilde 

yorumlar: 

“…Titanio Silva görev başında ihmalden suçlu bulunur ve altı ay uzaklaştırma 

cezası alır. Avukat Loton, Firmino ile yaptığı ayrılık konuşmasında tahminleri 

sonucunda verilen bu cezanın tam olarak adli bir hatayı yansıttığı yargısına 

vardığını belirtir.”171   

Titanio Silva’nin almış olduğu ceza, yargının işlevselliğini yitirmiş olmasının 

göstergesi olarak kabul edilir. Yasalar önünde eşitlik ilkesinin gerektirdiklerinin yerine 

getirilmemesi, ülkeyi etkisi altına alan kaosun katlanarak artması ve yasaya aykırı 

eylemlerin çoğalmasına neden olur. Bu nedenle Tabucchi, Pessoa gibi kasti olarak 

seçtiği karakterlerine sorumluluklar ve çağın temel sorunlarını yükleyerek, egemenlik 

ya da devlet adına hukuku yorumlayan mahkemelere ya da sisteme yönelik 

eleştirilerini ortaya koyar. 

  

171 Cannon, J., The novel as investigation: Leonardo Sciascia, Dacia Maraini and Antonio Tabucchi,   
     University of Toronto Press, London, 2006, s. 99. 
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SONUÇ 

 

 

Yapılan tez çalışmasında ulaşılan son nokta, Tabucchi’nin temel alınan iki 

eserinin yoğun biçimde Pessoa etkisi altında kaldığıdır. Gerçekleştirilen bu inceleme 

ile daha çok ölümünden sonra büyük önem kazanan Portekizli yazar Fernando 

Pessoa’nın kurmaca yazarlar ile doruğa ulaşan yazın yaşamının etkilerinin 

Tabucchi’nin eserlerinin önemli bir öğesi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Fernando Pessoa’nın dünya görüşlerinin yansımalarını, Tabucchi’nin gerek 

öykü, gerek roman gerekse köşe yazılarında bulmak olasıdır. Bu nedenle, 

Tabucchi’nin bütün eserlerini incelemek, farklı alanlara dağılmak anlamına gelmekte 

olduğundan çalışmaya bir sınır getirmek amacı ile polisiye yönü ve sisteme yönelik 

eleştirileri nedeni ile ilgi çeken ve birçok eserinde karşımıza çıkan bir alan tercih 

edilmiştir. Bu alanda da Pessoa etkileri yalnızca Tabucchi’nin iki temel eserinde 

incelenmiştir. 

Çağdaş İtalyan yazar Antonio Tabucchi’nin eserleri ve günümüzdeki önemi, 

ardında edebiyatın her alanında binlerce sayfalık eserler bırakırken kendine özgü 

dünyasını eşsiz bir biçimde yansıtan XX. yüzyılın en kendine özgü ve kültleşmiş 

yazarı Pessoa etkileri ile harmanlanarak sunulması amaçlanmıştır. Bu nedenle, her 

açıdan dikkat çeken Pereira İddia Ediyor ve Damasceno Monteiro’nun Kayıp Başı 

adlı eserleri tercih edilmiştir. 

Her iki yazarın yaşamları irdelenerek değer verdikleri bazı ortak öğeler ele 

alınmış ve eserlerinde bu yansımalar incelenmiştir. Eserlerinde yer alan bu etkiyi ve 
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nedenleri anlamak amacı ile öncelikle Antonio Tabucchi’nin yaşam felsefesi ele 

alınmıştır. Bunun yanı sıra, Pessoa’nın yaşam felsefesi, farklı yazar kimlikleri ve bu 

kimliklerin dışa vurumu incelenerek, Pessoa’nın yaşamı üzerindeki giz perdesinin 

kaldırılması amaçlanmıştır.  

Kendine özgü ve kültleşmiş yazar Pessoa’nın, birçok yazar arasında farklı bir 

yerde olmasını sağlayan sadece edebiyatının gücü değil, edebiyatı algılayış ve 

yansıtma biçimi olmuştur. Yazın hayatı boyunca çeşitli edebiyat akımları yaratan 

Pessoa, sayısız isim altında farklı yazar kimlikleri kullanarak; şiir, roman, tiyatro 

oyunu, politik ve felsefi makalelere kadar çok geniş bir alanda eserler vererek 

eserlerinin her birini farklı bir isimle imzalamıştır: Ricardo Reis, Álvaro de Campos, 

Alberto Caeiro, Bernardo Soares ve onlarcası gibi.  

İncelenen eserlerin ve yapılan çalışmanın ışığında, Tabucchi’nin eserlerini 

anlamak ve bu eserlerde Pessoa etkilerini görebilmek için Portekiz’in siyasi tarihi 

hakkında bilgi sahibi olmanın önemi vurgulanır. Bunun nedeni 1888-1935 yılları 

arasında yaşayan Pessoa ve 1943-2012 yılları arasında yaşayan Tabucchi’nin, (yani 

yaşanılan iki farklı dönem) dönemlerinin siyasi yapılanmalarının yazarların 

hayatlarında büyük etkiler bırakmasıdır. Totaliter rejimlerin varlığı ile şüphesiz ki 

büyük badireler atlatan İber Yarımadası da yazarların ruhlarında telafi edilemeyecek 

izler bırakır. Siyasi belirsizliğin yarattığı bu izler ise eserlerde bilinçaltının dışa 

vurumu olarak ortaya çıkar. 

Tarihi gelişmelerden kaçınılmaz olarak etkilenen yazarların hayatları dolayısıyla 

edebiyat alanında da karşımıza çıkar. Tabucchi, adeta karakterlerinin fikir babası gibi, 

ülkenin içinde bulunduğu siyasi durumu ve edebiyatı harmanlayarak okuyucuya sunar. 
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Bu nedenle, Pessoa ve Tabucchi kurguladıkları karakterlerine siyasi sorumluluklar 

yüklemekten kaçınmazlar. Bu karakterler aracılığı ile ifade özgürlüğünün 

kısıtlandığını ve demokrasinin ortadan kalktığını vurgularlar. Pessoa söz konusu 

durumu kurmaca yazarları aracılığı ile dile getirmeyi tercih ederken, Tabucchi de aynı 

kurguya dayanarak oluşturduğu kahramanları aracılığı ile dar anlamda Portekiz’i geniş 

anlamda tüm Avrupa’yı saran, demokrasiyi ortadan kaldırıp ifade özgürlüğünü 

kısıtlayan dikta yönetimlerin eleştirisini yapmaktadır. 
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ÖZET 

 

 

1943’te İtalya’nın Pisa kentinde doğan Antonio Tabucchi, İtalyan oyun yazarı, 

çevirmeni ve öğretim üyesidir. Romanları, öyküleri, denemeleri ile Avrupa 

edebiyatının en seçkin yazarları arasında yer alır. Portekiz'de yaşayan Tabucchi'nin 

roman ve hikâyelerinin yanı sıra Portekiz edebiyatının ünlü ismi Fernando Pessoa'dan 

çevirileri ve Pessoa üzerine denemeleri bulunmaktadır.  

Yazarın yazınsal kimliği üniversite yıllarında bulunduğu Fransa’nın Paris 

kentinde biçimlenmeye başlamış (ilk kez 1960’lı yıllarda Pessoa’nın kurmaca 

yazarlarından biri olan Álvaro de Campos’un bir şiiri ile karşılaşması ile) ve yazar tüm 

yazın türlerinde kendini denemiştir. Tabucchi’nin hem kişiliğinde, hem yapıtlarında 

Pessoa’ya olan ilgisi ve yakınlığı açıkça sezilmektedir. Ayrıca Tabucchi’nin neredeyse 

tüm eserlerinde Pessoa’ya dair izlere rastlanmaktadır.  

Bu araştırmada, çoğunlukla yazarın iki temel eseri üzerinde durulmuştur. Tezde 

dört ana bölüm bulunmaktadır. İlk bölümde, yazar, genel olarak yaşamıyla, 

görüşleriyle ve yapıtlarıyla incelenmiştir. Yazarın yaşamı ve yazınsal gelişimi 

anlatılmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde ise, Fernando Pessoa genel olarak yaşamıyla, 

görüşleriyle, kurmaca yazarları ve yapıtlarıyla incelenmiştir. 

Gerek eleştirel yaklaşımlarda, gerek eserlerinde karşılaşılan Pessoa etkileri tezin 

ana teması haline gelmiştir. Ancak tüm eserlerinde bu temayı incelemek olanaksızdır, 

bu nedenle bu konu yalnızca iki temel eserinde ele alınmıştır. Son olarak üçüncü ve 

dördüncü bölümlerde  ise söz konusu eserler Pessoa etkileri ışığında detaylı bir şekilde 
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incelenmiştir. 

2012 yılında yaşama gözlerini yumana kadar, Portekiz edebiyatının ünlü ismi 

Fernando Pessoa’dan çeviriler ve Pessoa üzerine denemeler yazmaya devam etmiştir.  
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ABSTRACT 

 

 

Antonio Tabucchi, born in Pisa in 1943, is an Italian writer and academic who 

taught Portuguese language and literature at the University of Siena, Italy. He takes 

his place among the most outstanding writers of European literature with his novels, 

stories, and essays. Tabucchi who lived in Portugal, besides his novels and stories, 

translated Pessoa, one of the famous poets in the Portuguese literature, and wrote 

several essays on Pessoa. 

Tabucchi’s author personality was formed at the city of Paris, in France 

(Tabucchi was first introduced to the poem of Álvaro de Campos, one of Pessoa’s 

heteronyms, in the the 1960s). Tabucchi later studied in Lisbon and enhanced a passion 

for Pessoa's work and for Portugal. And the reader can testimony a profound influence 

of Pessoa on Tabucchi’s works.  

In this study, mostly the author’s two major works are examined. There are four 

main parts of the study. The first main title is about the autobiographical elements, the 

thoughts and the works of this author. I tried to explain the main events of his personal 

life and his literary development. In the second part of the thesis, I explain also 

Fernando Pessoa, talking about the main events of his personal life, the thoughts, the 

heteronyms and the works of this author. 

This critical approach showed us the importance of the influence of Pessoa on 

Tabucchi’s works and for that reason I decided to study on “the influence of Pessoa 

on Tabucchi’s two major work, called Pereira Maintains and The Missing Head of 
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Damasceno Monteiro” as a main argument of the thesis. On the other hand, it was 

quite impossibile to analyze this argument in each work. Lastly, in the last two parts, 

theese two major works are examined in great detail. 

Tabucchi, till the year 2012 in which he passed away, continued to translate the 

works of Pessoa and write essays on Pessoa. 
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