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Sybille Bedford
BATAKLIK KUMU

ANI

Ýngilizce aslýndan çeviren

PÜREN ÖZGÖREN

CAN YAYINLARI
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Sybille Bedford, 1911 yýlýnda Ber
lin yakýnlarýnda
ki Char
lot
ten
berg’de baþlayan yaþamýný 17 Þubat 2006 günü Londra’da noktala
yana dek, bir yandan 20. yüzyýla hemen hemen bütünüyle tanýklýk
ediþi, öte yandan yüzyýlýn entelektüel çevreleriyle iliþkileri ve bun
larý yapýtlarýna yansýtýþýyla “çaðýmýzýn bir yazarý” tanýmýný gerçek
ten hak ediyor. Soylu bir Alman baba ile bir Ýtalyan prensesi anne
nin çocuðu olan Sybille, annesiyle babasýnýn ayrýlmalarýndan son
ra önce babasýyla Berlin’de, babasýnýn ölümü üzerine de Ýtalya’da
annesinin yanýnda yaþadý. Orada kendisini yazarlýða yönlendiren
Aldous Huxley ile yakýn dost oldu. Gerçek soyadý Schoenebeck
olan ya
zar, 1935’te Na
zi baskýsýndan kur
tul
mak için bir Ýngi
liz
subayý ile kýsa süreli evlilik yaparak Bedford soyadýný ve Ýngiliz
pasaportunu aldý. 2. Dünya Savaþý sýrasýnda Amerika’da kalan Bed
ford, savaþ sonrasýnda Fransa, Ýtalya, Portekiz’de yaþadýktan sonra
1979’ da Londra’ya yerleþti. Romancý kimliðinin yaný sýra, hukuk
ve önemli davalar alanýnda uzmanlaþmýþ bir gazeteci de olan Bed
ford, Lady Chatterley, Oswald’ý öldüren Jack Ruby ve Auschwitz
kampý görevlilerinin davalarýyla ilgili incelemeler yazdý. Kraliyet
Edebiyat Cemiyeti’nin üyesi olan, Uluslararasý PEN’in ikinci baþ
kanlýðýný yapan ve Ýngiliz Kraliyet Onur Madalyasý ile ödüllendiri
len Bedford’un otobiyografik çalýþmasý Bataklýk Kumu’nun yaný
sýra 50 yýla yayýlan yazarlýk dönemindeki yapýtlarýný þöyle sýralaya
biliriz: Don Otavio’ya Ziyaret: Meksika Gezisi Notlarý, Miras
(Yakýnda Can Yayýnlarý’nda yayýnlanacak), Adaletin Çeþitli Yüzleri,
Tanrýla-rýn Gözdesi (Yakýnda Can Yayýnlarý’nda yayýnlanacak), Bir
Pusula Hatasý, Hazlar ve Manzaralar, Aldous Huxley (biyografi),
Yap-Boz, Elimizden Gelen Bu Kadar.

Püren Özgören, 1984’ten bu ya
na, ara
larýnda Yu
kio Mi
þi
ma’nýn
Bereket Denizi Dörtlemesi, Henry Miller’ýn Çýlgýn Üçlü, Lawrence
Durrell’ýn Kara Defter, Ernest Hemingway’in Cennet Bahçesi, Toni
Morrison’ýn Cennet ve Sevilen, Susan Sontag’ýn Amerika’da, Halit
Hüseyni’nin Uçurtma Avcýsý, Janet Wallach’ýn Çöl Kraliçesi adlý
kitaplarýnýn da bulunduðu pek çok yapýtý dilimize kazandýrdý.
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Aliette’e
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Olup biten her þey bazý sonuçlara yol açar; olup biten her
þeyin, mutlaka bir evveliyatý vardýr.
Anonim

Perspektif –la prospettiva– gerçek nesnelerin konumlarýný
aynen yansýtabilmek için düz yüzeylerdeki somut nesneleri
betimlemeyi hedefler. Bu teknik, Uccello’nun mýzraklarý, atlarý,
savaþan erkekleri gösteren desenleri kadar “sahici” imgelere ya
da bir trompe-l’oeil1 kadar gerçeðe ulaþabilir.
Anonim

Geçmiþi yazarken, aydýnlatýcý, açýklayýcý öðenin bellek
olduðunu fark ettim... Gerisi – günlükler, mektuplar, notlar, yal
nýzca birer tortu...
Anonim

Kim olduðumuzu ve bu konuda ne yapmamýz gerektiðini
bildiðimizi sanýrýz, oysa düþüncemiz, son yaþadýðýmýz deneyi
min doðasý tarafýndan biçimlendirilmiþ, þartlandýrýlmýþtýr...
Yaþam Zaman’ýn soytarýsýdýr, çünkü bir andan ötekine deðiþir
ken, dýþtaki ve içteki dünyayý da deðiþtirir, böylece bir andan
diðerine asla ayný kalmayýz.
Aldous Huxley’in son denemesi “Shakespeare ve Din”den.
...Oh pauvre, oh heureux voyageur sur la terre...2
Anonim

1(Fr.)Resimdegözyanýlsamasýyaratmak,imgeylegerçeklikarasýndakisýnýrlarýzorlamakiçinkullanýlan sanatsal bir teknik. (Ç.N.)
2 (Fr.) Ey zavallý, ey yeryüzündeki mutlu gezgin. (Ç.N.)
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Birinci Kitap
Bir Dairenin Kesmeleri
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I. Bölüm
Cenevre: sýradan bir gün – Kimdim ben? Neredeyim? –
Gecikmeler: olaylar, uygunsuz emeller, yaþama aþký –
Geleceðe bir tekme

Sürdürmeyi umduðum gibi baþlayacaðým: ortasýndan.

Cumartesi, 1 Aðustos. Sabah. Dün gece Cannes’da, peronda
gürültüyle kapanan kapýnýn dibine hâlâ ayaklarýmdaki
kumdan iz býrakarak trenden indim; hiç acelesi olmayan
hamalýn el arabasýný izleyerek çifte gümrükten geçtim...
Douane Française... Douane Suisse... önce, istasyon binasý
nýn sonundaki tuvalete; sonra yürüdüm, saatlerce boþ
zamaným vardý; ýþýða boðulmuþ, su yalazlý, yaz mavisinin
yukarýsýnda kar-parýltýlý bu ferah, ýþýl ýþýl, lüks kente dal
dým. Quai des Saules, Pont du Rhône, Pont de l’Isle, Quai
des Bergues: Cenevre Gölü, geniþ-kýyýlý, açýk ve karþýmda
– Jet d’Eau, o incecik su sütunu, kendini gökyüzüne fýrlat
mýþ, apak bir kuyrukluyýldýz...
Ka
ra
nýn içi
ne doð
ru el
li adým atý
yor
sun ve her þey
deðiþiveriyor. Daha eski, kökleri daha kýsa bir dünya. Çatý
lar daha alçak, cepheler daha yalýn; gölün ve daðlarýn göz
kamaþtýrýcý parýltýsý dýþarýda kaldý. Meydanda çýnar aðaç
larý, biraz da gölge var; matbaalar, çiçek tezgâhlarý, café’ler.
Ellerinde ekmeklerle kadýnlar geçiyor...
Dar, tirbuþon kývrýmlý sokaklardan yukarýya, Eski
Kent’e... bir tepenin üzerindeki kümeleþme, bir baþka deði
þime zemin hazýrlýyor – sessizlik, soylulara ait sokak dizile
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ri, mahrem cepheleriyle belediye binalarý, arkasýndaki
bahçeleri fýsýldayan yüksek duvarlar... Yola devam; yokuþ
yukarý; durarak, sürüklenerek, yürüyerek: dikkatli, merak
lý ama amaçsýz; týpký verilmiþ bir sözü, bir baðlantýsý olma
yan, görkemli eserlere, manzaralara karþý bir yükümlülük
taþýmayan, onlara selam durmak zorunda olmayan, bul
duðuyla yetinmeye hazýr, ancak geceyi kentte geçirmeyece
ðini bilen bir gezgin gibi...
“Ýsviçre Güncesi”nden

Eh, evet... Ama o, 1953 Aðustos’uydu ve bu satýrlar gün
ceye ne o gün ne de o yaz yazýlmýþtý; bunlar, coþkuda en
küçük bir azalma olmaksýzýn, ocak ayýnda, Paris’in altýncý
bölgesindeki bir tavan arasýnda yazýldý; hiç akýlda olmayan,
niyetlenilmemiþ bir keþfin heyecaný, Cenevre’de geçirdiðim
o saatlerin aþýrý zindeliði þimdi, elli yýl sonra bile hâlâ içim
de. O sýrada, trenden indiðimde, ýlýmlý bir merak hissedi
yordum oysa; kendi baþýma, kendimi fazlaca kaptýrmadan...
Ancak dað, gökyüzü ve su beni birkaç dakika içinde çarptý,
sevinç saldýrdý. Gün boyunca da sürdü.
Öðleden sonrayý delen, kýsa, kavurucu bir tren yolculu
ðu, Léman ve Mont Blanc’ýn ýþýltýlý bir hançer darbesi gibi,
son bir parýltýsý, sonra asma bahçeleri, gri-taþ þato, Pays de
Vaud’un dolgun-yapraklý bayýrlarýndan güzelim kýrlara,
meyve bahçeleri, çam aðaçlarý, köknarlar, guguklu saate
benzeyen evler, köy kiliselerinin sivri kuleleri: fotoðraf
albümü Ýsviçre’si. O dalgýn, yansýz sevinç, bir baþka kentte
ki yürüyüþte de sürdü; el yapýmý, çocuk-boyutlu bir rüyayý
andýran Bern’in üstü kemerli sokaklarýnda. Hatýrlamak için
yarým yüzyýllýk günceye bakmam gerekmiyor: “Orada çir
kin, iri, bakýmsýz, modaya uygun ya da yeni tek bir þey yok
tu.” Mutluluk, uzun bir akþam alacasýnda, Lucerne Gölü’ne
doðru akan bir baþka hýzlý, temiz trende, akþam boyunca
sürdü; ucuz, isimsiz bir handaki kaba saba, doyurucu
akþam yemeðinde, doðru dürüst göremediðim yabancýlara
ait (adresi istasyondaki bürodan alýnan), mütevazý evde
geçirilen gece de sürdü; daha sakin, daha derin düþüncelere
16

dalmýþ bir halde, bütün o yaz çaðýltýsý boyunca hiç hýz kes
medi: daha sonraki haftalarda... O gün, uzun, beyaz, yandan
çarklý bir vapura binmiþ, gölün aþaðýsýna, bir dostumla
buluþacaðým küçük otele gitmiþtim.
* * * 
Orada ne iþim vardý peki?
Yaþamýmýn o aþamasýnda ben kimdim, neydim? Nereye
varmýþtým ve nereden geliyordum? Zamana (yaþýma) gelin
ce; kýrklý yaþlarýmýn baþýndaydým: Ýstediðim yerde ve
biçimde yaþamakta özgürdüm. Sayýlarla ifade edilemeye
cek kadar kabarýk bir nüfusun aksine, ürkütücü yüzyýlýmý
zýn kýrk yýlýný sað salim atlatmayý baþarmýþtým ve varoluþu
mun ayrýcalýklarýnýn da, rizikolarýnýn da bilincindeydim –
ara ara da olsa. Bu varoluþu son zamanlarda hangi sütunla
rýn desteklediðinin, ayakta tuttuðunun da farkýndaydým.
Bu payandalarýn en saðlamý, birkaç ay önce yayýnlanan
kitabýmdý. Ben artýk, kendime dediðim, kendime sýkça
yinelediðim gibi, bir yazardým. Nihayet. O kitap ilk dene
mem deðildi. Yazmak: Yazan –kitap yazan elbette– biri
olmak, çocukluktan beri olmak istediðim tek þeydi; onu
yüce bir çaðrý, bir görev, ne kadar deðersiz olsam da bana
bahþedilmiþ (kim tarafýndan?) bir ihsan olarak görüyor
dum... Yetersizliklerim, eksiklerim boldu: resmî bir eðitim
den neredeyse tamamen yoksun olmak; sözcükleri kâðýda
geçirmekte zorlanmak – la pa
ge vi
de que sa blanc
heur
défend...1 (Fransýz edebiyatýný çok erken yaþta okudum ve
kanýma iþledi) doðuþtan müthiþ bir tembellik... Beni bir
yazar yapýn, ama henüz deðil. Kýsacasý, ne çocuk odasýnda
yere uzanýp masallar çiziktirmek, ne okulda zorla dayatýlan
denemeler (doðru dürüst okula gitmedim); sadece yazýlma
mýþ harflerin suçluluðuyla dolu bir kafa.
Yirmi yaþýna geldiðimde (bu kadar geç miydi?), yalap
þap kavranmýþ iki incelemeyle kendime iþkence etmektey
1 (Fr.) Beyazlýðýnýn savunduðu boþ sayfa. (Ç.N.)
2 (Fr.) Matbaacýnýn namus lekesi, alçaklýðý. (Ç.N.)
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dim: Biri Baudelaire’in “l’infâmie de l’imprimerie”,2 ucuz
halk baskýsýnýn olasý hasarlarýna bakýþý, öteki de Flaubert’in
Madame Bovary’sinin aðýr cezada yargýlanýþýydý. Bir yazar
adayýnýn yola böylesine iddialý, gösteriþçi eserlerle çýkmasý
insaný irkiltiyor. Öte yandan... ne kadar beceriksizce kotarýl
mýþ olursa olsun, o toy kaygýyý, çabayý, Baudelaire’in yarýcahilliðe iliþkin öngörüsünü dikkate alarak, yerden yere
vurmalý mýyým? Constance Chatterley’in mahkemede azar
lanýþýndan yüz yýl önce, baðnaz bir yargýçla Emma Bovary
arasýndaki tartýþmanýn bende yarattýðý büyülenmeye omuz
mu silkmeliyim?
Sonra, kendi kendime acý çektirme gayretiyle, üç tane
roman yazdým: saatler, aylar, yýllar süren yoðun çabalar, güç
lükle, zahmetle atýlan adýmlar, çok ender yaþanan, coþkulu
dörtnalalar, ertesi günkü panik. Yeterince iyi miydi? Bir
þeye benziyor muydu? Üç roman: tamamlanmýþ, daktiloya
çekilmiþ, bir kez daha (yine benim tarafýmdan) temize çekil
miþ, Londra ve New York’taki bir dizi yayýncýya gönderil
miþ, iyi niyetliler tarafýndan (bazen) okunup hafiften ümit
lendirilmiþ; geri çevrilmiþ. Haklý olarak. Yeterince iyi deðil
lerdi. Reddedilmek benim için yýkýcý oldu. Her seferinde.
Bu arada, hayatýmý kazanmanýn bir yolunu bulmam gereki
yordu. (Hiç param yoktu; ana kaynaðý düþüncesizce kurut
tuðum, önünü týkadýðým için para kazanma umudum da.
Erdemli davrandým, diye düþünüyordum; sorumsuzca dav
ranmýþým, dedim sonradan. Bu baþka bir hikâye. Ama kor
karým, bir ara ona geri dönmek zorunda kalacaðým.)
Bu romanlarýn gün ýþýðýna (matbaa ýþýðýna) çýkmadýðý
na þimdi memnunum. Dördüncü kitabýmý yazarken, onlarý
olduðu gibi görebilmeyi becerdim. Yanlýþlýk nerdeydi (ace
miliðin malum tökezlemelerinin yaný sýra)? Çok fazla oku
muþtum, çok az biliyordum; o güvenilir, parlak yüzeyin
altýnda, annemin bana sýkça söylediði þeydim galiba: bir
papaðan. Sefil, zavallý sözcüklerim birer türevdi. Ýlk esin
kaynaðýna saplanýp kalmakta, diðer genç yazar adaylarýn
dan çok daha istekli ve gayretliydim; bu kaynaksa, ilk
ergenlik dönemimde sýnýrsýz bir imanla baðlandýðým Aldous
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Huxley idi. Onun yazma biçimi. Fikirlerinin beni ateþlediði
ni, tutuþturduðunu ise söylemeye bile gerek yok. Çaðdaþla
rýmýn çoðu gibi, katýksýz zekâsýndan büyülenmiþtim. Bu
zekâ afallatýyor, canlandýrýyordu: Peþine takýldýk. Benim
þanssýzlýðýmsa, Huxley’in tarzýný, üslubunu da taklit etmeye
çalýþmamdý. Bir cümleye zarfla baþlamak, bir paragrafýn
sertçe, keskince bitiriliþindeki ritim... Hepsini. Bundan
daha iyisinin yapýlamayacaðýný, okurlarýn da zaten –daha
cýlýz da olsa– benzeri bir çeþitlemenin ürünlerinden yeterin
ce hoþnut kalacaðýný düþünüyordum. Þanssýzlýðým dedim,
çünkü Aldous’un sözcükleri kullanýþ biçimi, nereden baksa
nýz, benim sahip olduðum (sahiptiysem tabii) yeteneðe hiç
de uygun deðildi. Ustayý izliyordum, ama çok beceriksizce,
çok zavallýca: Aldous Huxley’i sulandýrmak, tatsýz, yavan
bir Huxley olmak demekti.
Yirmi dokuzuma bastýðýmda, daktiloya çekilmiþ üçüncü
romaným da Chatto ve NY Harpers tarafýndan geri çevrildi,
buysa, yaptýðým az buçuk gazetecilik sayýlmazsa, beni dur
durdu –bununla yüzleþmeliyim–, yýllarca süren bir suskunlu
ða itti. Bu yýllarýn, çalýþmayarak heba ettiðim diðer zaman
dilimlerinin aðýrlýðýný fena halde hissediyorum; þimdi, yitiril
miþ zamaný artýk geri getiremeyeceðim bu 2000’li yýllarda,
piþmanlýk ve inanmazlýktan sýk sýk boðulacak gibi oluyorum.
Ah, bütün o yapýlmadan kalanlar; tembellik, cesaretsizlik ve
elbette zihin-çelen bir sürü þey yüzünden... Gündelik döngü
nün ayartýcý þarkýsýna göre yaþamanýn getirdiði daðýlmalar,
kapýlýp gitmeler – þansým, daha çok da seçimlerim, bu çarçur
edilmiþ yýllarý çok güzel ya da çok ilginç yerlerde geçirmemi
saðladý: öðrenmek, görmek, yolculuk etmek, geceye özgü
sokaklarda yürümek, ýlýk denizlerde yüzmek, dost edinmek
ve onlarý korumak, dallý, sarmaþýklý kafes iþleriyle çevrili
teraslarda yemekler yemek, yaz yapraklarýnýn altýnda þarap
içmek, aðaç kurbaðalarýnýn ve aðustos böceklerinin þarkýsýný
dinlemek, âþýk olmak... (Sýk sýk. Fazlasýyla sýk.)
* * * 
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O yýllarýn bir kýsmýna Savaþ eþlik etti, elbette.
(Burasý bir parantez açmanýn, 1914 savaþýnda küçük bir
çocuk olduðumu, askerî ya da baþka, her türlü þiddete açýk
ça karþý olan bir anne tarafýndan, savaþýn olanca dehþetini
ve mantýksýzlýðýný hissetmemin saðlandýðýný, hakkýnda hiç
bir þey bilmemeyi yeðleyeceðim –bunu bir dereceye kadar
da baþardýðým– bir baþka ülkede doðmuþ olduðumu ekle
menin tam yeri belki de... Evet, ben Almanya’da doðmu
þum, üstelik yarý-Yahudi bir soyun torunu olarak. Bir dizi
geliþme sonucunda (babamýn erken ölümü, annemin daha
da erken kaçýþý), Almanya’dan çok erken ayrýldým. Kahve
rengi Gömlekliler’in henüz kimseyi kaygýlandýrmadýðý,
tanýdýðýmýz insanlarýn hâlâ Weimar Cumhuriyeti, Locarno
ve Milletler Cemiyeti gibi kavramlarla düþündüðü yýllarda.
Oradan tamamen þans eseri ayrýlmýþtým, üstelik temelli.
Buysa zaman içinde, kýyamet henüz ufukta belirmemiþken,
beni bir kaçak, canýný kurtarabilen bir firari yaptý.)
Sað kalabilmek, canýný kurtarabilmek için kiþinin yaþý
yor olmasý gerekir. Giderek küçülen Batý’daki bizler için,
çoðumuz için, Yirmiler ve Otuzlar çok çetin, kýsýtlayýcý yýl
lardý; büyük umutlarla baþlayan, iþsiz kalmakla ilerleyen,
þurada enflasyonun, burada iflaslarýn, önceleri üstü örtük,
sonra apaçýk korkularýn belirlediði yýllar... (Faþizmin yükse
liþi ilk ergenliðimle çakýþtý, onunla –artýk– Ýtalya’da bulu
nan kapýmýzýn eþiðinde tanýþtým; 1933’te, gözlerini kapayan,
görmek istemeyen bir dünyanýn tepesine çöken þeyse, çok
daha beter bir zulümdü.) Bu arada, birkaç kiþi için (hep bir
kaç, sadece bir avuç: çoðunluk, insan ya da hayvan, yaþa
mýn ta kendisinin çoðu, itibari kýymetin altýnda yaþarken,
felaket pusuya yatmýþ ölmeyi, öldürmeyi beklerken), evet
birkaç kiþi için, iki savaþ arasýndaki yýllar iyiydi; bazý özel
yörelerde yetenekler, zevkler serpildi, geliþti. (Fransa’yý
düþünün.) Oyun alanlarý yeniden açýlmýþtý ve kýsa bir süre
için, oyuncularýn, eðer kiþisel trajedilerden korunmuþlarsa,
kapanma vaktini düþünmeleri, dert etmeleri gerekmedi.
Savaþ öncesi. 1939 Eylül’ünde, bütün hayatlar ortadan ikiye
kýrýlýverdi.
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* * * 
Savaþtan sonra: 1945 yazýndaki o müthiþ ferahlama, cana
varsý bir ölçekte, her saat, her an katlanýlmýþ olan acýlarýn,
ölümün bilinçliliðinden kurtuluþ, birkaç günden fazla sür
medi. Çünkü kasten, bile isteye verilen acýnýn tahayyül edi
lemez doðasýna ve yoðunluðuna iliþkin olgular memlekete,
bilinçlere ulaþtý. Birkaç hafta sonra da, sýra bir sonraki sar
sýntýyý algýlamaya geldi: Atom bombasý ve ondan türeyenler
– insanýn insana uyguladýðý iðrençliklerin bir sonu gelecek
miydi? Hiç gelmiþ miydi? Londra’da, þu sözcükleri yazdý
ðým bir baþka yaz günü –1999 yýlýna ulaþtýk– verandanýn
kapýlarý kuþ, böcek seslerine deðil, uçak gümbürtülerine
açýlýyor; saat akþamýn yedisi, Radyo Dört üç dakikalýk haber
özetini az önce verdi: Yeni bir toplu-mezar bulundu – NATO’
nun Rusya’yla temaslarý kesintiye uðradý – Sýrplar Kosova’
dan kaçýyor – Ulster: Miting mevsimi açýldý – Sinn Fein kur
banlarýnýn kazýlarý sürüyor – Brighton Bombacýsý on dört
yýlýn ardýndan salýverildi – Kongre, Beyaz Saray’ýn silah
yasalarýný reddetti – Yüz-Hisse Endeksi – Kriket...
Felaketler her þeye raðmen sað kalabilen bizler için (bir
kýsmýmýz için), kiþisel olarak, bireysel olarak, bir ölçüye
kadar son bulmuþtu – dostlarýmýn çoðu Yahudi’ydi ve/veya
siyasi mülteciydi. Sonra, þöyle ya da böyle, bir an geldi ki,
olup bitenlere, yeniden olabileceði gerçeðine ve halihazýrda
olanlara sýrt çevirme dürtüsü galip geldi; onunla birlikte de,
içimizdeki þu hak edilmemiþ aklanma, temize çýkma duy
gusunun azalmasý ve dünya meselelerinden, yazgýmýz oldu
ðunu, geleceðimiz olduðunu umduðumuz þeyi çarpýtýp
bozan olaylardan uzaklaþma, kaçýnma yetisi.
* * * 
1947 yýlýnda otuz altý yaþýndaydým. Ýþte, kapýlar o zaman
açýldý. Özlemle beklenen, mahrum kalýnan, nihayet ufukta
belirdi: Avrupa’ya dönüþ. Çok uzun zamandýr dehþete ve
21

kaosa gömülmüþ olan, belki de sonsuza kadar kaybolma
tehlikesiyle burun buruna gelen Avrupa, hâlâ oradaydý.
Evet, fena halde hýrpalanmýþtý, ama yüreði, yani Fransa ve
Ýtalya, les pat
ries de nos coeurs,1 temelde, muzaffer bir
biçimde, kendisi olarak kalabilmiþti. Paris. Chartres. Vene
dik. Roma... Þurada burada yerle bir olmuþ bir kilise, yýkýl
mýþ bir köprü, mucizeyi kanýtlýyordu. Buna taþkýn, delice
bir özgürlük ve yenilenme duygusuyla karþýlýk verdik. Yazý
Normandiya, Paris ve Touraine arasýnda geçirdim: les amis
retrouvés;2 sonbaharla kýþý da –inanýlmaz bir ayrýcalýk– Ýtal
ya’da: önce Venedik, sonra Floransa; bir Lungarno otelinde,
ýsýtma yok (akþamlarý küçük þöminede ateþ yakmak için,
sokakta satýlan kütüklerden alýyorduk), ardýndan Kapri;
buradaki ana mýknatýs, sürgünden yeni dönmüþ olan Nor
man Douglas’dý. O yýlýn (ve onu izleyen on yýllýk sürecin
büyük bir bölümünün) canlýlýðý, zindeliði, günbegün yaþa
nan sarhoþluðu, gerçek varlýðýmýn, benliðimin, özümün bir
parçasý oldu, sadece oyalanacak ya da nadasa býrakýlacak
bir aný deðil. Neþe, týpký keder gibi, iliklere iþleyebiliyor.
* * * 

Savaþ sonrasýnýn Ýtalya’sý muhteþemdi. Ülke, yaþam pýnar
larýnýn yeniden akmaya baþladýðý insanlara kucak açmýþtý;
gözler önündeki, her taraftaki, sersemletici güzellikle
bütünleþmiþ, güneþte aylaklýk eden insanlar; tatlý hava;
yeni, neredeyse mutlak sessizlik. Petrol kýttý, Vespa moto
sikletler ve takýr tukur tramvaylar, þen oyuncaklardý, çýkar
dýklarý gürültüyse yaþýyor olmanýn bir baþka kanýtý. Tam
olmak istediðim, sonsuza kadar kalmak istediðim yerdey
dim; ben de kaldým. Genellikle yalnýzdým, yani ara ara, o
çokuluslu, karman çorman ayak baðlarýndan (böyle kolayca
sýnýflandýrýlmasý daha sonra oldu, o sýralarda hiç de kolay
deðildi) az çok kaçmayý baþardýkça; eþyam, malým mülküm
yoktu, býrakýn bir evi, belirli bir adresim bile yoktu.
1 (Fr.) Kalplerimizin vatanlarý. (Ç.N.)
2 (Fr.) Yeniden bulunan, kavuþulan arkadaþlar. (Ç.N.)
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Evet, kaldým. Olmak istediðim yerdeydim. Ýnatçý, diren
gen, uçarý davrandým; belki de saðduyulu. Hayatýmýn man
týðýnýn sesini mi dinliyordum? Burasý, bu an iyiydi; hak
edilmiþ olsa da olmasa da. Bu Ýtalya günlerinin coþkusuna,
bunlarýn geçici, kaypak günler olduðu bilinci eþlik ediyor
du. Hem maddi durumum hem de moralim açýsýndan, duru
mum katlanýlmaz gibi görülebilirdi. Uzun süredir hiçbir þey
yazmamýþtým; kendi açýmdan ben bir hiçtim. Yine de, yazar
olma umudum hâlâ sürüyordu ve büyük bir kibirle, baþka
bir seçeneði, bir hedefi tartmaya yanaþmýyordum. (Bu tav
rým bazý dostlarýmý kim bilir ne kadar sinir etmiþ, aleyhime
çevirmiþtir?) Yetenekli olup olmadýðým sorusuna gelince –
bunu ben yanýtlayamazdým– manastýr kapýsýnda eli boþ
dikilen papaz adayýndan farksýzdým: Ýçeriye alýnýp alýnma
yacaðýma baþrahip karar verecekti.
Ellerim hiç de boþ deðildi. Avrupa’ya dönmeden önceki
bir yýlý, Meksika platolarýnda seyahat ederek geçirmiþtim:
çaðdaþ olaylarla kirlenmemek, masum kalmak üzere seçi
len ülkede. Orada, ýlýk bir gece, bir çiftliðin sundurmasýnda,
bizim yarýküremizdekinden daha boþ, çok daha engin, Batý
lý zihnim için yabancý ve gizemli, as-tropikal bir gökyüzü
nün altýnda bir þezlongda yatarken, bir fanilik ve sonsuzluk
duygusuna kapýlmýþ bir halde, o gökyüzüne bakarken, aklý
ma bir kitap fikri geldi. Soyut, esrik, dilsiz, ama dokunaklý,
çarpýcý: içimde görünmeksizin devinip duran, hem duru
hem karmaþýk bir imge, bir vahiy.
O andan sonra yazmak istediðim tek kitap (bütün silah
lar ateþlenmiþti) Meksika hakkýndaydý: Yeni Dünya’nýn en
eski ülkesi, korkutucu tarihi ve paradoksal bugünüyle Mek
sika, Aztekler, Fetih, Engizisyon, gümüþe hücum, iç savaþ
lar, Habsburg Ýmparatorluðu, al altro lado del mar, denizin
öteki yanýnda, modernleþme yanlýsý diktatör, yeni bir Monte
Carlo yaratmayý deneyen Diaz, Madam Calderon de la Bar
ca, D.H. Lawrence ve Graham Greene, kendi deneyimlerim,
yolculuk anýlarým, yabancýlýk, uzaklýk, bitmek bilmez,
aydýnlýk manzaralar, þiddet, delilik: allegro ve panik.
Düþünmekle uygulamak arasýna gölge düþer. Önce,
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Meksika’dan çýkmak gerekiyordu (denizin doðru tarafýna
dönmek). Yabancýlar, bu Anglo-Amerikan topraklarla kuþa
týlmýþ yörelere çarpýlmaya yatkýndýr: iklimi, hayatýn ucuzlu
ðu, hizmetkârlar ordusu (kulaðýmýza, Ýngiltere’de artýk her
kesin kendi çamaþýrýný yýkadýðýna iliþkin söylentiler geliyor
du). Bizim için (yanýmda sevimli, olaðanüstü bilgili, doðuþ
tan seyahat-karþýtý bir refakatçim vardý) sorun, mesafelerin
büyüklüðüyle akýl almaz, genellikle de tehlikeli ulaþým oldu.
Sonunda, Avrupa’ya döndüm. Benim için kýsmen sevinçli,
kýsmen de sarsýcýydý. Artýk anlamýþtým: Ciddi ciddi yazma
vakti gelmiþti; ya þimdi olacaktý ya da hiçbir zaman; derin
düþünceler ve yetersiz notlar beni bir yere götürmeliydi
artýk. Ayrýca baþka gerçekleri de kabullenmeliydim. Hiç
param kalmamýþtý. Çeviri yaparak, yemek ve dil dersleri
vererek kazandýðým üç-beþ kuruþ harcanmýþtý. Beni destek
leyecek bir ailem de yoktu. Yapýlacak en mantýklý, en onurlu
þey, hayatýmý kazanmanýn bir yolunu bulmaktý. Ah, bunun
anlamýysa Ýtalya’dan ayrýlmak, Ýngiltere’de yaþamak demek
ti. Ýþte ben buydum, “yurtdýþýnda” yaþamanýn cazibesine
ka
pýl
mýþ –ne ilk ne de son– gö
zü yük
sek
ler
de bir Ýngiliz
yazar. Ýyi ama, o Avrupa Birliði öncesi günlerde, yabancýlarýn
Ýtalya’da çalýþmasý yasaktý (Fransa’da da öyle); kendi geçimi
ni saðlayabilen bir ziyaretçi olarak permesso di soggiorno1
edinmeye çalýþmak da beceri istiyordu; douceurs2 ya da doð
ru baðlantýlarý kurma meselesi aþýlsaydý bile, sistem, gerek
siz bürokratik ayrýntýlarýn, kaprislerin ve üstünkörü izle
nimlerin rasgele bir karýþýmýydý – o kadar da döküntü olma
yan otelin kapýcýsýnýn sizin hakkýnýzdaki düþüncesi, bir
gömlek aldýðýnýz dükkânýn þöhreti, hesaplarýn ödenip öden
memesi, yabancýnýn genel hal ve tavýrlarý: Her ne kadar bir
kaç þamatacýya göz yumulsa da, mazbut, temiz pak bir giyim
tarzý, kýsacasý signorile (toplumsal sýnýf tekelinin Ýngilte
re’de olduðunu kim söylüyor?), hoþa gidecek bir görünüm
tercih nedeniydi. Sonunda elinize bir oturma izni verilse de
(katlayýp cebinizde taþýmak zorunda olduðunuz, zavallý bir
1 (Ýt.) Ülkede kalma izni. (Ç.N.)
2 (Fr.) Hoþgörü, yumuþaklýk. (Ç.N.)
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kâðýt parçasý) sadece üç ay geçerliydi, üstelik belge elinize
geçtiðinde bu sürenin yarýsý da çoktan dolmuþ oluyordu. Ve
yerleþimci-adayýnýn kýsa bir süre sonra ülkeden çýkmasý
gerekiyordu. Fransýz sýnýrýný bir gýdým geçmek, birkaç gün
kalýp geri dönmek, genellikle iþe yarýyordu; ardýndan, bir
dizi belgeyi sil baþtan doldurmak (ve fotoðraf eklemek)
koþuluyla. Biri, diyelim ki Ligurya kýyýsýnda yaþýyorsa, iþi
kolaydý, ama Napoli Körfezi’nde ya da Kapri’de bir villada
oturuyorsa, deðil. Bazýlarýmýz bu bürokratik angaryalarý ara
ara yerine getiriyor, kimimiz de boþ verip belgeler için ansý
zýn merkeze çaðrýlmayý bekliyordu. Araba kullananlar en
savunmasýz olanlardý; üniformalý bir emir kulu tarafýndan
enselenmeleri, onun ateþli naralarýna muhatap olmalarý an
meselesiydi: “Deve partire!” “Gitmelisiniz!” Bu haykýrýþý
sa
de
ce bir kez duy
dum; be
ni un ufak et
ti. Otur
ma iz
ni
almak, düzgün belgelere sahip olmak, çok sayýda kiþi için,
çok uzun süren, çok da etkili bir karabasan oldu. Öylesine
korkuyordum ki, gizli kapaklý da olsa bir iþe girmeye, para
kazanmaya kalkýþamýyordum.
Bir ikilem? Bir mazeret? Bir iþe girmeyi (nitelikler?),
disiplinli, çilekeþ bir yazarýn yapacaðý gibi yalnýzca geceleri
ve hafta sonlarý yazmayý gerçekten de istiyor muydum?
Ýstemiyordum. O dönemdeki gamsýzlýðým bugün beni hay
rete düþürüyor – neye güveniyordum acaba? Bir planým
olmadýðý gibi, herhangi bir çözüm yolu da üretememiþtim.
Üzerinde kafa yorulmayan, ardýna düþülmeyen çözüm ken
diliðinden çýkageldi: Allanah Harper. Savaþtan önce tanýþtý
ðým bu arkadaþým (þimdi, son sayýmda, yarým yüzyýllýk dos
tum), gelirinin bir kýsmýný tam üç yýl benimle paylaþtý:
“Böylece Meksika kitabýný yazabilirsin.” Bu yaþama ve
çalýþma sözleþmesinin temeli, asla unutulmamasý gereken
(ve zaten burada, büyük bir mutlulukla açýkladýðým) sýnýrsýz
bir cömertlik, sevgi ve güvendi. Kendisinin durumu da çok
parlak deðildi; bana verdiði para maddi kanatlarýný ciddi bir
biçimde kýrpmaktaydý. Üç ayda bir bana düzenli ödeme
yapacak durumda olmadýðý için, bir bankadan teminat mek
tubu aldýðýný bana çok sonralarý açýkladý. Bundan böyle
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önemsiz bir þeymiþ gibi bahsedebilmekse, dostumun verici
liðinin ölçüsünü gösteren bir baþka örnek – parasal düzen
lemelerde pürüz çýkmadýðý çok ender görülür.
1940’larýn sonlarýndaydýk, insanýn elini kolunu baðla
yan kýsýtlamalar dönemi: Döviz Denetimi’nin en þiddetli
olduðu yýllar. Ýngiltere’den dýþarýya çýkarmamýza izin veri
len miktar beþ pound on þilin miydi neydi? Yasaklar yavaþ
yavaþ, ancak yýllarca sonra gevþedi (sermaye hareketlerin
deki her türlü denetimin ta 1979’da, Bayan Thatcher tara
fýndan kaldýrýldýðýný hatýrlayalým). O zamanlar, bir Roma
bankasý tarafýndan bana yasal olarak, düzenli bir biçimde
ödeme yapýlabilmesinin tek nedeni, parayý verenin, yani
Allanah’ýn o sýralarda bir Britanya vatandaþý olmamasý ve
deniz-aþýrý ülkelerde hesap açma hakkýnýn bulunmasýydý.
Böylece, daha yeni ve sivri dilli bir dostumun, Martha
Gellhorn’un yazmayan-yazarlar hakkýndaki sert yorumlarý
ve buyruðuyla, Ischia Adasý’na yollandým ve o yaz, derin
düþüncelere gömülmüþ bir halde, nihayet oturup yazmaya
baþladým.
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