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Sybille Bedford, 1911 yýlýnda Berlin yakýnlarýndaki Charlot
tenburg’da baþlayan yaþamýný 17 Þubat 2006 günü Londra’da
noktalayana dek, bir yandan 20. yüzyýla hemen hemen bütü
nüyle tanýklýk ediþi, öte yandan yüzyýlýn entelektüel çevrele
riyle iliþkileri ve bunlarý yapýtlarýna yansýtýþýyla “çaðýmýzýn
bir yazarý” tanýmýný gerçekten hak ediyor. Soylu bir Alman
baba ile bir Ýtalyan prensesi annenin çocuðu olan Sybille,
annesiyle babasýnýn ayrýlmalarýndan sonra önce babasýyla
Berlin’de, babasýnýn ölümü üzerine de Ýtalya’da annesinin
yanýnda yaþadý. Orada kendisini yazarlýða yönlendiren Aldo
us Huxley ile yakýn dost oldu. Gerçek soyadý Schoenebeck
olan yazar, 1935’te Nazi baskýsýndan kurtulmak için bir Ýngiliz
subayý ile kýsa süreli evlilik yaparak Bedford soyadýný ve
Ýngiliz pasaportunu aldý. 2. Dünya Savaþý sýrasýnda Ameri
ka’da kalan Bedford, savaþ sonrasýnda Fransa, Ýtalya, Porte
kiz’de yaþadýktan sonra 1979’da Londra’ya yerleþti. Romancý
kimliðinin yaný sýra, hukuk ve önemli davalar alanýnda
uzmanlaþmýþ bir gazeteci de olan Bedford, Lady Chatterley,
Oswald’ý öldüren Jack Ruby ve Auschwitz kampý görevlileri
nin davalarýyla ilgili incelemeler yazdý. Kraliyet Edebiyat
Cemiyeti’nin üyesi olan, Uluslararasý PEN’in ikinci baþkanlý
ðýný 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 sýralayabiliriz: Don Otavio’ya Ziyaret: Meksika Gezisi
Notlarý, Miras, Adaletin Çeþitli Yüzleri, Tanrýlarýn Gözdesi,
Bir Pusula Hatasý, Hazlar ve Manzaralar, Aldous Huxley
(biyografi), Yap-Boz, Elimizden Gelen Bu Kadar.

Suat Ertüzün, 1971 yýlýnda Hollanda’da doðdu. Ýlkokulu Hol
landa’da, ortaokul ve liseyi Ýstanbul’da okudu. Boðaziçi Üni
versitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü’nü
1996’da yýlýnda bitirdi. Bir süre bankacýlýk ve turizm sektö
ründe çalýþtýktan sonra þimdi çevirmenlik yapýyor.
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Sunuþ
Tanrýlarýn Gözdesi benim ikinci romaným ve ona
belki de gözü karalýkla, bildik kaygýlar olmaksýzýn baþ
ladým. Ellerim daktilo makinesine gitmeden epey önce
bile ne yapmak istediðim hakkýnda az çok fikir sahi
biydim. Çabalamak – bu, neredeyse hiçbir özyaþamöy
küsel kaynaða veya baðlantýya baþvurmadýðým tek
kurgum: Kendi yaratýcýlýðýmla baþ baþa kalmak iste
dim. Eðer böyle bir þey mümkünse.
Ýlk romanýma baþlarken kafamdaki temalardan
biri, birbirine karþýt insan kümeleri, daha açýkçasý bir
ülkede yaþayan, ama dinsel, siyasal ve davranýþsal
inançlarý farklý üç aile arasýndaki tepkilerdi. Bu roman
da, silik de olsa, tek aile kurdum, ama (çoðu zaman
farkýnda olmamakla birlikte) kendi köklerinden getir
dikleri âdetlerle bölünmüþ, farklý uyruklardan oluþan
bir aile. Ne olduklarý henüz açýk deðildi. Birbirleriyle
olan baðlarýný da henüz bilmiyordum. Aklýmda olan,
sonunda kitap haline gelecek olan þeyi baþtan sona bel
ki katedecek, belki de etmeyecek bir izlekti; bir insa
nýn dileyebileceði tüm güzelliklerle doðmuþ ve büyü
tülmüþ (cömert ve aydýn tabiatlý) bir roman kahramaný
yaratmak istedim: son derece saðlýklý, güzel görünüm
lü, anne-babasý sevgi dolu, varlýðýný zenginleþtiren,
ama sýnýrlamayan bir eðitim almýþ, büyük doðal ve
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mimari güzelliklerle çevrili, maddi açýdan sýkýntýsý
olmayan (yoksa entelektüel bir aþk romancýsý gibi mi
geliyorum kulaða?); üstelik talihsizlikler ve geleneðe
baðlý bir sosyal çevrenin kýsýtlamalarý bu kahraman
için avantaja dönüþmüþ durumda; dolayýsýyla bu kiþi
tanrýlarýn yüzüne güldüðü biri olmalý, ama þýmarýk
olmayan ve gençliði sevinç –mutluluk– dolu biri olma
lý. Olgunluk yýllarýnda bu kiþi... neyin farkýna varýyor?
Azalan getirilerin... yavanlýðýn... deðiþen dünyalarýn?
Parlak bir baþlangýç yapmanýn yetmediðini, baþka þey
lerin de gerektiðini anlýyor. Bir amaç, bir hedef, bir
inanç? Bir rol. Nerede? Ve müstakbel yazar olarak ben,
bunun zavallý zengin bir kýzcaðýzýn hayýflanmasý deðil,
günlük iþlerin çarkýndan baþýný kaldýrabilecek kadar
talihli her insanoðlunun içinde gizliden gizliye var olan
bir arayýþ olduðunu ortaya koymak istiyordum.
Ýzlek hakkýnda bu kadarý yeter. Oyunculara gelin
ce – gözde kiþinin annesi ve sýrasý gelince de kýzý önem
li bir role sahip olmalýydýlar. Babalar ve kocalar, oðullar
ve âþýklar henüz billurlaþmamýþtý. Öykü ya da kurgu
da. Mekânlar belli bir sýrayla belirmeye baþlamýþtý.
Bir kay
gým yok
tu, ace
lem de yok
tu. 1960’la
rýn
baþýydý. Bir-iki yýl önce, pek de çaba göstermeden,
hayatýmýn en sakin ve pastoral doygunluk dönemlerin
den birine girmiþtim. Bazý rastlantýlar sonucu Essex’te
yaþamaya baþladým, baþladýk. Aslýnda böyle bir amacý
mýz yoktu, bunu hedeflememiþtik. Hukuk kitabý dedi
ðim þeylerden birini daha yazma isteðimin bir sonucu
olarak gerçekleþti bu. Bir roman yazmam için bana
epeyce de yüklü bir yýllýk ödenek ayýran yayýmcýlarýmý
hayal kýrýklýðýna uðratýrcasýna, ben dillerine aþina
olduðum birkaç ülkede adaletin iþleyiþi üzerine çalýþ
maya baþladým. (Danimarka, yazýk ki, gösterilen içten
yardýmseverliðe raðmen tam bir baþarýsýzlýktý; mahke
me salonlarýnda çini sobalarý seyretmekten fazlasýný
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yapamadým orada.) Her ne kadar insanca, zekice ve
istikrarlý bir hukuk düzeni anlayýþýna duyulan þiddetli
özlemden kaynaklansa bile, amacým hafif bir kitap yaz
maktý – çoðu ceza ve sulh mahkemelerinde üstünde
diretilen yanlýþlar ve acýlar kadar komik durumlar da
oluyor. Ýngiltere’de araþtýrmalarýma baþladýktan ve kýþ
aylarýný Londra mahkemelerinde geçirdikten sonra
kasabalardaki geçici mahkemeler, ilçe mahkemeleri ve
yargýçlar hakkýnda da bilgi toplamak gerektiðini anla
dým ve basýn kartlý olaðan bir muhabir sýfatýyla bu iþle
ri yürütebileceðim kýrsal bir üs fikri bende geliþmeye
baþladý. Londra hoþ olmakla birlikte geçici bir mekân
olmuþtu. (O sýralar dünyanýn herhangi bir yerinde baþý
mýzý sokacak bir evimiz olmadýðý gibi ufukta da öyle
bir þey görünmüyordu.) Roma’da Capri’den arkadaþla
rýmýz ve komþularýmýz olan Constantine FitzGibbon ve
karýsý taþradan daha yeni ev almýþlardý; Constantine
sakin kafayla yazabileceði birkaç ay geçirmek istiyor
du. (Constantine: Parlak bir yazardý –erken öldü–,
uygar, çok yönlü, hatýrladýnýz mý? When the Kis
sing
Had to Stop’u, The Shirt of Nessus’u, Dylan Thomas’ýn
Hayat’ýný, Norman Douglas hakkýnda hazýrladýðý eseri,
Blitz belgeselini hatýrladýnýz mý? Umarým öyledir.) Her
daim yardýmsever, her daim çalýþkan Theodora nere
deyse yaný baþlarýnda bize dayalý döþeli bir ev buldu.
Yaklaþýk yarým dönümlük birkaç güzel aðaçlý bir
çimenliðin içindeki yeþil manzaralý evin kirasý bize çok
uygundu. Yaz için onu tuttuk. Bir haftaya kalmadan
FitzGibbonlarýn evliliði sona erdi. Theodora Ýrlanda’ya
gitti ve anlaþýldý ki oradan bir daha dönmeyecek (orada
kendi yazarlýk kariyerine baþladý: özyaþamöyküsü,
enfes yemek kitaplarý). Sýk sýk yinelenen ve genelde
çok sert geçen kavgalarýn hemen ardýndan barýþmala
rýna herkes öyle alýþmýþtý ki –FitzGibbonlarýn ayrýlmaz
olduklarýna inanýlýyordu– bu ani son þaþýrttý. Derken
ertesi hafta Constantine ciddi bir sarýlýða tutuldu ve
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Londra’da bir þifa yurduna yatmasý gerekti. Oraya taþý
nýrken akþamlarý bize arkadaþ olacaklarýna ve hem
eðlenceli, hem de makul dostlarýnýn kaçýnýlmaz ziya
retlerine güvenmiþtik. (Onlar partiler verirlerdi, biz
vermezdik. Çalýþmak ve çalýþma havasýna girebilmek
için günde on altý saat yalnýz kalmaya ihtiyacým vardý
ve yatýya kalan bir konuðun mu, yoksa bir pazar öðle
yemeðinin mi daha korkunç olduðuna karar veremi
yordum.) Böylece taþrada kalakaldýk, taþra baðlantýlarý
veya taþra uðraþlarý olmadan; baþta tahmin ettiðimiz
insanlarla tanýþmaksýzýn ve belki de baþlangýçta biz
den beklenilen þeyleri yapmaksýzýn. Meðer böylesi de
gayet güzelmiþ.
Essex’te geçirdiðimiz ilk yaz –Ýngiltere’de çok
nadir görülen hoþ ve güven verici yazlardan biriydi–
biterken bir süre daha kalmaya karar verdik. Fakat bir
süre.
Ev yeni de olsa çok konforluydu (o döneme göre),
ama her þeyden önemlisi, kusursuz derecede temizdi
ve böyle olmasý benim için önemliydi. Çalýþmak ve iþ
sonrasý masum eðlenceler için iyi bir yerdi: kuzineyle
baþ etmek; odun toplamak; bostana bakmak; Ýngiliz
tohumlarýndan Ýngiliz sebzelerini vakitsiz ve henüz
küçükken toplamak; oklarýný minik Uccello savaþçýla
rý1 gibi takýrdatan kirpi bölüklerini uzun alacakaran
lýklarda beslemek. Hayvanlar elimden süt içiyorlardý.
Bana eþlik eden ve iþgal altýndaki Fransa’da zor
zamanlar geçiren Amerikalý deðerli yazar arkadaþým
Eda Lord artýk elverdiðince iyileþmiþti ve ilk ýsmarla
ma romanýnýn yazýmýna baþlamak üzereydi.
Ýkimiz de ayrý ayrý ve yoðun çalýþtýðýmýz, gün için
de birlikte yemek yemediðimiz ve günbatýmýndan
önce neredeyse tek laf bile etmediðimiz için bu çim
bahçeli ev (acayip, antika bir adý vardý) bizim için biçil
1 Floransalý ressam Paolo Uccelo’nun (1397-1475) güçlü perspektifi ile ünlü San
Romano Savaþý adlý tablosundaki savaþçýlara gönderme yapýlýyor. (Y.N.)
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miþ kaftandý.
Çoðu zaman baþka yerlere gittiðimizi de belirtme
den geçmemeliyim. Ýlk yýlýn kaç haftasý Avrupa’daki
adliyelerde geçti – Almanya, Fransa, Ýsviçre, Avustur
ya, bir de Lichtenstein Prensliði’nde bir deneme (bir
basýn locasýndan geri çevrilme: Meðer kadýn muhabir
ler içeri alýnmýyormuþ). Sonra Danimarka’ya yapýlan
zevkli yolculuklar vardý – bunlarýn çoðunu Amerikan
dergileri karþýlýyordu, demek istediðim, onlar parasýný
ödüyor, ben emeðini veriyordum: önce, taþra evlerinin
güzelliðinden ve insanlarýn cana yakýnlýklarýndan
büyülenme; sonra, azgýn denizin kýyýsýnda boþ ve
bozulmamýþ bir plajdaki kiralýk bir bungalovda geçen
yalnýz ve dondurucu bir aðustos. (Kaçtýk. Ýngiltere’ye
deðil: yünlüyle baþlanýlan ve þortla biten, yedi iklim
katedilerek yapýlan uzun bir araba yolculuðuyla Fran
sa’ya, güneye.) Bir baþka sonbahar için hâlâ turistler ve
konforlardan uzak Calabria’ya. Sýk sýk Paris’e.
Bir de âde
te uya
rak za
man za
man Wilts
hi
re ve
Dorset’te (o kýrlýk yerlere bayýlýyordum) eþ-dostlarla
geçirilen baþýboþ, eðlenceli hafta sonlarý. Bir keresinde
arabayla Ýskoçya’ya kadar gittik; Britanya Adalarý’nda
gittiðim en kuzey noktadýr orasý. Yine sözümona yaz
geldi; yine dýþarý adým atamadýk.
Kuzinemize, kirpilere ve yazma iþine geri döndük;
ama akþam yemeklerini yerken epey ayrýntýsýna girdi
ðimiz planlar, bu kitaplarý... bir sonraki kitaplarý... biti
rir bitirmez yerleþeceðimiz yerle –daha hâlâ toy oldu
ðumuz için bulacaðýmýza inandýðýmýz bir sürü arkada
þýn olduðu bir köy veya küçük bir kasaba, bir deniz
veya göl kýyýsýndaki sessiz bir yerle– ilgili planlar yap
maktan da geri kalmýyorduk. Laggo Maggiore? Aix-enProvence? Lucca? Hâlâ diktatör egemenliðindeki
Ýspanya ve Portekiz’i ne yazýk ki dýþarýda býrakmak
zorundaydýk; 1960’larýn baþlarýnda olduðumuza göre
yine Güney Fransa mý? Ýlk gençliðimin geçtiði o küçük
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Fransýz balýkçý limaný hakkýnda beslediðim düþ,
Sanary retrouvé1 düþü, unutulacak gibi deðildi.
Eda Lord’un romaný (Childsplay) ve benim hukuk
kitabým nihayet bittiðinde bir yaz daha sona ermiþti.
Yeni bir ev ve memleket aranacak zaman deðil, borçlu
olduðum ve yazmak istediðim romaný yazmak zama
nýydý. Essex’te bir sonbahar akþamüzeri, soðukta ve
alacakaranlýkta þöminemiz için yol kenarýndan çalý çýr
pý toplarken o romanýn baþý birden aklýma düþüverdi.
Sadece baþý, o kadar. Hatta giriþi: Kafamda bir diyalog
týklamaya baþladý.
Ve iþe koyuldum. Biraz yavaþ ilerlese de, kafamda
kilerin arasýndan bir ayýklama yaparak (yazmanýn
madenciliðe benzediðini kim söylemiþti?) giriþin bir
trende olacaðýna karar kýldým. Giriþ belirli bir döneme
baðlandý: Mussolini – zaman, diyelim 1920’lerin ortasý
veya sonu olsun; bu da öykünün geriye doðru ilerleme
sini gerektiriyordu, çünkü ergenlik çaðýnda bir kýzý
olan ana karakter, onu artýk adýyla analým, Constanza,
boyuna geri dönüþlerle konuþuyor (bunu çok yapacak).
Ne kadar geriye, ondan henüz emin deðildim, ama
1914’teki savaþtan epey öncesine ulaþacaðý kesindi. Ýlk
diyalogun kendi hareketli ve özlü tarzýyla açýkça ortaya
koyduðu þey, kiþilerin uyruðuydu: Ýtalyan; Amerikalý;
Amerikalý-Ýtalyan; Ýngiliz; Ýngiliz-Amerikalý-Ýtalyan.
Onlara bir öykü ördürecek inandýrýcýlýðý ve caný ver
mek artýk benim elimdeydi. Bir töre komedisi tadýnda
ciddi bir öykü...
Yüksek Anglosakson edebiyatýnda –soðuk evlilik
lerde ve palazzo’larda1 yozlaþtýrýlmýþ, sömürülmüþ,
yoksun býrakýlmýþ Amerikalý kadýn vârislerin büyük
öyküleri– aktarýldýðý biçimiyle aristokrat Ýtalyanlarýn
aile yaþantýsýný hýnzýrca baþ aþaðý çevirmeye baþladým.
1 Güney Fransa’da bir sahil beldesi olan Sanary’ye çekilme (düþü). (Ç.N.)
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O ölümsüz eserlere saygýsýzlýk etmeden... Benim cinas
lara düþkünlüðüm kiþilerin rastlantýlarla harmanlan
masýndan doðar. Bu romaný yapan tuðlalarýn malzeme
si, belki gülünç kaçan, ama aslýnda aydýnlýk ve mantýk
lý olabilecek þeyleri yozlaþtýran, hayatýn üç düþmaný:
Kýskançlýk, bir erdem olarak baðra basýlan biçimiyle
cinselliksizlik, kendini kandýrma gibi bazý yýkýcý güçle
rin acý gerçekliðine de götüren karþýlýklý yanýlgýlardýr.
Baþka konular veya konularýn ipuçlarý da iþleniyor.
Ama yeter. Bu giriþ, yazarken içinde bulunduðum þart
larla ilgili olacaktý güya. Ýngiltere’nin hayli engebesiz
topraklarý ve çalýþma odamdan görülen hoþ çimenlikle
Roma Papale’nin2 –gözdenin evinin bulunduðu yer ve
Edward dönemi Londra’sýnýn pýrýltýsý– zihnimde can
landýrmaya çalýþtýðým aðustosu ve dopdolu ihtiþamý
arasýnda bir fark vardý.
Belki de seyahat bahanesi olmadýðýndan veya bile
bile seyahate çýkmadýðýmdan, sonu gelmez tembellik
nöbetlerinden baðýþýk geçen yazma süreci epey sorun
suz, engelsiz oldu. Bu engelsiz sürecin bedeli son say
fanýn (her gün, bir yandan yazarken öbür yandan yazýl
mýþlarý paragraf paragraf gözden geçiriyor, yeniden
yazýyor, cilalýyorum; son sayfa böyle geliyor) bitiþini
izleyen coþkunluðun bedelinin ne olduðunu ertesi
sabah gördüm. Bitkin düþüp çökmüþtüm. Mektup
yazamýyordum (ertelenmiþ olanlarý), elime tencere ala
mayacak kadar dengesizdim, araba kullanamayacak
kadar güvensizdim. Hepsi apansýzýn oluverdi; oysa
daha önceki gün fasulyeleri sýrýklara baðlamýþtým.
Durgunluktan çýkmam kolay olmadý. Brighton’da
geçirdiðim birkaç gece –arkadaþlar ikna etmiþlerdi– de
fayda etmedi: Yoldan karþýya geçerken gelen arabayý
fark etmedim ve ezilmeme ramak kala ön tekerleklerin
önüne düþtüm; zavallý sürücü fren mucizesinin ardýn
1 Saray. (Ç.N.)
2 Papalýk Roma’sý. (Ç.N.)
Tanrýlarýn Gözdesi
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dan titriyordu (üstelik kýzgýn da deðildi, iyi kalpli
adam), bense sersem sersem toparlanýp bir özür geve
ledim; daha sonra sinemada da uyuyakaldým. Londra
partileri –yine sevgili arkadaþlarým– beni hasta etti;
yetiþkinliðimde ilk kez azýcýk içmeyle kafayý buluyor
dum. Tüm bunlar güneye temelli yerleþme düþüncemi
zi epey geciktirdi. Öte yandan, birincisi, somut bir plan
yapmamýþtýk; ikincisi, bu evde onca süre –üç yýl mý
olmuþtu, ne? O kadar da deðildir, yoksa daha mý faz
la?– kaldýktan sonra þaþýrtýcý derecede kalabalýk bir
öteberi yýðýnýnýn içinde bulduk kendimizi. Kitaplar
elbette, hem de neredeyse hiç kitap rafý olmayan bir ev
için dehþet verici miktarda; kâðýtlar, ah –sakladýðýmýz
mektuplar, kupürler, yayýmcýlarla yazýþmalar– o dosya
lar ne kadar da kabarmýþtý! Bir de eþyalar: batterie de
cuisine,1 þarap kadehleri, sürahiler, hatta giysiler...
Bunlar Laggo Maggiore’ye mi gidecek, yoksa baþkasý
na mý verilecek? Yoksa ikisi de mi? Kararlar, program
lar, koli aramalar... Bir de ev sahibini düþünmemiz
gerekiyordu. Yýl sonunda ayrýlabileceðimiz fikri yavaþ
yavaþ belirmeye baþladý. Noel’den sonra. Yurtdýþýna
çýkmadan önce soluklanalým diye Londra’da –Ful
ham’da– bize bir apartman dairesi ayarlandý. Dairede
ýsýtma olmadýðýný kimse söylememiþti (ocak-ortasý tati
limizde soba ve onca takým taklavat mý alacaktýk yani
þim
di?). Mut
fak
ta bir gaz ka
ça
ðý, hem de cid
di bir
kaçak olduðunu hiçbirimiz fark etmemiþtik. Yaklaþan
1962/63 kýþýnýn sert geçeceðini, 1947’den beri en berbat
kýþ olacaðýný kimse öngörmemiþti.
Noel’in ertesi günü kardan mahsur kaldýk. Arabayý
garajdan çýkarmanýn, yolda tekerlekli araç kullanma
nýn imkâný yoktu. Eh, ne yapalým, kuzinemizi de kulla
namayacaktýk madem, okkalý bir kuzu bacaðýný otur
ma odasýnýn þöminesinde elle yapýlmýþ bir þiþe geçirip
1 Tencere-tava gibi mutfak gereçleri. (Ç.N.)
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kýzarttýk (kuzu budu yapmanýn en iyi yollarýndan biri).
Kar ve soðuðun hepten azdýðý ocak ayýnýn baþýnda bir
sabah kayak takýmlarýmýzý, paltolarýmýzý ve botlarýmýzý
geçirip eþyalarýmýz kolilere istiflenmiþ olduðu halde,
bize o kadar iyiliði dokunan o antika adlý evi yaya ola
rak terk ettik. Elimizde birer daktilo, birer evrak çanta
sý ve hem bir gün
lük ih
ti
ya
cý
mý
z, hem de o ak
þam
davetli olduðumuz yemekli partide giyeceðimiz siyah
elbiselerin olduðu birer bohça vardý. Anayola, oradan
da istasyona ulaþýp trene bindik. Fulham’daki daireye
ulaþmak için sabýrsýzlanýyorduk.
Bu romana deðgin iki konu daha. Yardýmcý karak
terlerden birini Bay James olarak adlandýrmak yanlýþ
tý. Harvard baðlantýlý bir New Englandlý1 olmakla bir
likte bu ünlü adla ne iliþkisi, baðlantýsý veya ona yakla
þan bir yaný vardý, ne de öyle olmasý düþünülmüþtü. Bu
hem küstahlýk, hem de münasebetsizlik oldu; aptallýðý
da cabasý. Bunu o zaman da fark etmiþtim, ama kiþiyi
adýndan bir türlü koparamadým. Kurgusal yazýlarda
kiþilere bir kez ad verildi mi o bir lanet gibi onlara yapý
þýr, kendine ait bir varlýk kazanýr ve kendini deðiþtirt
mez, yazarlar bunu bilirler. Elimden yalnýzca özür dile
mek geliyor.
Öykünün seyri içinde benim bazý tutumlarýma,
zevklerime ve tepkilerime sahip olmasý dýþýnda benden
büsbütün farklý biri olan genç kýz gibi yasadýþý bir iþ
yaptým mý? Bunun basit bir tek cevabý var: hayýr. Fakat
benzer þartlar ve fýrsatlarýn yanýndan bile geçmediðimi
belirtmeliyim. Ya geçseydim? Çeliþki olurdu. Ýngilizler
yasaya baðlý kalmanýn temel gerekliliðine inanýrlar –
yasayý kendiniz uygulamayýn– ve Ýtalya ve Fransa’daki
hayatýmýn bende kök saldýrdýðý, bazý meselelerde
1 New England: ABD’nin kuzeydoðu eyaletlerinin genel adý. (Ç.N.)
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insanlýða öncelik verilmesi gerektiði, kuralýn deðil,
sonucun önemli olduðu itkisine karþý çýkarlar. Fla
via’nýn bulduðu son çözüm –çaresiz ve kinci bir davra
nýþý boþa çýkartan koruyucu sevginin (ve saðduyunun)
eylemi– bana olumlu geliyor; teknik olarak suç sayýlsa
da böyle bir eylem olmasa, sonuç kaçýnýlmaz olarak
kötü olur. Benim düþüncem bu. Ama ma semblable ma
sœur1 olan kýzdaki o yürekliliði, o hýzý ve serinkanlýlýðý
ben gösterebilir miydim? Herhalde gösteremezdim.
Sybille Bedford, 2000

1 Benzerim kýz kardeþim. (Ç.N.)
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Öndeyiþ

1920’lerin sonunda bir güz mevsimi, görünüþe
bakýlýrsa çok da belli bir nedeni olmaksýzýn, Fransa’da
yaþamaya baþladýk.

***
Tren durmuþtu. Annem eldiveniyle camý sildi:
VENTIMIGLIA ÝSTASYONU.
Ýkimiz de kitaplarýmýzý elimize aldýk. Bir süre hiç
bir þey olmadý. Sonra kaba üniformalarý ve belde silah
larýyla gümrükçüler ikiþer ikiþer koridorda dolaþmaya
baþladýlar. Annem hafif bir el hareketiyle onlarý belli
bir mesafede tuttu. Kaba sefiller, dedi; kim demiþ siyah
kiri göstermez diye. Gittiler. Tren hâlâ duruyordu. Yine
okumaya çalýþtýk. Derken dayýmýn vagona bindiðini
gördüm; hýzla bize doðru geldi: “Constanza!” Annem,
“Sen ha?” dedi. Dayým önce sað, sonra sol yanaðýný
öptü. Annem tepki vermedi. Soðuk sesiyle, “Ne istiyor
sun?” diye sordu. Dayým beni fark etti. “Ciao,1 Flavia,”
dedi omzunun üstünden. “Sizi yakalayabilmek için
Sestriere’den buraya kadar geldim,” diye Ýngilizce
1 Merhaba. (Ç.N.)
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cevap verdi anneme. Ondan hoþlanmadýðým için kom
partýmandan çýktým, o yüzden de gerisini duymadým.
Perondan bakýnca vagonun camýnda onlarý görebi
liyordum – annem yüzünde yumuþak ve dalgýn bir
bakýþla hâlâ oturuyordu; çok alýmlý bir kadýndý ve öðle
sonrasýnýn o tozlu boþ istasyonunda, çoðu zaman oldu
ðu gibi, baþka bir dünyadan gelmiþ bir hayalete benzi
yordu. Dayým önemli bir meseleymiþ gibi hararetle,
el-kol hareketleriyle konuþuyordu. Bakýþýmý baþka
yöne çevirdim; az sonra dayýmýn trenden atladýðýný,
raylarýn öbür yanýna geçip hýzla çýkýþa yöneldiðini gör
düm. Kompartýmana döndüm. Annem, “Giorgio delir
miþ,” dedi, “annemin ona bizi nerede bulabileceðini
söylemesi çok can sýkýcý.” “Niye gelmiþ?” “Allah biliyor
ya,” dedi annem, “saçma sapan bir tasarý için.” Anne
min kafasý –insanlar, davranýþlar, güdüler hakkýnda–
çözümleyici ve yorumlayýcý biçimde çalýþýr; ama Gior
gio uzun zamandýr devredýþýydý. Ben de üstelemedim.
Az sonra hareket ettik, tren bir köprüden tangur tun
gur karþýya geçti ve Fransa’ya girdik –her þey yolunda
mý, di
ye sor
dum; her þey yo
lun
da, de
di an
nem, bu
seferki mesele pek önemli deðilmiþ–, Nice’te aktarma
yapýp Calais Ekspresi’ne yetiþeceðimiz için de çok geç
meden eþyalarýmýzý toplamanýn telaþýna düþtük.
Tren istasyona yanaþýnca bir hamal çaðýracaktým
ki annem bir eline dokunup, “Yüzüðüm,” dedi. “Ne
yüzüðü?” diye sordum. “Babamýn verdiði yüzük,” dedi
sert bir sesle, “yakut olan!” Kalbim umutsuzlukla, “Öy
le mi?” dedim. “Parmaðýnda mýydý?” “Hiç çýkarmadýðý
mý biliyorsun,” dedi. Doðru söylüyordu; yüzüðü tak
madýðý bir zamaný hatýrlamýyordum. Ýri bir yüzüktü,
aðýrdý ve Romalý prens babasýnýn ona armaðanýydý.
Kendisini hiç görmediðim için büyükbabama öyle
diyordum kendimce. Yeri araþtýrdýk, koltuklarýn altýna
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baktýk, döþemeleri büyük bir dikkatle yokladýk. Bu tür
durumlarda insanlarýn yaptýðý her þeyi yaptýk. “Dü
þün,” dedim. O gün ne yaptýðýmýzý gözden geçirdik.
“Ellerini yýkadýn.” Tuvalete göz atmak için çýktým, ama
koridor trene binen insanlarla týklým týklýmdý ve tuva
let de kilitliydi. Bavullarý, cepleri karýþtýrdýk. “Anne,”
dedim, “artýk inmemiz gerek.” Ekspresteki yataklarý
mýz ayýrtýlmýþtý. Saçma, dedi, eksprese sonra da binebi
lirdik, onu kýyý boyunun ilerisinde yakalayabilirdik, ne
de olsa Cannes’da ve bir sürü yerde daha duracaktý. “O
yüzük olmadan bu trenden inmem.”
Kondüktörü bulunca adam chef du train’i1 çaðýr
dý. Onlar da bizim aradýðýmýz gibi arandýlar, ama daha
büyük bir yetkinlikle. Koltuklar ve minderler ellerinin
altýnda bir yap-bozun parçalarý gibi ayrýlýyordu. Daha
çok saç tokalarý ve kibrit çöpleri çýktý gün ýþýðýna.
Adamlar da annem kadar meyus görünüyorlardý. Onun
tarafýnda görünüyorlardý.
“Une bague de valeur, Madame?”2
“Valeur sentimental.”3 Fransýzcasý Ýtalyanlarýnki
gibi sertçeydi. “Fakat madem sordunuz – evet. Yakuttu,
ama sýra dýþý bir yakut. Ah evet, deðerli bir yüzüktü.”
Cannes istasyonuna vardýðýmýzda evrak iþi sürü
yordu. Annem, “Ýkide bir saatine bakmayý kes, Flavia,”
dedi. Alassio’dayken yüzüðün hâlâ parmaðýnda olduðu
nu anlattý; otururken ona eliyle dokunduðunu hatýrlý
yordu. Kompartýmana kimse girmemiþti. Tren bir omni
bus, her istasyonda duran aðýr bir trendi, ama o günler
de Fransa içlerine baþka pek sefer yapýlmýyordu. Annem
konuþuyordu; adamlar onun ve babasýnýn adýný not
ettiler.
1
2
3
4

Tren þefi. (Ç.N.)
Deðerli bir yüzük müydü, madam? (Ç.N.)
Manevi deðeri vardý. (Ç.N.)
Annenizin kýzlýk soyadý? Annenizin doðum yeri? (Ç.N.)
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“Nom de jeune fille de la mère? Lieu de naissance
de la mère?”4
Ahmaklýklarýn çoðuna tahammülsüz olan annem
bu iþlemlere alýþkýndý ve iyi niyetle hepsini cevapladý.
Tren þefi, “Providence?” diye sordu. “Et où cela se
trouve?”1
Annem gülümseyerek, “En Amérique du Nord,”2
dedi.
“Bougre.”3
Annem þimdi de aç olduðunu söylüyordu. Para
çantasýna davrandý. Acaba yemek vagonundan iki
sepet kumanya getirebilirler miydi lütfen? Adamlar
parasýný yaðsýz bir tavuk butu, kuru bir þeftali ve bir
yudum þarap için ziyan etmemesini söylediler. Annem
bizde bol miktarda iyi þarap olduðunu söyledi. Þef, “Si
Madame me permet,”4 deyip ambalaj kâðýdýndan bir
paketi açtý. Annem dana etli büyük bir sandviç aldý.
“Et la petite? – Mademoiselle?”5
Kendimi hiç öyle düþünmemiþtim. Daha o zaman
dan boyum uzundu ve kendimi, galiba bundan sýkýl
maksýzýn, olduðumdan (on altýya basýyordum) bayaðý
büyük hissediyordum. O sýralar baþlýca ilgi alanlarým,
kitaplar ve ütopik siyasetti, daha doðrusu ben öyle
sanýyordum; Oxford’a gitmeyi, yazar olmayý umuyor
dum, ama yoluma çýkan güzel þeyleri geri çevirmeme
huyum anneme çekmiþti. Anneannemin þoförünün
yanýmýza koyduðu küçük Barolo þiþesine uzandým,
mantarý kolayca çýktý – dördümüz birlikte içtik. Tekrar
hareket ettiðimizde hava iyice kararmýþtý. Þef, “Natio
1
2
3
4
5
6
7
8

Providence mý?.. Orasý neresi olabilir ki? (Ç.N.)
Kuzey Amerika’da (ABD’nin Rhode Island eyaletinin baþkenti). (Ç.N.)
Demeyin yahu. (Ç.N.)
Hanýmefendi bana izin verirse. (Ç.N.)
Ya küçükhaným – matmazel? (Ç.N.)
Uyruðunuz? (Ç.N.)
Ýngiliz. (Ç.N.)
Evli mi diyelim? (Ç.N.)
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nalité?”6 diye býraktýðý yerden aldý.
Annem, “Anglaise,”7 dedi.
“On ne le dirait pas. Marieé?”8
Annem göz kýrparak, “Veuve,”1 dedi. Boþanmýþtý,
ama babam öldükten sonra bu yaftayý kullanmak daha
kolayýna geliyordu.
Adamlar iþlemi bitirene kadar Fréjus’ta durmuþ ve
tekrar kalkmýþtýk. Hayran bir neþeyle birbirlerine
yinelediler.
“Veuve Herbert...”2 (mürekkepli formda annemin
belirdiði biçimiyle)
“Née à Castelfonte....
“De paternité Italienne....
“De mère Américaine....
“Sujet Brittainque....
“Sans Domicile....
“Accompagnée de sa fille....
“Se rendant à – se rendant où?3 NEREYE gidiyor
duk?”
Annem Brüksel’e gittiðimizi söyledi.
“Ben Ýngiltere’ye gidiyorum,” dedim.
Þef, “Bu gece deðil,” dedi.
An
nem, evet, evet, di
ye ka
týl
dý. Yü
zü
ðe bir kez
daha bakýlacaktý. “Bir sonraki durak neresi?”
“Les Arcs.”
“Hiç duymadým.”
“Bir kavþak noktasý, madam.”
“Ah güzel,” dedi annem, “orada eksprese de geçe
riz.”
“Ne ekspresi?”
“Bizimki.” Annem elimdeki yataklý vagon biletle
1 Dul. (Ç.N.)
2 Bay Herbert’in dul eþi. (Ç.N.)
3 Castelfonte doðumlu.... Baba Ýtalyan.... Anne Amerikalý.... Ýngiliz uyruklu....
Ýkameti belirtilmemiþ.... Kýzý refakatinde.... Nereye – nereye gidiyorsunuz? (Ç.N.)
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rini uzatmamý istedi.
Adamlar heyecanlandýlar. “6.59 Nice seferi mi?
Ama bu imkânsýz, madam.”
“Sizin kavþaðýnýzda durmuyor mu o?”
“Durmuþtu...”
“Pekâlâ,” dedi annem, “o zaman biz de onu Tou
lon’da yakalarýz.”
“Madam!” diye feryat ettiler. “Saatin kaç olduðunu
biliyor musunuz?”
Annem, “Pek sayýlmaz,” dedi. “Ama konuyla ilgisi
varsa söyleyin.”
Hep bir aðýzdan söyledik.
“O kadar da geç deðilmiþ,” dedi.
“Bu Calais Ekspresi’nin Avignon’da olmasý gere
ken saat.”
“Ah,” dedi annem, “bizi geçmiþ. Hay aksi þeytan!
Ama, tabii ki...” Bana döndü. “Ama niçin bir þey deme
din?” Ben baþýndan beri konuya iyimser yaklaþmadýðý
mý hatýrlattým.
“Yüzük,” dedi aceleyle. “Hiç hayra alamet deðil.
Yüzüðü kaybetmemeliyiz.”
Adamlar bekliyorlardý.
Annem, “Bak bu hesapta yoktu,” dedi, ama sonuç
ta baþka trenler de olmalý deðil miydi? Evet, vardý. “Bi
ze iki yataklý ayýrtabilir misiniz?” Adamlar mümkün
olmadýðýný söylediler, Salon d’Autos1 yüzünden bu
gece kesinlikle yer yokmuþ, Lyon’un ne bu yanýnda, ne
de öbür yanýnda hiç boþ kuþet kalmamýþ.
“Talih,” dedi annem, “belli ki bizden yana deðil.”
Adamlar bir yerde inip geceyi orada geçirmemizi
önerdiler.
Annem, “Gerçi zaman su gibi akmýþa benziyor,”
dedi, “ama ben sahiden bu trenden biraz sýkýldým.”
1 Otomobil fuarý. (Ç.N.)
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