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Salman Rushdie
SOYTARI
ÞALÝMAR

ROMAN

Ýngilizce aslýndan çeviren
BEGÜM KOVULMAZ
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Salman Rushdie, 1947’de Hindistan’ýn Bombay kentinde doðdu.
Çocukluðunda anadili Urducanýn yanýnda Ýngilizceyi de öðrendi.
1961’de gittiði Ýngiltere’de Cambridge’deki King’s College’da tarih
okudu. Okulu bitirdikten sonra bir süre, Pakistan’a taþýnmýþ olan
ailesiyle birlikte yaþadý. 1975’te yayýnlanan ilk romaný Grimus’un
ardýndan, ikinci romaný Geceyarýsý Çocuklarý 1981’de Booker Ödü
lü’ne, 1993’te de ödülün 25 yýllýk tarihindeki en iyi roman olarak
Booker’larýn Booker’ý Ödülü’ne deðer görüldü. 1983’te yayýnlanan
Utanç adlý romaný, Fransa’da En Ýyi Yabancý Kitap Ödülü’nü alýr
ken, Pa
kis
tan’da yasaklandý. 1988’de yayýnlanan ve Whitebread
Ödülü’ nü kazanan Þeytan Âyetleri adlý romaný, edebiyat tarihinde
bugüne dek görülmemiþ bir tartýþmaya yol açtý; Ýran’ýn o dönem
deki dinsel önderi Ayetullah Homeyni, Ýslamiyeti aþa
ðý
ladýðý
gerekçesiyle Rushdie hakkýnda ölüm fetvasý çýkardý. Ýran hükümeti 1998’de Rushdie hakkýndaki fetvayý uygula
ma
yacaðýný ve
uygulanmasý için kimseyi özendir
me
yeceðini açýk
ladý. Rushdie,
daha sonra, Magripli’nin Son Ýç Çe
kiþi (1995), Ayaklarýnýn
Altýndaki Toprak (1999) ve Öfke (2001) adlý romanlarýný yayýnladý.
Deneme ve eleþtiri yazýlarýný Düþsel Anayurtlar (1991), çocuklar
için öykülerini Harun ile Öyküler Denizi (1990), kýsa öykülerini de
Doðu, Batý (1994) ad
lý kitap
larýnda topladý. Son romaný Soytarý
Þalimar 2005’te yayýnlandý.

Begüm Kovulmaz, 1977’de doðdu. Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Bölümü’nü ve Bilgi Üniversitesi
Sinema-TV Yüksek Lisans Bölümü’nü bitirdi. Çe
þitli yayýnevle
rinde editörlük yaptý. Rudyard Kipling, Angela Carter, Susan Son
tag gibi yazarlarýn yapýtlarýný dilimize çevirdi.
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Keþmirli büyükbabam Dr. Ataullah ve
büyükannem Amir un nissa Butt’ýn
(Babacan ve Ammaci) aziz hatýrasýna
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Bir Cehennem nehri üzerinde Cennet’ten geçiriliyorum:
Zarif hayalet, vakit gece.
Kürek bir yürek; çini dalgalarý kýran...
Senin kaybettiðin her þeyim ben. Affetmeyeceksin beni.
Hatýralarým tarihinin yoluna çýkýyor sürekli.
Affedecek hiçbir þey yok. Affetmeyeceksin beni.
Acýmý kendimden bile sakladým;
yalnýz kendime söyledim acýmý.
Affedecek þeyler çok. Affedemezsin beni.
Ne yapýp edip benim olabilseydin,
bu dünyada ne mümkün olamazdý ki?
–AÐA ÞAHÝT ALÝ,
Postanesi Olmayan Ülke


Ýkinizin evine de kýran girsin.
–MERCUTIO, Romeo ve Jüliet’ten,
William Shakespeare
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Hindistan
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Büyükelçinin

yirmi dört yaþýndaki kýzý, birbirinin ayný,
sýcak geceler boyunca rahat uyuyamadý. Uykusu sýk sýk
bölünüyor ve sonunda dalýp gittiðinde bile bedeni nadiren
huzur buluyor, korkunç, görünmez prangalardan kurtulma
ya çalýþýr gibi kývranýp çýrpýnýyordu. Hatta kimi zaman, bil
mediði bir dilde baðýrýyordu. Bunu erkekler anlatmýþtý ona,
endiþeyle. Uyurken pek az sayýda erkeðin yanýnda bulun
masýna izin vermiþti. Bu yüzden kanýtlar yetersizdi, fikir
birliðine varýlamýyordu; yine de, bir taslak belirmiþti. Bir
rivayete göre, Arapça konuþur gibi, boðazýnýn derinliklerin
den gelen, gýrtlak ünsüzleriyle dolu sesler çýkarýyordu.
Gece-Arapçasý, diye düþündü kýz, Þehrazat’ýn rüya-lisaný.
Bir baþka yoruma göre, sayýklamalarý bilimkurgusaldý,
Klingon diline, uzak bir galakside boðaz temizlerken çýkan
seslere benziyordu. Hayalet Avcýlarý’nda bir iblisi ýþýnlayan
Sigourney Weaver gibi. Büyükelçinin kýzý, bir gece araþtýr
ma hevesine kapýlýp yataðýnýn baþucuna çalýþýr durumda
bir kayýt cihazý býraktý, ama banttaki hem tanýdýk hem
yabancý, ölümün baþý çirkinliðindeki sesi duyduðu zaman
ödü koptu ve silme düðmesine basarak, aslýnda önemi
olmayan þeyleri sildi. Çünkü gerçek hâlâ aynýydý.
Neyse ki bu sýkýntýlý uykuda sayýklama fasýlalarý insaflý
denebilecek kadar kýsa sürüyordu ve bittiði zaman kan ter
içinde, nefes nefese bir süreliðine yatýþýr, rüyasýz bir halsiz
liðe gömülürdü. Sonra ansýzýn yeniden uyanýr, allak bullak
haliyle, odasýna gizlice bir yabancýnýn girmiþ olduðunu
düþünürdü. Böyle bir yabancý yoktu. Bu davetsiz misafir bir
yokluk, karanlýktaki bir negatif alandý. Annesizdi kýz.
Annesi onu doðururken ölmüþtü; büyükelçinin karýsý bu
kadarýný anlatmýþ, büyükelçi, yani babasý da anlatýlanlarý
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doðrulamýþtý. Annesi Keþmirliydi ve cennet gibi, Keþmir
gibi, hatýralardan önceki zamanda yitip gitmiþti. (Keþmir ve
cennet sözcüklerinin anlamdaþlýðý, onu tanýyan herkesin
kabul etmek zorunda olduðu kiþisel hakikatlerinden biriy
di.) Karanlýkta kollayýp gözeten anne figürünün yokluðu
karþýsýnda tirtir titreyerek beklediðinin farkýnda bile olma
dan ikinci felaketi bekler dururdu. Babasýnýn –zeki, kozmo
polit, kendisinin deyiþiyle “özgürlük gibi” Franko-Ameri
kan babasýnýn, sevdiði, gücendiði, saðý solu belli olmayan,
hovarda, sýk sýk ortadan kaybolan, karþý konulamaz babasý
nýn– ölümünden sonra, günahlarýndan kurtulmuþ gibi
deliksiz uyumaya baþladý. Kendisinin, belki de babasýnýn
günahlarý baðýþlanmýþ gibi. Günahlarýn yükünden azade
olmuþtu. Günaha inanmazdý o.
Dolayýsýyla, erkeklerin can atmasýna raðmen, babasýnýn
ölümüne dek koynuna girilmesi kolay bir kadýn deðildi.
Erkeklerin arzularýnýn baskýsý sýkýntý veriyordu ona. Kendi
arzularýnýn baskýsýysa çoðunlukla dinmiyordu. Seçtiði bir
kaç sevgili türlü türlü tatminsizliklere sebep olunca (sanki
konuyu kapatmak ister gibi) kýsa sürede oldukça sýradan
bir adamda karar kýldý, hatta onun evlenme teklifini ciddi
biçimde deðerlendirmeye baþladý. Derken büyükelçi, kýzý
nýn kapýsý önünde bir suikastçýnýn tavuk boðazlar gibi tek
hamlede boynunda açtýðý derin býçak yarasý yüzünden kan
kaybederek öldü. Güpegündüz! Þehrin her günkü nimeti ya
da laneti olan altýn renkli sabah güneþi altýnda, býçak kim
bilir nasýl parýldamýþtý. Öldürülen adamýn kýzý güneþli hava
dan nefret ederdi, ama þehir yýlýn büyük bölümünde güneþ
dýþýnda fazla bir seçenek sunmuyordu. Bu yüzden, kýz, göl
gesiz güneþe ve tenini çatlatan kuru sýcaða uzun ve tekdüze
aylar boyunca katlanmak zorunda kalýyordu. Bulutlarla
örtülü ve hafif nemli ender sabahlardan birinde uyandýðýn
da, sýrtýný yay gibi gererek yataðýnda miskince esner ve kýsa
bir süre için, umutla, mutlu olduðunu hissederdi; ama her
seferinde öðlene kalmadan bulutlar sýcaktan daðýlýr gider,
gökyüzünün dünyayý çocuksu ve saf gösteren yalancý bebek
mavisi, restoranda yüksek sesle kahkahalar atan bir adam
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gibi rahatsýzlýk veren o yaygaracý, nezaketsiz küre yeniden
ortaya çýkardý.
Böylesi bir þehirde, en azýndan görünüþte, gölgeli yerler
olmasý mümkün deðildi. Her þey neyse oydu, baþka bir þey
deðil; kesin; çisenti, gölge ve ayazýn inceliklerinden yoksun.
Böylesi bir güneþin dikkatli bakýþlarý altýnda saklanacak
yer yoktu. Ýnsanlar her yerde kendilerini sergiliyor, güneþ
ýþýðý altýnda parlayan yarý çýplak bedenleriyle ona reklamla
rý anýmsatýyorlardý. Burada sýrlar ya da derinlik deðil; sade
ce yüzeyler ve açýklamalar vardý. Ancak bu þehri tanýmak,
bu bayaðý berraklýðýn bir yanýlsama olduðunu keþfetmek
demekti. Þehir baþtan aþaðý vefasýzlýk, hepten yalan, elça
bukluðu, bir bataklýk kumu metropolüydü, görünürdeki
çýplaklýðýna raðmen, sakýngan ve esrarlý doðasýný gizlerdi.
Böyle bir yerde yýkýcý güçler bile karanlýðýn kalkanýna ihti
yaç duymuyordu artýk. Sabah aydýnlýðýnda göz kamaþtýra
rak harlýyor, keskin ve ölümcül ýþýklarýný býçak gibi saplý
yorlardý.
Kýzýn adý Hindistan’dý. Bu adý sevmiyordu. Ýnsanlara
Avusturya adý verilmiyordu, deðil mi ya, veya Uganda, Ýngu
þetya yahut Peru. 1960’larýn ortasýnda, babasý Max Ophuls
(Maximilian Ophuls, Fransa’da, Strasbourg’da, dünyanýn
daha eski bir çaðýnda büyümüþtü), önce Amerika’nýn sevgi
lisi, sonra, Hindistan’ýn en skandal yaratan büyükelçisi
olmuþtu, ama nedir yani, sýrf ebeveynleri bu ülkelere yolcu
luk etti ve olasýlýkla gittikleri yerde yaramazlýk etti diye
çocuklarý Hersek, Türkiye ya da Burundi gibi adlara mecbur
edilmez ki. Annesi ona Doðu’da hamile kalmýþtý –evlilik dýþý
bir iliþkinin meyvesiydi, babasýnýn diplomatik kariyerini ve
evliliðini bitiren öfke ve ateþ fýrtýnasýnýn ortasýnda doðmuþ
tu– ama bu geçerli bir mazeretse, insanlarýn doðum yerleri
ni beddualar gibi boyunlarýna asmak adilse, dünyanýn Fýrat,
Pisgah, Iztaccíhuatl ya da Woolloomooloo adlý insanlarla
dolu olmasý gerekirdi. Ne yazýk ki bu kahrolasý adlandýrma
yöntemi Amerika’da uygulanýyordu, bu da iddiasýna biraz
zarar veriyor ve enikonu sinirine dokunuyordu. Nevada
Smith, Indiana Jones, Tennessee Williams, Tennessee Ernie
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Ford; hepsine içinden beddualar etti ve ortaparmaðýný dike
rek hepsine sunturlu küfür savurdu.
“Hindistan” yine de yanlýþ bir admýþ gibi geliyordu ona,
egzotik özentisi, sömürgeci çaðrýþýmlarý vardý; kendisine ait
olmayan bir gerçekliði sahiplendiði hissini veriyordu ve
kendi kendine adýn ona uymadýðý konusunda ýsrar ediyor
du; canlý ve koyu ten rengine, parlak ve kuzguni saçlarýna
raðmen, kendisini bir Hindistan gibi hissetmiyordu. Uçsuz
bucaksýz, bir yarý kýta gibi ya da aþýrý, nobran, tartýþmalý
veya kalabalýk, kadim, gürültülü, mistik ya da hiçbir þekil
de Üçüncü Dünya’ya ait olmak istemiyordu. Tam aksine.
Kendisini disiplinli, bakýmlý, detaycý, içedönük, inançsýz,
alçakgönüllü, aðýrbaþlý birisi olarak takdim ediyordu. Ýngi
liz aksanýyla konuþuyordu. Tavýrlarý coþkulu deðil, ölçülüy
dü. Ýstediði, büyük azimle inþa ettiði karakter buydu. Baba
sý ve gece nöbetlerinden ürküp kaçan âþýklarý hariç,
Amerika’da herkes sadece bu özelliklerini görmüþ, bu
karakteriyle tanýþmýþtý. Ýç dünyasý, Ýngiltere’deki þiddet
dolu mazisi, sorunlu davranýþlarýnýn örtülü kayýtlarý, suçlu
çocukluk yýllarý, kýsa ama olaylý geçmiþinin örtbas edilen
serüvenleri; bunlarýn bahsi açýlmazdý, bunlar (artýk) kamuo
yunu ilgilendiren konular deðildi. Bu günlerde kendini dik
katle kontrol altýnda tutuyordu. Ýçindeki sorunlu çocuk, boþ
zamanlarýný deðerlendirdiði uðraþlarý aracýlýðýyla tasfiye
edilmiþti; Jimmy Fish’in Santa Monica ve Vine’daki boks
kulübünde, Tyson ve Christy Martin’in idman yaptýðý ring
de, erkek boksörlerin çalýþmaya ara verip onun vuruþlarýn
daki soðuk öfkeyi izledikleri salonda haftalýk boks antren
manlarý; Clouseau’ya saldýran Burt Kwouk’a benzeyen
yakýn dövüþ sanatý Wing Chun ustasýyla iki haftada bir
yaptýðý eðitim talimleri; 29 Palms çölündeki Saltzman’ýn
Hareketli Hedefleri adlý kapalý atýþ poligonunun güneþle
yýkanan karaduvarlý tenhalýðý ve hepsinden iyisi, Los Ange
les þehir merkezinde, þehrin doðum yeri yakýnlarýndaki
Elysian Parký’ndaki okçuluk antrenmanlarý; burada, hayat
ta kalmak, kendini savunmak için öðrendiði yeni, katý hâki
miyet becerilerini, saldýrmak amacýyla kullanabiliyordu.
18

Altýn Olimpik yayýný gerip dudaklarýna yaslanan kiriþin
baskýsýný hissederken bazen okun dibine dilinin ucuyla
dokunuyor, uyarýldýðýný hissediyor, atýþý yapmasý için veri
len saniyeler sýfýra doðru akarken içinde yükselen hararetin
keyfini çýkarýyor, sonunda kiriþi býrakýp okun sessiz zehrini
salýveriyor, okun hedefi vurunca çýkardýðý uzak, boðuk
gürültüden büyük zevk alýyordu. Ok, en sevdiði silahtý.
Gördüðü tuhaf þeyleri, görme gücünün aniden gelip
giden baþkalýðýný da kontrol altýnda tutuyordu. Solgun göz
leri baktýðý þeyleri deðiþtirdiði zaman, katý zihni onlarý yeni
den dönüþtürüp eski haline getiriyordu. Ýçindeki çalkantýla
rýn üzerinde durmaktan hoþlanmaz, çocukluðu hakkýnda
asla konuþmaz ve insanlara rüyalarýný hatýrlamadýðýný söy
lerdi.
Yirmi dördüncü doðum gününde, büyükelçi kapýsýna
geldi. Zil çalýnca dördüncü kattaki balkonuna çýkýp aþaðý
baktý ve gün ortasý sýcaðýnda, üzerinde gülünç ipek takýmýy
la, yaþlý ve zengin bir Fransýz hovardasý gibi bekleyen bü
yükelçiyi gördü. Elinde çiçekler vardý. “Ýnsanlar benim âþý
ðým olduðunu sanacak,” diye seslendi Hindistan, aþaðýdaki
Max’a, “beþik boþaltan sevgilim.” Büyükelçinin mahcup
halini seviyordu; alnýnda beliren sýkýntýlý kýrýþýklýðý, kulaðý
na doðru kaldýrdýðý sað omzunu, bir darbeyi savuþturmak
ister gibi havaya kalkan elini. Sevgisinin prizmasý arkasýn
dan, onu gökkuþaðýnýn renklerine bürünmüþ olarak görü
yordu. Aþaðýda, kaldýrýmda duran büyükelçinin geçmiþe
doðru gerileyiþini izledi; onunla dolu her an gözlerinin
önünden geçerek sonsuza dek yok oluyor, yalnýzca uzay
boþluðunda, kaçýþan ýþýk þualarý biçiminde sürüp gidiyordu.
Ýþte kayýp buydu, ölüm de bu: ýþýk saçan dalga-biçimlerine,
ýþýk yýllarýnýn ve parseklerin1 tarifsiz hýzýna, kozmosun ebe
diyen gerileyen mesafelerine doðru kaçýþ. Bilinen evrenin
kýyýsýnda, tahayyül edilemeyecek bir yaratýk günün birinde
gözünü bir teleskopa dayayacak, üzerinde ipek takým elbi
sesi, kucaðýnda doðum günü gülleriyle, gelgitli ýþýk dalgala
rý üzerinde sonsuza dek ilerlemekte olan Max Ophuls’un
1 Parsek: 3.26 ýþýk yýlýna eþit uzunluk ölçüsü (Ç.N.)
Soytarý Þalimar
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yaklaþtýðýný görecekti. Anbean kýzýndan uzaklaþýyor, düþü
nülemez uzaklýktaki baþka yerlerin büyükelçisi haline geli
yordu. Hindistan gözlerini yumdu ve yeniden açtý. Hayýr,
milyarlarca kilometre ötede, dönen galaksilerin arasýnda
deðildi babasý. Buradaydý, somut varlýðýyla Hindistan’ýn
yaþadýðý sokaktaydý.
Büyükelçi hâkim duruþunu yeniden kazanmýþtý. Eþof
man giymiþ bir kadýn Oakwood tarafýndaki köþeyi dönerek
koþar adýmlarla ona doðru geldi ve çaða uygun basit çýka
rýmlar, seks ve parayla ilgili çýkarýmlar yaparak adama
deðer biçti. Savaþ sonrasý dünyanýn, onun uluslararasý yapý
sýnýn, onaylanmýþ ekonomik ve diplomatik anlaþmalarýnýn
mimarlarýndan biriydi. Ýlerlemiþ yaþýna raðmen, teniste
hâlâ iyiydi. Tersyüz elönü vuruþu, sürpriz silahýydý. Uzun
beyaz pantolon içindeki, yað oraný yüzde beþi geçmeyen
sýrým gibi beden, hâlâ korta hükmedebiliyordu. Ýnsanlara
eski þampiyon Jean Borotra’yý hatýrlatýyordu; tabii sadece
Borotra’yý hatýrlayabilen eski topraklara. Büyükelçi, koþu
cunun spor sutyeni içindeki Amerikalý memelerini, Avrupa
lýlara özgü örtüsüz bir keyifle seyretti. Yanýndan geçerken,
kocaman doðum günü buketinden bir gülü ona uzattý.
Kadýn çiçeði aldý; sonra, adamýn cazibesi, kudretinin ener
jik çatýrtýsýnýn þehvetli yakýnlýðý ve kendi tavrý yüzünden
dehþete düþerek hýzlandý, tedirginlik içinde uzaklaþtý. On
beþ-aþk.1
Apartmanýn balkonlarýndaki yaþlý Orta ve Doðu Avru
palý hanýmlar da hayranlýkla, diþsiz ihtiyarlýðýn aleni þehve
tiyle Max’ý izliyorlardý. Onun ziyareti ayýn en heyecanlý ola
yýydý. Bugün hep birlikte dýþarýdaydýlar. Genelde küçük
kümeler halinde köþe baþlarýnda toplanýr ya da ikiþerli,
üçerli gruplar halinde avludaki yüzme havuzunun kenarýn
da oturur, çene çalar ve yakýþýksýz mayolarýndan hiç utanýp
sýkýlmadan gösteriþ yaparlardý. Genelde çok uyur, uyuma
dýklarý zaman þikâyet ederlerdi. Önemsiz hayatlarýnýn kýrk,
hatta elli yýlýný birlikte geçirdikleri kocalarýný gömmüþlerdi.
Kambur, yatýk, ifadesiz yaþlý kadýnlar, hayata baþladýklarý
1 On beþ: Teniste ilk sayý.
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yerlerden yarým dünya ötede karaya oturmalarýna sebep
olan gizemli kaderlerin yasýný tutuyorlardý. Gürcüce, Hýr
vatça, Özbekçe olmasý mümkün, tuhaf dillerde konuþuyor
lardý. Kocalarý ölerek onlarý hayal kýrýklýðýna uðratmýþtý.
Devrilmiþ sütunlardý bu kocalar, kendilerine itimat edilme
sini talep etmiþ ve karýlarýný tanýdýk her þeyden uzaða,
edepsizce genç insanlarla dolu bu gölgesiz lotus ülkesine;
bedeni tapýnaðý, cehaleti erdemi olan California’ya getirmiþ,
sonra golf sahasýnda yere kapaklanarak ya da þehriye çorba
sýnýn içine yüzüstü devrilerek güvenilmez olduklarýný kanýt
lamýþ, böylece hayatlarýnýn ileri evresindeki dullara, genel
olarak varoluþun, özel olarak da kocalarýn güvenilmezliðini
ispatlamýþlardý. Akþamlarý dullar Baltýk ülkelerine, Balkan
lar’a, uçsuz bucaksýz Moðolistan ovalarýna ait çocuk þarkýla
rý söylerlerdi.
Mahallenin yaþlý erkekleri de bekârdý; bazýlarý yerçeki
minin aþýrý baskýsý yüzünden sölpük çuvallara dönmüþ
bedenlerin içinde yaþar, daðýnýk kýr saçlý diðerleri kirli
tiþörtler ve fermuarý açýk unutulmuþ pantolonlar içinde
kendilerini koyverir, üçüncü, daha kibar bir grup bey de
özellikle bereler ve papyonlarý tercih ederek pek þýk giyinir
di. Bu zarif centilmenler sýk sýk dul hanýmlarla sohbet etme
ye çalýþýrdý. Çabalarý, sarý sarý parýldayan takma diþleri ve
hanýmlarýn karþýsýnda çýkardýklarý berelerin altýndaki özen
le taranmýþ üç tel saçýn hüzünlü görüntüsüyle birlikte, dai
ma kibirli tavýrlarla görmezden gelinirdi. Bu tohuma kaç
mýþ talipler için, Max Ophuls bir can düþmaný, hanýmlarýn
ona duyduðu ilgi de hakaretti. Ellerinden gelse, can havliyle
kendi ölümlerini savuþturmakla meþgul olmasalar, onu
öldürüverirlerdi.
Hindistan hepsini görüyordu; verandalarda piruet
yapan, flörtöz, teþhirci, kösnül yaþlý kadýnlar, pusuda bekle
yen kinci, kart, ihtiyar erkekler. Binanýn antika Rus kapýcýsý
Olga Simeonovna, blucin kumaþýndan tulum giyen tombul,
semaver gibi bir kadýn, büyükelçiyi resmî ziyarette bulunan
bir devlet baþkanýymýþ gibi karþýlýyordu. Binada bir kýrmýzý
halý olsaydý, onu adamýn ayaklarý dibine sererdi.
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