
BORGES’‹N EV‹NDE

Alberto Manguel 1948’de Buenos Aires’te Arjantinli bir ana babanın ço-
cuğu olarak doğdu. Çocukluğunu babasının diplomatik görevi nedeniyle 
İsrail’de geçirdi. Çek bakıcısından İngilizce ve Almanca öğrendi. Anadili 
İspanyolcayı, 1955’te Arjantin’e döndükten sonra öğrendi. Öğrenciliğinde 
Jorge Luis Borges’e dört yıl süresince kitap okudu. Yaşamını Fransa, İtalya 
ve İngiltere gibi değişik ülkelerde sürdüren Manguel, 1988’den beri Kana-
da vatandaşı. 
Yazarlığı yanında çokdilli bir çevirmen, antoloji yazarı ve yayıncı olarak 
uluslararası ün kazanan Manguel’in başlıca yapıtları arasında Hayali Yerler 
Sözlüğü (Çev. Sevin Okyay-Kutlukhan Kutlu, YKY, 2005), 1992’de McKitte-
rick Ödülü’nü kazanan romanı News from a Foreign Country Came (Yabancı 
Bir Ülkeden Haber Geldi) ve Kanada’da Kurmaca-Dışı dalında Genel Vali 
Edebiyat Ödülü’nü kazanan Reading Pictures: A History of Love and Hate (Re-
simleri Okumak: Aşk ve Nefretin Tarihi) sayılabilir.
Manguel’in Türkçeye çevrilen diğer kitapları şunlardır: Başka Ateşler: Latin 
Amerikalı Kadın Hikâyeciler Antolojisi (Çev. Tomris Uyar, 1988); otuzdan fazla 
dile çevrilip uluslararası bir çoksatar olan, Times Literary Supplement tara-
fından Yılın En İyi Kitapları arasına seçilen ve Fransa’da Médicis Ödülü’nü 
kazanan Okumanın Tarihi (Çev. Füsun Elioğlu, YKY, 2001); Borges’e kitap 
okuduğu günlere ilişkin anılarını anlattığı Borges’in Evinde (Çev. Cem Akaş, 
YKY, 2002), Palmiyelerin Altında Stevenson (Çev. Cem Akaş, YKY, 2004), Oku-
ma Günlüğü (Çev. Mehmet H. Doğan, YKY, 2007), Geceleyin Kütüphane (Çev. 
Dilek Şendil, YKY, 2008), Kelimeler Şehri (Çev. Esen Ezgi Taşcıoğlu, YKY, 
2009), Bütün İnsanlar Yabancıdır (Çev. Saliha Nilüfer, YKY, 2012).

Sa ra Fa cio 1932’de do €an Ar jan tin li fo to€ raf çı, ay nı za man da ya yın cı ve kü-
ra tör ola rak da ün ka zan dı. Ulu sal Gü zel Sa nat lar Aka de mi si’nden 1958’de 
me zun ol duk tan son ra fo to€ raf çek me ye baş la dı. 1973 yı lın da La Azo tea Ya-
yı ne vi’nin ku ru cu la rın dan bi ri ol du ve La tin Ame ri ka ya zar la rı nın ya pıt la-
rı nı ya yım la dı. 1978’de Ar jan tin Fo to€ raf Kon se yi üye si se çil di. 1996’dan bu 
ya na Ulu sal Kül tür Ba kan lı €ı’nın da nış ma nı ve Ulu sal Gü zel Sa nat lar Mü-
ze si’nin kü ra tö rü. Sa ra Fa cio, baş ta Kas sel, Pa ris, Ho us ton, Cor do ba, Mi la no 
ve Tok yo ol mak üze re dün ya nın pek çok şeh rin de fo to€ raf la rı nı ser gi le di.

Cem Akaş 1968’de Mannheim, Almanya’da doğdu. 1986 yılında Robert Ko-
lej ’den mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünün 
ardından yüksek lisans derecesini New York’taki Columbia Üniversitesi’nden 
siyaset bilimi bölümünden, doktora derecesini ise Boğaziçi Üniversitesi Ata-
türk Enstitüsü’nden aldı. 1992-2004 yılları arasında Yapı Kredi Yayınları’nda 
çeşitli görevlerde (editör, yayın yönetmeni, yayın danışmanı) çalıştı.  
Öykü, roman, deneme, kurum tarihi, biyografi, senaryo ve sergi küratörlü-
ğü çalışmalarının yanı sıra çok sayıda çevirisi var. 
Başlıca Yapıtları: Noktanın Kesişimleri Antolojisi (1990), 7 (1992), Suç ve Ceza 
(1992), Gizli Hava Müzesi (1995), İse ki Değil (2001), Olgunluk Çağı Üçlemesi 
(2001), r (2002), Kant Kulübü (2004), Zibaldone 2 (2005), Gitmeyecekler için Ur-
bino (2007), 19 (2009), Bumba Dağın Arkasını Merak Ediyor (2012), Tekerleksiz 
Bisikletler (2012).
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Calle Florida’daki insan kalabalığının arasından omuz
darbeleriyle ilerliyor, yeni yapılmış Galería del Este’ye
giriyor, öbür taraftançıkıyor,CalleMaipú’yugeçiyorve
994numaralıkızılmermerbinayayaslanıp,6Byazanzile
basıyorum.Binanınserinholünegiripmerdivenlerdenal
tıncıkataçıkıyorum.Kapıyıçalıncahizmetçiaçıyor,ama
odahabeniiçerialamadanBorgeskalınbirperdeninar
dındanbeliriyor,çokdikduruyor,gritakımınınönüilikli,
beyazyakasıvesarıçizgilikravatıbirazeğri;banadoğru
yürürkenayaklarınıhafifçesürüyor.Elliliyaşlarınınson
larındanberikörolanBorges,bukadariyibildiğibiryerde
bileduraksayarakhareketediyor.Sağeliniuzatıp,aklıbaş
kayerdeymişgibigevşekbirtutuşlaelimisıkıpbuyuredi
yor.Başka formaliteyok.Dönüpoturmaodasınagiriyor
vekapıyabakankanepeyedikbirşekildeoturuyor.Onun
sağındakikoltuğadabenoturuyorum;“Ee,buakşamKip
lingokuyalımmı?”diyesoruyor(amasorularıhemenhep
sözdesorular).

Birkaçyılboyunca,1964’ten1968’ekadar,JorgeLuisBor
ges’e okuyan pek çok insandan biri olma şansına erişmiş
tim.Okuldan sonraBuenosAires’inAngloAlmankitapçısı
Pygmalion’daçalışıyordum,Borgesdeburanındevamlımüş
terilerindenbiriydi. Edebiyatseverlerin buluşmanoktaların
danbiriydiPygmalion.SahibiBayanLiliLebach,Nazivah
şetindenkaçmışbirAlmandıvemüşterilerineAvrupaveKu
zeyAmerika’daçıkansonkitaplarısunmakonusundatitizdi.
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Yalnızcayayıncıkataloglarınındeğil,kitapeklerinindesıkı
birokuyucusuyduvebulduğukitaplarımüşterilerininzevk
leriylebağdaştırmagibibiryeteneğivardı.Birkitapçınınsat
tığımalıbilmesigerektiğiniöğretmiştibana,dükkanagelen
yenikitaplarınpekçoğunuokumamkonusundaısrarederdi.
İknaolmamçokuzunsürmedi.

BorgesPygmalion’aakşamüstlerigeç saatte,UlusalKü
tüphanedeki yöneticilik işinden eve dönerken uğrardı. Bir
gün,birkaçkitapaldıktansonrabana,başkabir işimyoksa
akşamlarıonunevinegelipkitapokumayıisteyipistemeye
ceğimisordu,çünküçoktandoksanınıgeçmişolanannesiar
tıkkolaycayoruluyordu.Borgesbunuhemenherkesesorardı:
öğrencilere,onunlasöyleşiyapmayagelengazetecilere,baş
kayazarlara.BirzamanlarBorges’eokumuşolanlarınoluş
turduğukocabirgrupvardır, birbirlerinipek enderolarak
tanıyan,amatopluolarakdünyanınenbüyükokurlarından
birininanısınıcanlıtutanminörBoswell’lerdirbunlar.Onlar
hakkındabirbilgimyoktuozamanlar.Onaltıyaşındaydım.
Kabulettimvehaftanınüçdörtgünü,Borges’inannesiyleve
hizmetçileri Fany’yle paylaştığı küçük apartman dairesine
gitmeyebaşladım.

Ogünlerdebuayrıcalığınkesinliklefarkındadeğildim.
Borges’ebüyükbirhayranlıkduyanteyzem,buvurdumduy
mazlığımkarşısındahafifdehşetekapılmıştı,notlaralmamı,
karşılaşmalarımızın günlüğünü tutmamı istiyordu. Ama
Borges’legeçenogeceler(ergenliğinverdiğiküstahlıkla)hiç
deolağanüstübir şeymiş,hepbanaaitolduğunuvarsaydı
ğımkitaplardünyasınayabancıbirşeymişgibigelmiyordu
bana.Eğeryabancıyadasıkıcıgelenbirşeyvarsa,odaçoğu
diğerkonuşmalardı–öğretmenlerimlekimyayadaGüney
Atlantikcoğrafyasıhakkındakikonuşmalar,arkadaşlarımla
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futbol hakkındaki konuşmalar, akrabalarımla sınav sonuç
larım ve sağlığım, komşularımızla da diğer komşularımız
hakkındakikonuşmalar.BunakarşınBorges’lekonuşmala
rım,bencebirkonuşmagerçektenasılolmasıgerekiyorsaöy
leoluyordu:kitaplarvekitaplarınmekanizmalarıhakkında,
dahaönceokumadığımyazarlarınkeşfihakkında,dahaönce
aklımagelmeyenyadayalnızcakararsızveyarıbilinçlibir
şekildeakılettiğim,amaBorges’insesiyledilegetirildikle
rindezengin,hattabarizbirihtişamlaparıldayanvegözka
maştırandüşüncelerhakkındayapılankonuşmalar.

Daha ilk ziyaretlerimden başlayarak Borges’in evi za
manındışındaymış,dahadoğrusuBorges’inyazınsaldene
yimlerinin oluşturduğu bir zamanda, Victoria ve Edward
dönemiİngilteresi’nden,erkendönemKuzeyOrtaçağı’ndan,
yirmiliveotuzluyıllarınBuenosAires’inden,onunçoksev
diğiCenevre’den,Almandışavurumculuğuçağından,nefret
ettiği Perón’lu yıllardan,Madrid veMajorca’da geçen yaz
lardan,Amerika’da ilkkez sıcakbirbeğeniylekarşılandığı,
Texas’takiAustinÜniversitesindegeçirdiğiaylardanoluşan
bir zamanda varlığını sürdürüyormuş gibi gelmiştir bana.
BunlarBorges’inreferansnoktaları, tarihivecoğrafyasıydı:
şimdiki zaman ender olarak işe karışıyordu. Gezmeyi çok
seven ama gittiği yerleri göremeyen (üniversite ve vakıflar
Borges’iancakaltmışlarınortalarındansonradüzenliolarak
davetetmeyebaşladı)birinsanolarakBorges,fizikseldün
yaylakesinlikle ilgilenmiyordu,onuyalnızcaokumalarının
birtemsiliolarakgörüyordu.Sahra’nınkumuyadaNil’insu
yu,İzlanda’nınkıyıları,eskiYunanveRoma’nınyıkıntıları,
coşku ve hayranlıkla dokunduğu bütün bu şeyler yalnızca
Bin bir Gece’denyadaİncil’den,Njal’ın Sagası’ndanyadaHo
meros’tanveVergilius’tanbirersayfanınanısınıdoğruluyor
du,okadar.Bütünbu“doğrulamalar”ıevinegetiriyordu.
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Borges’ineviniyumuşak, sıcak,hoşkokulubiryerola
rak anımsıyorum (çünkü hizmetçisi kaloriferleri iyice yak
ma,Borges’inmendilineeau de co log nedamlatıpköşelerigö
rülecek şekilde ceketinin göğüs cebine koyma konularında
ısrarlıydı).Ayrıcaoldukçakaranlıktıvebütünbuözellikler,
ihtiyaradamınkörlüğüyleuyumiçindegibiydi,mutlubirya
lıtılmışlıkduygusuyaratıyordu.

Borges’inkiözelbirtürkörlüktü,otuzyaşındanbaşlaya
rakyavaşyavaş ilerlemişve elli sekizyaşınabasmasından
sonrakesinolarakyerleşmişti.Doğumundanberibeklenen
birkörlüktübu,çünküherikisidekörolarakölenİngilizbü
yükbüyükbabasındanvebüyükannesindenkendisineböyle
birmiraskaldığınıbiliyordu.Birdebabasıvardı,Borges’le
aşağıyukarıaynıyaşlardakörolmuştu,amaBorges’tenfark
lıolarak,ölümündenbirkaçyılöncegeçirdiğibirameliyatla
yenidengörmeyebaşlamıştı.Borgeskendikörlüğündensık
sıkvedahaçokyazınsalbirmeraklasözederdi:ençokbili
nenhaliyle,kendisine“kitaplarıvegeceyi”1bahşeden“Tan
rınınironisi”ninbirgöstergesiolarakgörürdübunu;tarihsel
açıdan,HomerosveMiltongibiünlükörşairlerianımsardı;
batılinancıvardı,çünküJoséMármolvePaulGroussac’tan
sonra,körolanüçüncüUlusalKütüphaneyöneticisiydi;ne
redeysebilimselbirmerakla,tümçevresinikaplayangrisi
sin içinde siyahı artıkhiçgöremediği içinyakınırvegöre
bildiğitekrenkolansarıyıbağrınabasardı,çoksevdiğikap
lanlarınvegüllerinrengiydibu,oyüzdendearkadaşlarıher
doğumgünündeonaparlaksarıkravatlararmağanederve
BorgesdeOscarWilde’ınbirsözünüyinelerdi:“Ancaksağır
biradamböylebirkravattakabilir”;hüzünlübirruhhalin
deyken, körlüğün ve yaşlılığın, yalnız olmanın farklı birer

1 la“magníficaironía”[deDios]queledio“loslibrosylanoche”(“Poemadelos
dones”,ElHacedor.)
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biçimiolduğusöylerdi.Körlükonutekkişilikbirhücreyeka
patmıştı,sonyapıtlarınıburadayazmıştı,satırlarıkafasının
içindekuruyorvesonra,hazırolduğunda,yanındakimvar
saonayazdırıyordu.

“Şunu yazabilir misin?” Kafasında az önce yazdığı ve
ezberlediğisözcüklerikastediyor.Tekerteker,çoksevdiği
inişçıkışlarısesiylevererek,noktalamaişaretlerinibelir
terek yazdırıyor bunları. Yeni şiirini satır satır okuyor,
cümlenin anlamını bir sonraki satıra taşırmıyor, satır
sonlarında kesiyor. Sonra şiirin ona okunmasını istiyor,
birkere,ikikere,beşkere.Buisteğindenötürüözürdili
yor,amasonrayenidenistiyor,sözcükleridinliyor,gözle
görülürbirşekildekafasındaeğipbüküyoronları.Sonra
birsatırdahaekliyor,sonrabirtanedaha.Şiiryadapa
ragraf(çünküzamanzaman,yenidendüzyazıyazmaris
kinegiriyor)kağıtüstünde,hayalindekişeklialıyor.Yeni
doğmuşyaratınınilkolarakyazarındeğil,birbaşkasının
elyazısıyla ortaya çıktığını düşünmek garip oluyor. Şiir
bitti (düzyazıbirmetinbirkaçgünsürüyor).Borgeska
ğıdıalıyor,katlıyor,cüzdanınayadabirkitabınarasına
koyuyor.İlginçtir,parasınadaaynışeyiyapıyor.Birkağıt
parayıalıyor,incebirşeritolanakadarkatlıyorvekitap
lığındaki ciltlerden birinin arasına yerleştiriyor.Bir şey
içinparavermesigerektiğizaman,birkitapçekip(bazen,
herzamandeğil)birhazineylekarşılaşıyor.

Borges evinde (ve Ulusal Kütüphanede yıllarca çalıştığı
büroda)alışıldıkolanın rahatlığınasığınırdı,onun içindebu
lunduğuuzamdahiçbirşeyasladeğişmezgibiydi.Herakşam,
giriştekiperdeninarkasınageçtiğimde, evinyerleşimdüzeni
anında önüme serilirdi. Sağda, dantelli bir örtüsü olan, düz
sırtlı dört iskemlesiyle, koyu renk bir masa, yemek odasını




