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KATHERINE MANSFIELD, 1888’de Yeni Zelanda’nın Wellington ken
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Önsöz
Katherine Mansfield’in Günce’si, onun kısacık yaşamının
oldukça uzun bir bölümünü kapsar: 1904’ten, ölümünden bir
yıl öncesine, 1922 yılına uzanan bir zaman dilimi. Günce’nin
son bölümünde (10 Ekim 1922) şöyle diyor Katherine Mansfield: “Bunları kendim için yazdım. Şimdi J.ye [Katherine
Mansfield’in kocası, editör, eleştirmen John Middleton Murry]
yollayacağım, o ne isterse yapsın...”
John Middleton Murry, Mansfield’in elyazısıyla yazdığı
dağınık notları –öyküleriyle ilgili kısa notlar, yollanmamış mektuplar, vb.– düzenleyerek sıraya koymuş, yer yer gerekli açıklamalarla birlikte yayımlamıştır.
Katherine Mansfield, Günce’sinin bir yerinde sözünü ettiği gibi, zaman zaman “bir çeşit ayrıntılı not defteri” tutmayı
düşünmüştür. Bu defteri, Günce’sini esas alarak yazmayı tasarlıyordu. Bir kez John Middleton Murry’den bir yayıneviyle anlaşmasını bile istemişti. Ama Mansfield bu isteğini gerçekleştirememiştir.
John Middleton Murry, Günce’yi ilk kez 1927’de yayımlamıştır. Bundan tam yirmi yedi yıl sonra, 1954’te, Murry, Gün
ce’yi, “Definitive Edition” altbaşlığıyla (Murry, bu sözlerle, Gün
ce’nin, en son, kesin biçimini aldığını dile getiriyor böylece) yeniden yayımlamıştır. Kitabın önsözünde, Murry, bu baskının,
çeşitli nedenlerle 1927 baskısında yer almayan bölümleri kapsadığını, ayrıca, 1939’da yayımlanmış, eğer zamanında bulunsaymış Günce’nin kapsamına girmiş olacağını belirttiği Karalama
Defteri’nden bazı parçaları da içine aldığını söylemektedir.
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Katherine Mansfield, çeşitli yazarlar, eleştirmenlerce değişik biçimlerde değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler, özel
likle, yazarın 100. doğum yıldönümü olan 1989’da, bir kez daha
gündeme gelmiştir. Aralarında André Maurois’nın da bulunduğu kimi yazarlar, onu bir “dâhi” diye nitelendirirken, kimileri “iyi bir öykü yazarı” saymakla yetinmişlerdir. Ama hiçbiri,
Mansfield’in, dünyaya, evrene, doğayla, insanlarla bütünleşircesine yaklaşışının özgünlüğünü, onun ayrıntıları inanılmaz
bir incelikle betimleyişini, giderek, kimi kısacık öykülerinde
bile birkaç ayrıntıyla; kimi zaman bu ayrıntılara, pek de İngiliz
denemeyecek –belki de Yeni Zelandalılara özgü– bir alaysamayla yaklaşırken bile, özde hep insan gerçeğini –insanın yüzyıllardır değişmeyen gerçeğini– kavrayıp dile getirebilme ustalığını, hele dilini –o güzelim İngilizcesini– yadsımamaktadırlar.
Çağdaşı Virginia Woolf, Mansfield’in öldüğünü duyunca, Gün
ce’sine şöyle yazmıştı: “Yazışını kıskanıyordum – şimdiye dek
kıskandığım tek yazış.”
Sonuç olarak, Katherine Mansfield, öykücülük dünyasının göğünden bir yıldız gibi akıp geçen, parlamasıyla sönmesi
bir olan; ama ardında daha uzun yıllar okunacak birçok öykü
bırakan, “kendi sesini bulmuş” bir öykü yazarı olarak dünya
öykücülüğündeki özgün yerini almıştır, diyebiliriz.
Katherine Mansfield’in Günce’si, hem bir yazınsal günce,
hem de bir journal intime sayılabilir. İçinde, kendi özel duygularını –en çok da acılarını, acıyı değiştirme, dönüştürme çabalarını–, sağlığıyla ilgili kaygılarını bulabiliriz, hem de çeşitli konulara ilişkin görüşlerini, postalanmamış mektuplarını, öykülerinden parçaları. Kısaca, Katherine Mansfield’in Günce’si, yaşamı
yazmakla bütünleşmiş, giderek özdeşleşmiş, yaşamayı, en çok
yazmak istediği öyküleri yazabilmek için isteyen, erken ölüme
yazgılı bir yazarı olabildiğince yakından tanıtıyor bize.

Çeviriye değgin
Katherine Mansfield’in Günce’sini, ilkin 1927 baskısından çevirmeye başladım. Yaklaşık üçte bir bölümünü bitirdikten sonra, 1954 baskısı geçti elime. Çevirdiğim bölümleri, bu
baskıyla karşılaştırıp gerekli eklemeleri yaptım. Sonuçta, çevirdiğim baskı, 1954 baskısıdır.
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Günce’de italikle yazılı bölümler/açıklamalar, John Middle
ton Murry’nindir. Dipnotlarının (Ç.N.) diye belirtilmiş olanları benim, herhangi bir açıklaması olmayan dipnotlarıysa, John
Middleton Murry’nindir.
ŞADAN KARADENİZ
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1904
Katherine Mansfield, Ocak 1903’te, Londra’da, Har
ley Sokağı’ndaki Queens College’a girmek üzere Yeni Ze
landa’dan ayrıldı. On dört yaşındaydı. Bir yıl önce, Wel
lington’da, kentin yerlisi olan yetenekli bir viyolonselciyle,
Arnold Trowell’le tanışmıştı. Onunla arkadaş olmuş, ona
bir gençlik tutkusuyla bağlanmış, kendisi de viyolonsel öğ
renmeye başlamıştı. Bu genç viyolonselcinin, aşağıda, Gün
ce’nin ilk notlarında, “Caesar” diye adı geçer. Arnold ile
genç bir kemancı olan kardeşi, Garnet Trowell, Katherine’
den yaklaşık altı ay sonra, Brüksel Konservatuvarı’nda öğ
renim görmek için Yeni Zelanda’dan ayrıldılar.
Katherine’in ilk Noel tatili için Queens College’dan
ayrıldığı sırada kaleme aldıkları, olasılıkla, Caesar’a seslen
mektedir.
1 Ocak – Gece yarısı. Köyün tüm kiliselerinin çanları ça
lıyor. Yeni bir yıl başladı. Sevgilim, not defterime, yeni
yıla girerken başlamaya karar verdim. Öyle görkemli,
olağanüstü bir şey olmayacak bu not defteri; bütün yaptıklarımı yazacağım buraya yalnızca. Öylesine uzaktasın,
yaşamıma ilişkin öyle az şey biliyorsun ki. Bense sana
daha çoğunu anlatmamakla çok bencillik ediyorum. Az
önce bir gece yarısı ayininden döndüm. Çok güzel, çok
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görkemliydi ayin. Dışarıda soğuk, diriltici bir hava vardı;
gece de öyle güzeldi ki. Doğanın sevecen eli çalılarla çayırların üstüne onları dondan korumak için yumuşak bir
tül örtmüştü, ama ağaçların güzelim karaltıları, pırıl pırıl, yıldızlı gökyüzünde seçiliyordu. Kilise bu gece, gerçekten de, tam Tanrı’nın evi gibiydi; alabildiğine güçlü,
alabildiğine konuksever, karşı konulmaz. Sessizce dua
ederken karar verdim bunları yazmaya. Bu yıl bambaşka
bir insan olmaya çalışacağım, bu gece verdiğim sözleri
nasıl tuttuğumu görmek için yıl sonunu bekleyeceğim.
Bir yılda çok şey olur. İnsan çok iyi niyetli olabilir, ama çok
az şey yapabilir.
Bunları bir gaz lambasının azıcık ışığında yazıyorum,
üstümde yalnızca sabahlık var. Yakası çok açık. Öyle yorgunum ki, artık yatsam iyi olacak. Yarın 1 Ocak. Dünya
ne olağanüstü, ne güzel! Var olduğum için Tanrı’ya şükrediyorum bu gece.
1 Nisan – Bugün hava çok donuk, çok iç kapayıcı. Sabahın dördünde kalktım, o zamandan beri trafik gürültüsünden başka bir şey işitmedim. Duyduğum tek şey, kırlara, ormana, bahçelere, ilkbahar orkestrasının korosuna
büyük bir özlem. Bütün gün, çalışırken, ormanı, yıllar
boyunca benim, yalnızca benim olan küçük gizli kuytulukları düşlerken buldum kendimi. Bu sabah, penceremin altından çuhaçiçekleri satan bir kız geçti. Koca koca
demetler satın aldım, sımsıkı bağlanmış iplerini çözüp
mengeneden kurtardım onları; her yıl çuhaçiçekleriyle
doldurduğum gök mavisi çanağa, küçük, acınası, yorgun
bedenlerini yaydılar. Ama kırlarda yetişen çuhaçiçeklerine benzemiyor bunlar. Üstlerine eğilince, bezgin, soluk
yüzleri, bazen küçük bir çocuğun yüzünde gördüğüm
aynı derin, aynı tuhaf korkulu şaşkınlıkla yüzüme baktılar. Odama ilkbahar dolmuş gibiydi, ama kolu kanadı
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kırılmış, kirlenmiş, alçak sesle –çok alçak sesle– şarkı söyleyen bir ilkbahar.
Bu akşam, gece lambam kısılmış, sandalyemde oturup geçip giden yılları düşünmeye kaptırdım kendimi.
Bir minör müzik ezgisi gibi yüreğime dolan bu yılların,
çiçeklerimin kokusu gibi tatlı, hoş anısı, yorgun beynime
garip bir dinginlik ürpertisi verdi.
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1906
Die Wege des Lebens1
“Vaktinden önce gelişmek, yetkin olmaktır.” (Oscar
Wilde)
“Yunan giysisi, özde, sanattan yoksundu. Hiçbir şey
bedeni açığa vurmamalıdır; bedenin kendisinden başka.”
(Oscar Wilde)
“Kadınca deha, Daphne’nin yumuşak göğsünden
fışkıran, Apollon’un gizemli defne dalıdır. Büyümeyi çabuklaştırır, kimi zaman da içinden çıktığı yüreği bereler.”
(Maria Corelli)
“Korkunun varlığını kabul etmek, başarısızlığı yaratmaktır.” (Katherine Mansfield)
“Me marier et avoir les enfants! Mais quelle blan
chisseuse - je veux la gloire.”2 (Marie Bashkirtseff)
“Müzik aracılığıyla etkin bir biçimde konuşan bir
insan, parlamentoda güzel konuşmaktan daha çetin bir
işe girişmiştir.” (George Eliot)
“Oyunculukta olsun, müzikte olsun, bütün büyük
başarılar, bir gelişimin sonucudur. Bir sanatçı, ne zaman,
‘Geldim, gördüm, yendim,’ diyebilmişse, sabırlı bir çalış1. (Alm.) Yaşamın Patikaları. (Y.N.)
2. (Fr.) Evlenip çocuk sahibi olmak! Çamaşırcı kadınlar gibi ün kazanmak istiyorum ben. (Ç.N.)
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manın sonunda olmuştur bu hep. Daha başlangıçta, büyük bir disipline girme yeteneğidir. İnsanın kasları, tüm
bedeni, tıpkı bir saat gibi işlemelidir.” (George Eliot)
“Biri, onu sevmemin nedenini ille de açıklamamı is
terse, bunu ancak şöyle yanıtlayabilirim, sanıyorum: ‘Çünkü o oydu, ben de bendim.’” (Montaigne)
“En güçlü insan tam anlamıyla yalnız olan insandır.”
(Henrik Ibsen)
“Mutlu insanlar hiçbir zaman parlak değildirler. Pırıltı, bir sürtüşmeyi belirtir.” – (K.M.)
“Doğal olarak ya da genellikle, yaşamı uzatmaya ya
da öte dünyasal bir yaşama en istekli olanlar, en mutlu
olanlar değildir; hiçbir zaman mutlu olmamış olanlardır.” (John Stuart Mill)
“Mutlu bir yaşam düşüncesi, uzun zaman akışı içinde
yaşamın verebileceği en iyi şeylerin bütünüyle tadına varıldıktan sonra, yaşamın, kendisini bir yana bırakmayı içerir; yaşamın tüm hazlarının tadına varıldığı, merak uyandıracak, yaşamı uzatma isteğini canlı tutacak tadılmamış
ya da bilinmeyen bir şey kalmadığında.” (John Stuart Mill)
“Tüm yaşantıların sonuna dek gidin.” (Oscar Wilde)
“Yaşlılar her şeyi ister, orta yaşlılar her şeye inanır,
gençlerse her şeyi bilir.” (Oscar Wilde)
“Çılgınca sevmek akıllıca değildir belki de; gene de
çılgınca sevin, hiç sevmemekten çok daha akıllıca bir
şeydir bu.” (Maurice Maeterlinck)
“Yalnızca yaşantılardan ders alan insanlar, sezgiye
yer vermezler.” (Anthony Hope Hawkins)
“Yaşamı boşa harcamanın tek yolu, gelişmesini durdurmaktır.” (Oscar Wilde)
“Bu dünyaya sağtöresel önyargılarımızı başıboş bırakmak için gelmedik.” (Oscar Wilde)
“Bir varlığı bozmak istiyorsanız, onu düzeltmeniz
yeter.” (Oscar Wilde)
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“Kışkırtılmaktan kurtulmanın tek yolu ona boyun
eğmektir.” (Oscar Wilde)
“Vicdan ile korkaklık aynı şeydir. Vicdan bir markadır yalnızca.” (Oscar Wilde)
“İnsanın doğasını tam anlamıyla gerçekleştirmesi –
varoluşumuzun amacı budur.” (Oscar Wilde)
Katherine’in 1906 Ekimi sonunda Yeni Zelanda’ya
dönmesi kararlaştırıldı. 6 Aralık’ta, gönülsüz, başkaldır
maya hazır, Wellington’a geldi. Günce’sinin aşırı heyecan
lı, telaşlı biçemi bu ruh durumunu yansıtır: Yukarıdaki
alıntılardan derinlemesine etkilenmiş, “ne pahasına olursa
olsun, yaşamak” düşüncesine kaptırmıştı kendini; bütün
istediği, İngiltere’ye dönmekti. Bu iki amacı uzlaştıracak
bir yol buldu: Kendisini annesiyle babası için öylesine çe
kilmez kılacaktı ki, onu geri göndermek zorunda kalacaklar
dı. Aynı zamanda, müzisyen olma konusundaki ilk kara
rından vazgeçip kendini gittikçe daha çok yazmaya adadı.
1 Ekim – Geniş, neredeyse el ayak çekilmiş sokakta yürüyorum. Anlamsız, bırakılmış, aldırmaz bir görünüşü
var sokağın; artık güzelliğine inanmayan bir kadın gibi.
Yaşamın görkemli ritminden eser yok. Yorgun, soluk yüzlü insanlar geçip gidiyorlar; sessiz, bezgin. Bütün renkler
canlılığını yitirmiş gibi. Sokak, göz alabildiğine uzanan
bir çöl gibi tekdüze. Dar demir kapıdan geçip küçük patika boyunca yürüyorum, ağır kapılardan kiliseye giriyorum. Sessizlik, kımıltısız, kilisenin üstünde asılı kalmış;
kocaman kanatlarının gölgesi her şeyi karartmış. Alacakaranlıkta aziz yontuları belli belirsiz seçiliyordu. Yüksek sunağın gizemsel –hortlağımsı– bir görünüşü vardı.
Sıralarda birçok insanın diz çökmüş olduğunu gördüm;
duruşları garip bir biçimde içe dokunuyordu, neredeyse
eski bir dünyaya ilişkinmiş gibi. Bir rahibe gelip yanıma
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oturdu. Dingin, hiçbir anlam okunmayan yüzünü kaldırdı; parmaklarının arasında tespihi gümüş bir iplik gibi
parlıyordu.
[Kasım: Corinthic gemisinde] – Ansızın gece bastırdı.
Gemi kocaman beyaz bir kuş gibi bilinmeyene doğru
ilerliyordu. Karanlıkta yıldızlar parlıyordu; ama gökyüzü, renk renk, altın çiçeklerle dolu bir bahçe gibiydi. Geminin güvertesinde uzanmış, ellerim başımın arkasında
kenetli, yıldızları seyrederken tuhaf, anlaşılmaz bir duyguya kapıldım; onların, ta içimi, ruhumun derinliklerini
artsız aralıksız, gittikçe daha güçlü bir biçimde aydınlattıklarının bilincine vardım. Dingin ışıklarının içimin derinliklerine yayıldığını duyumsadım; ürkü ve coşkudan
kımıltısız, ürpererek kalakaldım. Yıldızların parlamasında korkutucu bir büyü var, diye düşündüm. Güneş ışığının gücünün ateşin ışığını soldurup etkisiz kılması gibi,
yaşamın alevini de yıldızların parıltısı söndürüyor. Yaşamımın alevinin küçücük bir mum gibi, korkuyla, bir
imge gibi parlayıp söndüğünü gördüm; yakında bütün
bütün sönüp gidecek, diye düşündüm; daha bunu düşünürken bile, onun parladığı yeri karanlığın içinde ayırt
edemez oldum. Akıntıya kapılmış gidiyordum –Nereden
geliyordum, nereye gidiyordum?– uçsuz bucaksız, erguvan renkli bir denizde akıntıya kapılmış sürükleniyordum, Dalgaların gücüyle oradan oraya savruluyordum,
karmakarışık sesler yankılanıyordu kulaklarımda. Anlatılmaz bir yalnızlık duygusu kapladı içimi. Bu denizin
sonsuz olduğunu biliyordum. Ben de sonsuzdum. Gözyaşlarım da sonsuzdu.
Böylece, kendi kendime gülümseyerek, bu yeni etkiyi, bu karmaşık duyguyu çözümlemeye koyuluyorum:
Nereye gitsem, bir süre sonra buna benzer bir duyguya
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kapılıyorum. İnsanın imgelemini [okunmuyor] bir erkek
ya da kadın değil, bütün bir cinsellik yelpazesi. Sonuncusu F.R. Onu ilk gördüğümde bir şezlonga uzanmıştım,
yanımdan geçip gitti. Uyumlu yürüyüşünü, kendine güvenli halini, fizik güzelliğini seyrettim; gençliğin, yaratmanın sonsuz özelliği olan o [okunmuyor] uyandı içimde. Sesini işittim sonra: Kalın, dolu dolu, tuhaf bir biçimde heyecan verici bir sesi var; başkalarını yansılıyor konuşurken, ince bir mizah duygusu var. Yüzü, bir yontunun yüzü gibi, keskin çizgili; ağzı tam bir Grek ağzı. Çok
görmüş, çok yaşamış, elleri çok güçlü, serin. Uzun boylu,
elbette, giysileri bedeninin çizgilerini belirtiyor. Onunla
birlikteyken delice bir isteğe kapılıyorum, bana acı çektirsin istiyorum. Güçlü elleriyle boğulmak isterdim. Çok
sigara içiyor, olağanüstü zarif bir tavırla.
Dün gece güvertede oturduk. Bana piket oynamayı
öğretti. Çok sıcaktı. Ceketinin altına dökümlü bir ipek
gömlek giymişti. Kolay heyecanlanıyordu; tuhaf bir şey
bu, duygularıyla düşünceleri aşırılığa kaçıyordu. Her bakışında, her deviniminde bastırılmış bir kıpır kıpırlık
vardı. Neredeyse hep Fransızca konuşuyordu, çok güzel,
akıcı bir Fransızca konuşuyordu, aşırılığa kaçan bir yapmacıklıkla. Uzun yıllar Paris’te kalmıştı. İnsan, ne denli
yürekli olursa o denli iyi, dedi elimin üstüne doğru eğilerek. Ceketinin kol ağzının çıplak koluma dokunduğunu duyumsadım. Tek bir yüreği olmak çok ilkel bir şeyse,
diye yanıtladım, günümüzde birçok yüreği olmalı insanın. Uzun uzun bakıştık, bakışı gardenya kokusu gibi
tutuşturdu beni.
Dün öğleden sonra güvertede kriket oynanıyordu.
Topu atma sırası ona geldi. Ayakta durmuş seyrediyordum. Yavaş yavaş bir-iki adım attı, sonra olağanüstü bir
güçle topu kaleye gönderdi. Her seferinde topu yüreğime nişanlıyordu sanki. Soluk soluğa kaldım.
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