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Fransýzca aslýndan çeviren

YILDIZ ADEMOÐLU ATLAN
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Sylvie Germain, 1954’de Chateauroux’da doðdu. Sorbonne
Üniversitesi’nde felsefe eðitimi aldý. 1981 yýlýnda Fransýz Kül
tür Bakanlýðý’nda çalýþmaya baþladý. 1984’te yayýnlanan ilk
romaný Gecelerin Kitabý altý edebiyat ödülünün yaný sýra eleþ
tirmenlerin ve okuyucularýn övgülerini aldý. 1986-1992 yýllarý
arasýnda Çekoslavakya’da yaþadý, Prag’daki Fransýz okulunda
Fransýzca ve felsefe dersleri verdi. Çaðdaþ Fransýz edebiyatý
nýn en önemli isimlerinden olan yazar Magnus isimli roma
nýyla, 2005 yýlýnda lise öðrencilerinin verdiði Goncourt ödülü
nü aldý.

Yýldýz Ademoðlu Atlan, Fransýzca’yla Ankara Anadolu Lisesi
yýl
larýnda tanýþan çevirmen, Gazi Üniversitesi Uluslararasý
Ýliþ
kiler bölümünden mezun olduktan sonra Dýþiþleri
Bakanlýðý’na girdi ve Paris’te görev yaptý. Daha sonra evlenip
Rio de Janeiro’ya yerleþti ve burada, Nancy Üniversitesi’nin
Fransýz Dili Edebiyatý ve Tarihi bölümüne devam etti. Çeviri
yapmaya bu sýrada baþladý. Ýlk çevirisi olan Octave Mirbeau’
nun Ýþkence Bahçesi adlý romaný 2007’de Ayrýntý Yayýnlarý’n
dan çýktý. Halen Prag’da yaþayan, Fransýzca, Portekizce, Ýngi
liz
ce ve Çekçe bilen çevirmenin, çok gezip yersiz yurtsuz
ol
ma
sý ve çevirmenlik yapmasý dolayýsýyla kendine yakýn
bulup sevdiði Magnus ikinci çalýþmasý.
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Marianne
ve Jean-Pierre Silvéréano’ya
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“Söylenmesi gereken zaman
da söylenmemiþ þeyler, son
radan koca bir uydurmaca
gibi görünür.”
Aharon APPELFELD
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Açýlýþ
Bir göktaþý parçasýndan, evrenin ilk haline iliþkin,
bazý ufak tefek sýrlar elde edilebilir. Bir kemik parça
sýndan, tarihöncesi çaðlarda yaþamýþ bir hayvanýn þek
li ve þemaili, bir bitki fosilinden, þimdi çölleþmiþ olan
bir bölgede, eskiden, çok zengin bir bitki örtüsünün
var olmuþ olduðu anlaþýlabilir. Belleklerden silinmiþ
zamanlar, küçücük ama kalýcý izlerle pul pul iþlidir.
Bir papirüs parçasýndan veya çömlek kýrýðýndan
hareketle, binyýllar önce kaybolmuþ bir uygarlýðý orta
ya çýkarmak mümkündür. Bir sözcüðün kökünden, bir
grup kelime ve anlam türetilebilir. Kalýntýlarda, çekir
deklerde, her zaman saðlam bir parça gerçeklik gizli
dir.
Her halükârda, esrarlarý çözebilmek için hayal
gücü ve önsezilere gereksinim vardýr.
Uzun süre yalanlarla kandýrýlmýþ, sonra zamanla
çarpýklaþmýþ, þüpheler içinde kývranmýþ ve bir gün
ansýzýn patlama noktasýna gelmiþ, bölük pörçük belle
ðe sahip bir adam hakkýnda nasýl bir hikâye yazýlabilir
ki?
Bir portre taslaðý, düzensiz bir anlatý, boþluklarla,
noksanlarla dolu, yankýlarla vurgulanan ve sonunda
saçak saçak olup daðýlan.
Varsýn düzensiz olsun, bir insan hayatýnýn kronolo
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jisi, hiçbir zaman sanýldýðý kadar düz bir çizgi oluþtur
maz. Boþluklara, noksanlara, yankýlara ve saçaklara
gelince; bunlar yazýnýn tamamlayýcýsýdýr, zira aslýnda
bunlar belleðin birer parçasýdýr. Bir kitaptaki sözcük
ler, bir insan hayatýnýn içindeki gün sayýsýndan daha
büyük bir blok meydana getirmez, bu sözcükler ve bu
günler, sayýca ne kadar fazla olurlarsa olsunlar, çok
geniþ bir sessizlik zemini üzerinde, bitmez tükenmez
cümlelerden, önerilerden, olasýlýklardan oluþan bir
takýmada çizer yalnýzca. Üstelik bu sessizlik ne tam
olarak durudur ne de dingindir, fýsýltý halinde bir uðul
tu vardýr içinde durmamacasýna. Geçmiþin derinlikle
rinden yükselip þimdinin, her yandan akýn eden uðul
tusuna karýþan bir ses rüzgârý, bir nefes çoksesliliðidir
bu.
Her birimizin içinde, kimliði belirsiz bir suflör
sesi, içten içe, fýsýltý halinde konuþur; bu gerçekliði tar
týþýlýr sese biraz kulak verilse, dünyadan, baþkalarýn
dan ve bizzat kendinden kuþkuya yer býrakmayan
haberler getirdiði duyulabilir.
Yazmak, dilin sustuðu yerde, sözcüklerin arasýnda,
sözcüklerin çevresinde, kimi zaman sözcüðün orta
yerinde soluk alýþýný dinlemeyi öðrenmek için suflörün
çukuruna inmek demektir.
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2. Parça
Her þeye, herkese, bu arada kendi anne-babasýna,
saflýk, þaþkýnlýk dolu, en ufak ayrýntýyý bile kaçýrma
yan bir bakýþ yöneltiyor. Ölümden dönmüþ ve görmeyi,
konuþmayý, eþyalarýn ve insanlarýn adlarýný yeniden
öðrenen, yaþamayý yeniden öðrenen, nekahet döne
mindeki birinin bakýþý. Beþ yaþýna girdiði yýl, çok ciddi
bir þekilde hastalandý ve ateþ, ondaki taptaze tüm bil
gileri, tüm sözcükleri yakýp kül etti. Tek bir anýsý kal
madý geriye, belleði doðduðu gündeki kadar boþ.
Bununla birlikte, arada, nereden çýktýðýný bilmediði
gölgeler dolaþýyor hafýzasýnda.
Annesi, Thea Dunkeltal, bütün vaktini, unutkan
ve suskun çocuðunu yeniden eðitmeye harcýyor, ona
dilini yeni baþtan öðretiyor ve çocuðunun baþrolde,
kendisinin de onu koruyan iyi yürekli kraliçe olduðu
bir dizi gibi, ona kaybolmuþ geçmiþini bölüm bölüm
anlatarak, bu geçmiþi, yavaþ yavaþ yeniden kuruyor.
Çocuðunu, ikinci bir kere dünyaya getiriyor, bu defa
yalnýzca kelimelerin sihriyle.
Çocuðun çok hoþuna giden bu masal tarzýndaki
dizi romanda, zira bütün masallar gibi, bunda da deh
þet ve olaðanüstülük birbirine karýþýyor, ailenin her
bireyi ayrý bir kahramanlýk unsuru taþýyor: o, kendisini
yiyip bitiren bir ateþin kurbanýyken onu yenmeyi
baþarmýþ olmasý dolayýsýyla, annesi iyilik perisi olarak,
15

ba
ba
sý ise bü
yük bir dok
tor ola
rak. Bu üç
lü
ye, çok
daha deðerli ve hayranlýk uyandýran iki kiþi daha katý
lýyor; annesinin, savaþta þehit düþmüþ olan küçük
erkek kardeþleri, ona ise, onlarla sonsuza kadar gurur
lanmak, minnet duymak düþüyor. Çünkü onlar, o, þanlý
ve egemen bir ülkede büyüsün diye, insanlarý da, ikli
mi kadar acýmasýz olan uzak diyarlara savaþmaya gide
rek kendilerini onun için feda ettiler. “Düþman” ve
“hastalýk” sözcüklerini bir tutan çocuk, asker dayýlarý
nýn, onun hastalýðý ile savaþýrken, düþman-ateþin yan
gýnýný söndürüp onu dondurucu soðuk topraklara geri
püskürtmeye çalýþýrken, soðuktan ve yorgunluktan
hayatlarýný kaybettiklerini sanýr. Adlarýný taþýdýðý bu
iki kahramanýn canlý mozolesi haline getirilmesine,
yumuþak baþlýlýkla seyirci kalýr.
Bütün ilginçliðine raðmen, soylulukla dolu bu
acýklý aile destanýnýn, görünüþte küçük ama çocuðu
kederlendiren, eksik bir tarafý vardý: Anne bu destan
da, Magnus’e en ufak bir yer vermiyordu, üstelik onu
hor görüyor, hatta ondan tiksiniyordu. Oysa, Magnus
ve o, Franz-Georg, ayrýlmaz bir ikiliydi. Bu durumda, o
da arkadaþýný, destana gizlice dahil ediyor, ikisi yalnýz
baþlarýna olduklarýnda, kulaðýna (avutmak için, bir
yaný yanýk olan kulaðýna) uzun uzun, kafadan uydur
duðu öyküler fýsýldýyordu; Magnus’ün kendisiyle eþit
role sahip olduðu öykülerdi bunlar.
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Kýsa Not
Magnus, orta büyüklükte, yer yer turuncuya çalan
açýk kahverengi tüyleri hayli dökülmüþ, oyuncak bir
yavru ayýdýr. Ondan pek hafif bir yanýk kokusu yayýlýr.
Kulaklarý, yumuþak bir deri parçasýndan iki geniþ
yuvarlak kesilerek yapýlmýþtýr. Kestane gibi, kýrmýzýmsý
kahverengidirler, kaygan ve parlak bir görünümleri var
dýr. Kulaklarýnýn biri sapasaðlamdýr, diðerinin ise yarýsý
yanmýþtýr. Patilerinin ucunu ayný deriden kesilmiþ birer
oval parça süsler. Burnu ise top biçiminde sýkýca dikil
miþ siyah renkli yün ipliklerinden yapýlmýþtýr.
Gözleri benzersizdir, düðünçiçeði þeklindedir ve
onun yaldýzlý parlaklýðýný taþýrlar, bu da onlara yumu
þak ve þaþkýn bir hava verir.
Boynuna, üzerinde renk renk, büyük harflerle adý
nýn iþli olduðu, kare biçiminde pamuklu bir bez bað
lanmýþ. M nar çiçeði, A pembe, G mor, N turuncu, U
gece mavisi ve S safran sarýsý. Ama bu renkler canlýlýk
larýný kaybetmiþ, ipler kirlenmiþ ve pamuklu bez sarar
mýþtýr.
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3. Parça
Zamanýnýn çoðunu, çevresini saran þeyleri hayran
hayran seyretmekle geçiriyor. Çok hayalperest, miskin
olduðu söyleniyor. Ama hayýr, kendini iyice verdiði,
manzaraya, gökyüzüne, nesnelere, hayvanlara ve
insanlara dikkatle, uzun uzadýya bakýp inceleme iþi,
çok ciddi bir iþtir, o, gördüðü her þeyi belleðine kaydet
meye çalýþmaktadýr. Belleði kum kadar uçucu ve
tozumsu bir hale gelmiþti, o, þimdi, var gücüyle ona
madenî bir saðlamlýk vermeye çabalýyor.
Köyünün çevresinde uzayýp giden geniþ fundalýðý,
çalýlarýn pembe sisini, küçük gölleri, ardýç korularýný ve
özellikle, günbatýmýnda gökyüzünün mavisi koyulaþýr
ken ýþýl ýþýl parlayan ipeksi beyazlýktaki kayýn aðacý
ormanlarýný seviyor. Renklerin ve pýrýl pýrýl ýþýklarýn
kontrastlarý onu büyülüyor; kara bulutlarýn aðýrlaþtýrdý
ðý havalarda, güneþ gediklerini, o menekþe mavisi
delikleri, küçük gölcüklerin yeþilimsi sularýnýn üzerin
deki ýþýltýlý kümeleri, yosunlu kayalarýn üzerinde ise taþ
zerresinin, gümüþ renkli minik bir þimþek misali çakan
bir anlýk parýltýsýný dikkatle gözlemliyor. Ama, þekilleri
ve renkleri yutan ve onu hoyratça bir boþluðun içine
atan geceden korkuyor. Ýþte o zaman, Magnus’ü göðsü
ne, gülünç kumaþtan bir kalkan gibi sýmsýký bastýrýyor
ve kulaðýna, tercihen yaralý olan ve bu nedenle özel ilgi
ye ihtiyaç duyan sol kulaðýna, fýsýl fýsýl birbiriyle bað
lantýsýz, bölük pörçük hikâyeler anlatýyor. Annesinin
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onu öyküler anlatýp okþayýp sevmesi gibi, o da Mag
nus’ü sözcüklerle okþayarak avutuyor. Sözcüklere katýl
mýþ öyle çok güç ve tatlýlýk var ki.
Büyükler onun aklýný karýþtýrýyor. Onlarýn ne dert
lerini ne de sevinçlerini anlýyor, arada verdikleri garip
söylevleri ise daha da az anlýyor. Sevinçten ya da kýzgýn
lýktan bas bas baðýrdýklarý oluyor: Böyle çok yüksek,
çok gürültülü kahkahalarý ya da öfkeli çýðlýklarý duydu
ðunda içine kapanýveriyor. Seslere, onlarýn tonlarýna,
týnýlarýna, yüksekliklerine aþýrý hassas. Bazen kendi
sesi de bir garip çýkýyor, sanki ateþler içinde yandýðý
hastalýðý sýrasýnda hýçkýrýklardan ve hýrýltýlardan yara
olan boðazý öylece iyileþmeden kalmýþ gibi.
Onlarý, anne-babasýný, bütün kalbiyle seviyor ama
tek çocuk olmanýn ikilemi içinde, onlarý da dikkatle
inceliyor, özellikle de, çekindiði ve soru sormaya asla
cesaret edemediði babasýný.
Clemens Dunkeltal doktor, ancak özel hastasý yok
ve bir hastanede çalýþmýyor. Mesleðini icra ettiði yer
köylerine yakýn bir yerde bulunuyor, ama Franz-Georg,
oraya hiç gitmedi. Heybetli duruþuna, ciddi havasýna
bakýlýrsa, Doktor Dunkeltal önemli bir adam olmalý –
saðlýk daðýtan bir sihirbaz. Geniþ fundalýktaki saðlýk
yurdunda, binlerce hasta kabul ediyor ve bunlarýn hep
si, hiç þüphesiz bulaþýcý hastalýklardan mustaripler
çünkü dýþarý çýkmalarý yasak. Franz-Georg, kendi ken
dine, bu kalabalýk hasta yýðýnlarýnýn nereden gelebile
ceklerini soruyor – Bütün Avrupa’dan geliyorlar, dedi
bir gün annesi, gururun ve iðrenmenin birbirine karýþ
týðý, belli belirsiz bir dudak bükme ile. Çocuk, bir atlasa
bakýnca hayretten aðzý açýk kaldý – Avrupa o kadar
büyük, halklar o kadar çok ki.
Baba çoðunlukla evde deðil ve evde bulunduðu
zamanlarda ise oðluna pek az ilgi gösteriyor. Onunla
Magnus
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hiçbir zaman oynamýyor, hikâye de anlatmýyor ve
onunla ilgilenmek lütfunda bulunduðunda ise, bu yal
nýz
ca onu pa
sif di
ye azar
la
mak için olu
yor. FranzGeorg, ona gözlemlemenin hiçbir þekilde tembellik
deðil, bir bellek eðitme egzersizi olduðunu anlatabil
mek için ne aðzýný açacak cesareti ne de gerekli kelime
leri bulabiliyor. Düþündüklerini ve hissettiklerini ifade
edememenin ve özellikle de babasýnýn gözüne gireme
menin üzüntüsüyle çaresizlik gözyaþlarýný içine akýtý
yor.
Ama iþte Clemens’ýn, avizeden dökülen, biraz çið
sarý ýþýðýn altýnda, salonun orta yerine dimdik kuruldu
ðu ve karýsýnýn ya da akþam yemeðine davetli dostlar
dan birinin çaldýðý piyano eþliðinde, olaðanüstü bir
esnekliðe sahip bas bariton sesiyle Bach’tan,
Schütz’den, Buxtehude’den ya da Schubert’ten þarký
lar söylediði ve alýþýlmadýk bir þekilde cömert bir krala
dönüþtüðü o büyüleyici akþamlar var. Aðzý, bir fýrtýna
güneþinin titreþtiði ve gürlediði dipsiz bir gölge kuyu
su gibi kocaman açýlýyor. Iþýk, gözlüðünün metal çerçe
vesi üzerinde ýþýldýyor ve gözleri, cam dairelerin içinde
eriyip gitmiþler gibi görünmez oluyor. Saçlarý dökük
alný, kemerli burnu ile býyýksýz ve sakalsýz yüzü de, o
sýrada ak bir metal misali kalýba dökülmüþ ya da
hamurun içinde yoðrulmuþ gibi duruyor. Bir antik
tiyatro korosunun þefinin yalýn ve parlak maskesi.
Ekin eken bir çiftçi gibi hareketler yapýyor havada, aðýr
aðýr. Parmaklarý kýsa, ama týrnaklarý çok bakýmlý ve
avizenin altýnda pýrýldýyorlar.
Babasýný, o kolaylýkla yükselip alçalan, güçlü solu
ðuna daha çok yer býrakabilmek için soluðunu tutarak
dinliyor çocuk. Düþman-ateþi yenmeyi bildiði gibi,
gecenin korkutucu güçlerini de yola getiren bir gece
efendisinin sesi. Zira Franz-Georg babasýnýn onu, bu
þekilde þarký söyleyerek iyileþtirmiþ olduðundan emin
ve hiç þüp
he
siz, bü
tün Av
ru
pa’dan akýn akýn ge
len
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sayýsýz hastasýnýn acýlarýný da yine bu þekilde dindiri
yor. Kimi zaman arkasýna saklanarak eðlendiði salon
daki lâl renkli kadife perdeden daha kalýn ve zevkli
olan bu sesli kozaya sarýnýyor.
Ýþte Franz-Georg, sesinden, o büyülü gecelerdeki
sesinden dolayý babasýný seviyor ve ona sonsuz bir hay
ranlýk duyuyor. Varsýn bu baba –her ne kadar bu onu
incitiyor da olsa– ona þefkat göstermesin, þarký söyleyi
þi ona bu üzüntüsünü unutturmaya yetiyor ya da en
azýndan bunu mutlu bir hüzne dönüþtürüyor. Babasý
buz gibi soðuk ama þarkýsý sýcacýk bir yuva, büyük bir
zevk kaynaðý. O, göðsünde bir gece güneþi taþýyor.
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Alýntý
Ormanda Gece Þarkýsý
Ey Gece, seni her zaman selamlýyoruz!
Ama bu ormanda daha da çok
Gözünün gizlice gülümsediði o yerde,
Ayak seslerinin daha da hafifleþtiði o yerde!
...
Sözlerin hafif esen yellerin fýsýltýsýdýr,
Yollarýn birbirine dolanmýþ ýþýnlardýr,
Aðzýnýn bir öpücükle yatýþtýrdýðý
Kapat gözlerini ve derin bir uykuya dal!
...
Ve koro halinde söylüyoruz:
“Gece, ormanda evindedir!”
O zaman yanký uzun uzun bizi yanýtlýyor:
“O ormanda evindedir!”
Bu ormanda seni iki defa selamlýyoruz,
Ey tatlý gece,
Zira seni böylesine güzel kýlan her þey
Bize daha da cömertçe gülümsüyor.
Ormanda Gece Þarkýsý
Johann Gabriel Seidl’in bir þiiri üzerine
Franz Schubert’in koro için yazýlmýþ bir eseri

22

23

24

