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İnsanoğlunun ve meleklerin diliyle
konuşsam da, param olmadığından, ses
üfleyen bir trompet ya da çınlayan bir
çembalo konumundayım. Geleceği görme,
bütün gizemleri ve bütün bilgileri anlama
yetim olsa da, dağları yerinden oynatacağıma
inansam da param yoksa, bir hiçim. Bütün
varlığımı yoksulları doyurmaya adasam da,
yakılmak üzere bedenimi sunsam da, param
yoksa, bunların bana hiçbir yararı yok. Para
çok acı çeker, naziktir; para kıskanmaz; para
kendini övmez, şişinmez, uygunsuz
davranmaz, kendini düşünmez, kolay
aldanmaz, kötü şey düşünmez; eşitsizlikten
hoşlanmaz, ama hakikatle coşar; her şeye
katlanır, her şeye inanır, her şeyi umar, her
şeye dayanır... Ve şimdi, inanç, umut ve para
hüküm sürmekte; bu üçü egemen; ama
içlerinde en yücesi, para.
PAULUS’TAN KORİNTHOSLULARA
I. MEKTUP, 13 (uyarlanmış)
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I
Saat iki buçuğu vurdu. Bay McKechnie’nin kitapçı
dükkânının arka tarafındaki küçük büro bölümünde,
Gordon –Comstock ailesinin son üyesi, yirmi dokuz ya
şında ve de şimdiden yaşlanmış görünen Gordon Com
stock– masanın üzerine yayılmış, dört penilik bir Player’s
Weights paketini başparmağıyla açıp kapamaktaydı.
Daha uzaktaki bir başka saatin –caddenin karşı tara
fındaki Prince of Wales’in saatinin– ding dongları dur
gun havayı titretti. Gordon isteksiz bir çabayla doğruldu
ve sigara paketini cebine koydu. Bir sigara içmek için ne
leri vermezdi. Ancak sadece dört sigarası kalmıştı. Gün
lerden çarşambaydı ve cumaya kadar parası olmayacaktı.
Gerek bu akşam, gerek yarın tütünsüz kalmak felaket
olurdu.
Yarının tütünsüz saatleri şimdiden canını sıkmış
olarak kalktı ve kapıya doğru ilerledi – ufak tefek, cılız,
ince kemikli, huysuz ve sıkkın adımlarla ilerleyen bir be
den. Ceketinin sağ dirseği yırtıktı, ortadaki düğme düş
müştü; hazır alınmış flanel pantolonu lekeli ve ütüsüz
dü. Üstten baktığınızda bile ayakkabılarının pençe iste
diğini anlayabilirdiniz.
Kalktığında pantolon cebindeki paralar şıngırdadı.
Orada tam tamına kaç para olduğunu biliyordu. Beş bu
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çuk peni – iki buçuk peni, bir de üç penilik madeni para
vardı. Durdu, o sefil üç peniliği aldı ve baktı. Canavar,
beş para etmez şey! Onu alansa aptalın aptalı! Dün, si
gara alırken oldu olay. Küçük tezgâhtar fahişesi “Üç peni
vermemin sakıncası yok, değil mi efendim?” diye ötmüş
tü. O da almıştı elbet. “A, hayır hayır, hiç sakıncası yok!”
demişti – aptal kafa!
Dünyada sadece, üçünü harcayamayacağı beş buçuk
peniden başka bir şeyi olmadığını düşünmek yüreğini
eziyordu. Çünkü, sonuçta üç peniyle ne alınabilir? Bozuk
para değil bu, bir bilmecenin yanıtı. Bu parayı bir avuç
bozuk para arasında değil de tek başına cebinden çı
kardığında, çok gülünç duruma düşer insan. “Kaç para?”
dersiniz. “Üç peni,” der satıcı kız. Sonra cebinizi arar, tarar,
nihayet o saçma küçük şeyi dımdızlak, bir gazoz kapağı
gibi tutarsınız parmaklarınız arasında. Satıcı kız burnuyla
yoklar durumu. Dünyadaki son üç peninizi elinizde tut
tuğunuzu şıp diye anlar. Kızın elinizdekine kaçamak bir
bakış baktığını görürsünüz – hepsi bu mu, bu para Noel
muhallebisinden mi çıkmış acaba demektedir içinden.
Burnunuz havada dükkândan çıkarsınız, oraya da bir da
ha adım atamazsınız. Yok! Son meteliği harcamayacağız.
İki buçuk peni kaldı – cumaya kadar iki buçuk peni.
Öğle tatili sularıydı, ya bir iki müşteri gelirdi ya da
hiç. Yedi bin kitapla baş başaydı. Toz ve eski kâğıt kokan
ve büroya açılan küçük karanlık bölüm tepeleme kitap
doluydu, çoğu eskiydi, satılacak durumda değildi. Tava
na yakın üst raflarda toplu mezarlarda sıra sıra dizilmiş
tabutlar gibi yan yatmış uyuklamakta olan nesli tüken
miş A3 boyutunda ansiklopediler bulunuyordu. Gordon
bitişik odaya kapı görevi gören tozla kaplı mavi perdeyi
çekti. Diğerinden daha iyi aydınlanmış olan bu odada
ödünç verilen kitaplar bulunuyordu. Kitap kurtlarının
pek rağbet ettiği şu “iki penilik depozitosuz” kütüphane
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lerdendi burası. Raflarında roman dışında kitap yoktu
elbet. Hem de ne romanlar! Ama bundan doğal ne ola
bilirdi?
Tam tamına sekiz yüz roman odanın üç duvarını ta
vana dek kaplıyordu; kitaplar, hafif uzun yuvarlak dik
dörtgen sırtlar, sıra sıra, sanki duvarlar dikine döşenecek
çok renkli tuğlalar için özel yapılmışçasına dizilmişti. Al
fabetik olarak sıralanmışlardı. Arlen, Burroughs, Deeping, Dell, Frankau, Galsworthy, Gibbs, Prietley, Sapper,
Walpole. Gordon onlara dışa vurmadığı bir nefretle bak
tı. Şu anda bütün kitaplardan, özellikle de romanlardan
nefret ediyordu. Bütün bu rutubetli, hamur olmuş süp
rüntünün bir arada durduğunu düşünmek korkunçtu.
Yığışmış taşlara benzeyen donmuş kuyrukyağı. Sekizyüz
yağ dilimi, oluşturdukları dört duvar arasına –yığışmış
taştan bir mahzene– Gordon’u tıkmıştı. Bunu düşün
mek insanı çileden çıkarıyordu. Gordon perdeyle örtü
len kapıdan dükkânın ön tarafına doğru ilerledi. Bunu
yaparken eliyle saçlarını sıvazladı. Bir alışkanlıktı bu. Ne
de olsa, cam kapının dışında kızlar bulunabilirdi. Gor
don öyle ilk bakışta etkileyici bir tip değildi. Boyu bir
altmış sekizdi, saçları genellikle fazla uzun olduğundan
kafasının bedenine göre fazla büyük olduğu izlenimini
uyandırıyordu. Ufak tefek oluşu neredeyse asla aklından
çıkmazdı. Birinin kendisine baktığını hissettiğinde, anın
da dikelir, göğsünü ileri çıkarır, basit insanları arada bir
kandıran bir sen-kim-oluyorsun havası estirirdi.
Ne var ki dışarda kimse yoktu. Ön oda, dükkânın
diğer bölümlerinin tersine şıktı, pahalı görünümlüydü
ve vitrindekiler dışında aşağı yukarı iki bin kitabı barın
dırıyordu. Sağ tarafta çocuk kitaplarının sergilendiği
camlı dolap vardı. Gordon bakışlarını şömizi Arthur
Rackham’ın abartılı çizgilerini taşıyan bir çocuk ki
tabından uzaklaştırdı; yaramaz çocuklar hatmi çalılıkla
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rında birine çelme takıyorlardı. Cam kapıdan dışarıya
baktı. Kasvetli bir gündü, rüzgâr çıkacağa benziyordu.
Gökyüzü kurşun rengindeydi, caddeye döşenmiş kaldı
rım taşları kaygandı. Aziz Andrew Günü’ydü, yani kası
mın on üçü. McKechnie Kitabevi köşede, dört caddenin
birleştiği biçimsiz bir meydandaydı. Solda kapıdan görü
lecek uzaklıkta büyük bir karaağaç yükseliyordu, şimdi
yapraksızdı, sayısız dalları gökyüzünde solgun bir dantel
oluşturuyordu. Karşıda, Prince of Wales’in bitişiğinde,
yapım halindeki binaları çevreleyen tahta perdeler, şu ya
da bu sentetik çerçöple bağırsaklarınızı perişan etmenizi
öğütleyen hazır yiyeceklerin ve reçetesiz ilaçların ilan
larıyla kaplanmıştı. Canavarı andıran taşbebek suratla
rından – budala iyimserlikler fışkıran pembe, anlamsız
suratlardan oluşmuş bir sergi görüyordunuz adeta. Gizli
Sos, bilmem ne kahvaltı gevreği (“Çocuklar Kahvaltı
Gevrekleri verilsin diye tepiniyor”), Kangru Şarabı, Vita
malt Çikolata, Bovex. Aralarında en çok Bovex, Gor
don’un sinirine dokunuyordu. Gözlüklü, fare suratlı bir
memur, kolalı saçlarla bir kafe masasında oturmuş, be
yaz bir Bovex kupası elinde sırıtıyordu. “Roland Butta
Bovex’siz sofraya oturmaz” sloganı atılmıştı.
Gordon gözlerini kıstı. Kendi suratı, tozlu vitrin ca
mında ona bakıyordu. İyi bir surat değildi bu. Otuzuna
basmamıştı, ama şimdiden moruklamıştı. Acı, gideril
mesi olanaksız çizgilerle dolu solgun bir yüzdü bu. Her
kesin “iyi” dediği türden, yani yüksekçe alnı vardı gerçi,
ama küçük sivri çenesi, yüzünü ovalden çok armut şek
linde gösteriyordu. Saçları sıçan tüyü rengindeydi, dağı
nıktı, ağzı sevimsizdi, ela gözleri daha çok yeşile çalıyor
du. Bakışlarını oradan uzaklaştırdı. Bugünlerde aynalar
dan nefret ediyordu. Dışarda hava soğuktu, kış ortası
sanırdınız. Çelikten yapılma gürültülü bir kuğuyu andı
ran tramvay, caddeyi oluşturan kaldırım taşları üzerinde
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homurdanarak kayıyordu, hızının yarattığı rüzgâr, ezik
yaprakları savuruyordu. Karaağacın çıplak dalları sallan
makta, doğuya doğru itilmekteydi. Gizli Sos’un reklamı
nı taşıyan posterin kenarı yırtılmıştı; bir kâğıt şerit, mi
nik bir bayrak gibi çıldırasıya sallanmaktaydı. Sağdaki
yan sokakta da, kaldırımın sınırını oluşturan karakavak
ağaçları, rüzgâr çarptıkça başlarını eğiyorlardı. Berbat bir
rüzgârdı bu. Esintisinde, tehdit eden bir hava vardı; kış
öfkesinin ilk gürlemesiydi bu. Gordon’un aklında iki di
zelik bir şiir doğum sancıları çekmekteydi.
Sertçe savuran bilmem ne rüzgâr – örneğin tehdit
kâr rüzgâr? Yok, eğilen karakavaklar daha iyi. Eğilenle
ürküten arasındaki ses benzerliği daha mı iyi yoksa?
Neyse, daha yeni soyunmuş, eğilen kavaklar. Güzel.
Sertçe savuruyor ürküten rüzgâr
Daha yeni soyunmuş eğilen kavakları
Güzel. Rüzgâr sözcüğüne kafiye bulmak kolay de
ğil; gerçi, Chaucer’den bu yana her ozanın kafiye bul
makta zorlandığı sözcükler var. Bu arada Gordon’un ak
lındaki esin tükendi. Paraları cebinde çevirdi. İki buçuk
peni ve bir üçlük – iki peni bir de yarım peni ve üçlük.
Canı müthiş sıkılıyordu. Kafiyelerle, sıfatlarla arası iyi
değildi. Cebinde iki buçuk peni varsa iyi olmaz elbet.
Gözlerini yine karşıdaki posterlere çevirdi. Berbat
şeylerdi bunlar. Onlardan nefret etmek için kendine öz
gü nedenleri vardı. Öylesine, mekanik bir şekilde okudu
sloganları. “Kanguru Şarabı – Britanyalılar için ideal şa
rap.” “Gizli Sos kocanızı mutlu eder.” “Bir Vitamalt al,
bütün gün yürü!” “Entelektüel misiniz? Nedeni kepek
tir.” “Çocuklar kahvaltı gevreği verilsin diye tepiniyor.”
“Piyore mi? Bana göre değil!” “Roland Butta, Bovex’siz
sofraya oturmaz.”
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Hah! Bir müşteri – ya da en azından potansiyel müş
teri. Gordon doğruldu, dikeldi. Kapının yanında durun
ca kimseye görünmeden vitrinin önünde olup biteni
yandan da olsa görebiliyordunuz. Gordon potansiyel
müşteriyi inceledi.
Halim selim görünümlü, orta yaşlı bir adamdı, siyah
takım elbise giymişti, başında kasket, elinde şemsiye ve
çanta vardı – taşra avukatı ya da sicil memuru olsa gerek
ti. Soluk renkli iri gözlerle vitrine bakıyordu. Yüzünden
suçluluk duygusu akıyordu. Gordon adamın bakışlarını
izledi. Ha! Mesele anlaşıldı! Adam ta köşedeki ilk baskı
D.H. Lawrence’lara göz koymuştu. Üzerlerinde kir pas
arıyordu elbet. Lady Chatterley’yi uzaktan duymuştu.
Yüzü kötü, diye düşündü Gordon. Solgun, sarkık, asık,
çizgileri hiç düzgün değil. Görünüşe bakılırsa Galli. En
azından tutucu değildir. Ağzının çevresinde aşağı doğru
sarkmış çizgiler var. Köyünde yerel Safiyet Derneği ya da
Sahil Koruma Komitesi (lastik tabanlı pabuç, elde fener,
kumsalda öpüşen çiftleri mıhlama işi) başkanı, şimdiyse
kent sarhoşu. Gordon içeri gelse keşke, dedi içinden.
Ona bir adet Âşık Kadınlar satayım. Nasıl da şaşırır!
Ama hayır! Galli dava vekilinde o yürek nerde. Şem
siyesini kolunun altına sıkıştırdı ve sırtını dönüp çekti
gitti. Ama kuşkusuz bu gece karanlık, yüzünün kızardı
ğını gizlediğinde, seks dükkânlarından birine sessizce gi
recek ve Sadie Blackeyes’ın Bir Paris Manastırında’sını
alacak.
Gordon kapıdan çekildi, gene kitap raflarına döndü.
Kütüphaneden çıkınca solunuza gelen raflarda yeni ve
yeni sayılabilecek kitaplar duruyordu – cam kapıdan içe
ri bakanın dikkatini çekmeyi amaçlayan rengârenk bir
bölüm. Dümdüz, yıpranmamış, lekesiz sırtları raflardan
size kollarını açmış sanırdınız. “Beni al, beni al!” diyorlar
dı sanki. Baskıdan yeni çıkmış romanlar – gerdeğe girme
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miş gelinler gibi, bekâretlerini bozacak kâğıt açacağına
uzanıyorlar – bir de basım öncesi inceleme kopyaları,
genç dullar gibi, artık bakir değiller ama yine de çiçek
gibiler, ve orda burda, yarım düzinelik takımlar halinde
o acınası evde kalmış kızkuruları, uzun süredir korun
muş bekâretlerinin nöbetini hâlâ umutla tutan “artıklar”.
Bunlar kötü anıları canlandırıyorlar. Kendisinin iki yıl
önce yayınladığı o sefil ince kitap tam tamına yüz elli üç
adet sattı, sonra “artıklaştı”; üstelik bir “artık” olarak bile
satmadı. Gordon yeni kitapları geçti, yenilerin sağında
dizilen ve aralarında daha çok elden düşme kitapların
olduğu bölümün önünde durdu.
Sağda, şiir rafları bulunuyordu. Önündekiler karışık
konuda çeşitli yazarların düzyazı kitaplarıydı. Yukarıdan
aşağı doğru, temiz ve pahalıdan başlayarak dizilmişlerdi,
göz hizasında ucuzlar, tepede ve en altta pırtık kitaplar
vardı. Bütün kitapçı dükkânlarında yabanıl bir Darwinci
mücadele vardır; yaşayanların yapıtları göz hizasına yer
leşir, ölülerin yapıtlarıysa en üstlere ya da en altlara dizi
lir – altlar cehennem, üstler taht misali, ama ne olursa
olsun, göze çarpacak bir konumda bulunmazlar. En alt
raflarda “klasikler” Victoria çağının sonsuzluğa kavuşmuş
canavarları sessizce çürümektedir. Scott, Carlyle, Mere
dith, Ruskin, Pater, Stevenson – yıpranmış geniş sırtla
rından adlarını bile okuyamazsınız. Neredeyse görünme
yen üst raflarda düklerin tıknaz biyografileri uyumakta
dır. Onların altında hâlâ satılması umulan, dolayısıyla
uzanılacak yerlere konulmuş “dinî” kitaplar vardır – bü
tün dinler ve mezhepler ayrım gözetilmeksizin yan yana
yığılmıştır. Ruhların Elleri Bana Dokundu’nun yazarın
dan Öteki Dünya. Dean Farrar’dan İsa’nın Hayatı. İlk
Rotaryen İsa. Peder Hilaire Chestnut’ın son kitabı – Ka
tolik propagandası. Din her zaman satar, yeter ki kitapta
duygusallık olsun. Aşağıda, tam tamına göz hizasında
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çağdaşlar durmaktadır. Priestley’nin en son kitabı. Tekrar
basımı yapılmış önemsiz kitaplar. Herbert, Knox ve
Milne’den “mizah” kitapları. Bazı entel kitaplar da var
burada. Hemingway’den ve Virginia Woolf’dan bir iki
roman. Lytton Strachy taklidi basit biyografiler. Eton’dan
Cambridge’e, Cambridge’den edebiyat eleştirilerine in
celikle süzülen, burunları havada, cebi dolu genç cana
varların satışı garantili ressamlar ve ozanlar üzerine yaz
dıkları şık, gösterişli kitaplar.
Kitaplardan oluşan duvarlara donuk gözlerle baktı.
Eskisinden de yenisinden de, entelektüelinden de ah
mağından da, lüksünden de yırtığından da – hepsinden
nefret ediyordu. Kendi kısırlığına hayıflanması için onla
ra bakmak yeterliydi. Sonuçta, o, sözümona bir “yazar”dı
ve “yazmaz” bir haldeydi! Yayımlatmak sorunu değildi
onunki, hiçbir şey ya da neredeyse hiçbir şey üretmiyor
du. Bütün bu çerçöp raflara doluşmuştu – şöyle ya da
böyle var olmaktaydılar; bir tür başarıydı bunlar. Dells ve
Deepings bile yıllık ürünlerini veriyorlardı. Ama o en
çok, değerli, “kültürel” kitaplardan nefret ediyordu. Eleş
tiri kitaplarıyla gerçek edebiyat ya da yazı sanatı kitapları.
Hani şu paralı genç Cambridge hayvanlarının neredeyse
uykularında yazdığı türden kitaplar – azıcık parası ol
saydı bunları havada yazardı Gordon. Para ve kültür!
İngiltere gibi bir ülkede parasız ne kadar şövalye olabilir
sen, ancak o kadar kültürlü olabilirsin. Bir çocuğu salla
nan dişini tutmaya yönelten türden bir güdüyle züppe
görünümlü bir cilt –İtalyan Barokunun Bazı Yönleri– çek
ti raftan, açtı, bir paragraf okudu ve isteksizlik ve kıs
kançlık karışımı bir duyguyla geri koydu. O engin bilgi!
O insanı çileden çıkaran bağa-çerçeveli-gözlük seçkinliği!
Ve bu seçkinliğin ifade ettiği para! Çünkü sonuçta, bu
nun arkasında paradan başka ne olabilir? İyi eğitim için
para, etkili arkadaşlar için para, rahatlık ve huzur için pa
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ra, İtalya’ya gitmeler için para. Kitapları para yazar, para
satar. Bana doğruluk değil Tanrım, para ver, sadece para.
Cebindeki paraları şıngırdattı. Neredeyse otuzuna
gelmişti ve daha hiçbir şey başarmış değildi; akıtma ha
murundan beter bir şekilde lök gibi yayılıp kalmış sefil
bir şiir kitabından başka bir şey yoktu ortada. O günden
beri, tam iki yıldır bir arpa boyu ilerlemeyen iğrenç bir
kitabın labirentinde kıvranıyordu, üstelik aklı başında
olduğu anlarda bir arpa boyu ilerlemeyeceğini de bili
yordu. Onu “yazmak” gücünden alıkoyan parasızlıktı,
düpedüz, apaçık parasızlık. Bir muskaya tutunurcasına
tutunuyordu bu fikre. Para, para, her şey para! Seni he
veslendirecek paran olmadan tek kuruşluk bir romancık
yazabilir misin? Yaratma, enerji, akıl, üslup, cazibe – bü
tün bunlar nakit parayla alınan şeyler.
Yine de, raflara göz gezdirirken kendini biraz avun
muş hissetti. Kitapların pek çoğu solmuş, okunmaz hale
gelmişti. Sonuçta hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Me
mento mori. Çünkü seni de, beni de, Cambridge mezunu
burnu havada delikanlıları da aynı ilgisizlik, aynı unutul
muşluk bekliyor – gerçi, Cambridgeli kibirli gençleri kuş
kusuz daha uzun süre bekler ya, neyse. Ayaklarının yanı
başındaki zamanın soldurduğu “klasikler”e baktı. Ölü,
hepsi ölüydü. Carlyle, Ruskin, Meredith, Stevenson –
hepsi ölü, tanrı onları çürütsün. Solmuş başlıklarına bak
tı. Robert Louis Stevenson’ın Toplu Mektupları. Ha, ha! İyi
bu. Robert Louis Stevenson’ın Toplu Mektupları! Üst ka
pağının kıyısı tozdan simsiyah olmuştu. Tozdan geldin,
toza döneceksin. Gordon Stevenson’ın bez cildini aya
ğıyla ters çevirdi. Paran var mı paran, ondan haber ver!
Bir zamanlar İskoç idiysen bile, artık soğumuş etsin.
Çınn! Dükkân çanı. Gordon döndü. İki müşteri. Kü
tüphane müşterisi.
Dünyaya küsmüş, omuzları düşük, çöplükte yiye
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cek arayan çamura bulanmış bir ördeğe benzeyen aşağı
sınıftan bir kadın, elinde hasır sepetiyle kararsız adımlar
la sızdı dükkândan içeri. Peşinde etine dolgun küçük bir
kırlangıcı andıran kırmızı yanaklı, ortanın da ortası sınıf
tan bir kadın vardı, gelen geçen entel olduğunu anlasın
diye koltuğunun altına başlığı görünecek şekilde Forsyte
Ailesinin Destanı adlı kitabı sıkıştırmıştı.
Gordon yüzündeki asık ifadeyi sildi. Onları kütüpha
ne aboneleri için sakladığı aile doktoru içtenliği ve gü
lümsemesiyle selamladı.
“İyi akşamlar Bayan Weaver. İyi akşamlar Bayan
Penn. Ne kötü bir hava!”
“Felaket!” dedi Bayan Penn.
Geçmeleri için yana çekildi. Bayan Weaver hasır se
petini baş aşağı etti ve Ethel M. Dell’in Silver Wedding
kitabının sayfa uçları kıvrık bir kopyasını yere döktü. Ba
yan Penn’in parlak kuş gözleri kitabın üzerinde parlıyor
du. Bayan Weaver’ın arkasından Gordon’a yaramazca
gülümsedi – hani, iki entel arasındaki özel selamlaşma
kabilinden. Dell! Ne kadar aşağılık! Şu aşağı sınıfların
okudukları kitaplara bak. Gordon da kadına halden anlar
bir tavırla gülümsedi. Entel entele gülümseşerek kütüp
hane bölümüne geçtiler.
Bayan Penn Forsyte Ailesinin Destanı’nı masanın
üzerine koydu ve kırlangıç-göğsünü Gordon’a döndür
dü. Gordon’a karşı her zaman yakın dostuymuş gibi
davranırdı. Her ne kadar bir tezgâhtarsa da ona Bay
Comstock derdi ve onunla edebî konuşmalara girişirdi.
Aralarında aydınların masonvari dayanışmasına benzer
bir ilişki vardı.
“Umarım Forsyte Ailesinin Destanı’nı beğenmişsi
nizdir Bayan Penn?”
“Ah, o kitap ne harikulade büyük bir eser, Bay Com- 
stock! Biliyor musunuz, bununla dördüncü kez okumuş
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oldum kitabı! Bir destan, gerçek bir destan!”
Bayan Weaver kitaplara bakınıyordu, ancak alfabe
tik sıralı olduklarını görecek kadar akıllı değildi.
“Bu hafta ne alacağımı bilemiyorum, gerçekten bile
miyorum,” diye mırıldandı sarkık dudaklarının arasın
dan. “Kızım Deeping’i oku deyip duruyor. Bayılıyor
Deeping’e, kızım yani. Ama damadım – o da Burroughs’
cu. Bilemiyorum.”
Burroughs adını duyunca Bayan Penn’in yüzü ya
muldu. Herkesin anlayacağı bir tavırla Bayan Weaver’a
arkasını döndü.
“Bence Bay Comstock, bu Galsworthy’de müthiş
bir büyüklük var. Öylesine geniş kapsamlı, öylesine ev
rensel, öte yandan, aynı zamanda iliğine kemiğine dek
İngiliz, insancıl. Kitapları gerçek insan belgeleri.”
“Priestley de öyle,” dedi Gordon. “Bence Priestley
korkunç güzel bir yazar, öyle değil mi?”
“Ah, evet. Öyle büyük, öyle geniş, öylesine insancıl!
Ve öylesine vazgeçilmez derecede İngiliz!” Bayan Wea
ver dudaklarını büzdü. Bunların ardında tek başlarına
duran üç sarı diş bulunuyordu.
“Sanırım belki de bir Dell daha alsam iyi olacak,”
dedi. “Başka Dell’iniz var, değil mi? Doğrusu Dell oku
maktan çok hoşlanıyorum, ne yalan söyleyeyim. Kızıma
diyorum ki, ‘Deeping’lerin de senin olsun Burroughs’ların
da. Sen bana Dell ver,’ diyorum.”
Gel Dell gel! Gelsin dükler zangoçlar! Bayan Penn’in
gözleri entel ironisi sinyalleri veriyordu. Gordon onun
sinyaline karşılık verdi. Bayan Penn’i yabana atmama
lıydı! İyi ve daimi müşteriydi ne de olsa.
“Ah, elbet Bayan Weaver. Bir raf dolusu Ethel M.
Dell’imiz var. The Desire of His Life’ı ister misiniz? Yoksa
okudunuz mu? The Altar of Honour’a ne dersiniz?”
“Acaba Hugh Walpole’un son kitabı var mı?” dedi
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ordan Bayan Penn. “Epik bir şeyler, büyük bir eser okuma
havamdayım bu hafta. Bakın, Walpole bence gerçekten
büyük bir yazar, bence Galsworthy’den sonra o gelir. Ga
rip bir büyüklük var onda. Aynı zamanda da müthiş bir
insancıllık.”
“Ve vazgeçilmez derecede İngiliz!” dedi Gordon.
“Ah, elbet! Vazgeçilmez derecede İngiliz!”
“Galiba ben yine The Way of an Eagle’ı alacağım,”
dedi Bayan Weaver sonunda. “İnsan The Way of An Eagle’
dan hiç bıkmıyor, sizin için de öyle değil mi?”
“Gerçekten de şaşırtıcı derecede popüler,” dedi Gor
don diplomatik bir tavırla; bu arada gözü Bayan Penn’
deydi.
“Ah, evet, şaşırtıcı!” diye yankıdı Bayan Penn alaycı
bir anlatımla ve Gordon’a bakarak.
İkişer penilerini aldı ve Bayan Penn’i Walpole’un       
Rogue Herries’i, Bayan Weaver’ı da The Way of An Eagle
ile mutlu bir şekilde uğurladı.
Sonra hemen sallana sallana arkaya, diğer odaya
geçti ve şiir raflarına yöneldi. Bu raflarda büyüleyici bir
melankoli gizliydi ona göre. Kendi sefil kitabı da oraday
dı – tepelerde elbet, satılamazların arasında. Mice, yazan
Gordon Comstock; kırka otuz santimlik, sekiz sayfalık
araya sıkışmış, üç şilin altı penilik bir şey – şimdi bir şili
ne indirilmiş fiyatı. The Times Edebiyat eki “çok büyük
bir gelecek” vaat ettiğini açıkladı ama hakkında yazı ya
zan on üç akıllıdan hiçbiri kitabın adındaki ince ironiyi
görmedi. McKechnie Kitabevi’nde çalıştığı iki yıl boyun
ca, tek bir müşteri, tek bir tanrı kulu, Mice’ı rafından bir
kez olsun indirtmedi.
On beş yirmi raf dolusu şiir kitabı vardı. Gordon
onlara sinirleniyordu. Çoğu patlayamamış bombalar gi
biydi. Göz hizasından biraz yukarda, dünün ozanlarının,
gençliğinin yıldızlarının bulunduğu göklere ve unutul
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muşluğa doğru yol alıyorlardı. Yeats, Davies, Housman,
Thomas, De la Mare, Hardy. Ölü yıldızlar. Sönmüş
yıldızlar. Onların altında, tam tamına göz hizasında, ya
nıp sönen, asla patlamayan maytaplar duruyordu. Eliot,
Pound, Auden, Campbell, Day Lewis, Spender. Bu takım
rutubetlenmiş maytaplara benzetilebilirdi. Sönmüş yıl
dızlar yukarda, nemli maytaplar aşağıda. Okunmaya de
ğer bir yazar çıkacak mı bundan sonra? Lawrence fena
değildi, Joyce ise sapıtmadan önce ondan da iyiydi. Za
ten, okunmaya değer iyi bir yazarımız çıksa, çerçöpe bo
ğulmuş halimizle onu görünce tanıyacak mıyız? Nerden
tanıyacağız?
Çınn! Kapı çanı. Gordon döndü. Bir müşteri daha
gelmişti.
Kiraz dudaklı, kolalı parlak saçlı yirmi yaşlarında bir
genç, Nancy diye ad takılan efemineler gibi kırıtarak içe
ri daldı.
“İyi akşamlar, yardımcı olabilir miyim? Aradığınız
belli bir kitap var mı?”
“Ah, hayığ, pek sayılmaz.” R’siz bir Nancy sesi. “Şöy
le biğ bakabiliğ miyim? Vitğininiz çok ilgimi çekti. Kitap
dükkânlağına hiç, ama hiç dayanamam! Bu yüzden dal
dım içeği – hi-hi-hi!”
Şimdi de dışarı dal Nancy. Gordon kültürlü bir gü
lüş güldü, hani iki kitapsever arasındaki ortak duygu gü
lümsemesi...
“A, lütfen buyrun, bakın. İnsanların kitapları karış
tırmasından hoşlanırız. Şiir ilginizi çeker miydi acaba?”
“Ah, elbet! Şiiğe bayılığım!”
Elbet ya! Uyuz züppe yavrusu. Giysilerinde artist
bozuntusu havası vardı. Gordon şiir raflarından “ince”
bir kırmızı kitap çekti.
“Bu şiirler yeni çıktı. Belki ilginizi çeker. Hepsi çeviri
– alışılmış türden şiirler değil. Bulgarcadan çevrilmiş.”
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