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TEÞEKKÜR

Ba bam Ra vi ve an nem Hi lary Kun zru’ya; Ca ro le Ba ron ve 
Dut  ton’da ki le re; Jonny Gel ler, Han nah Grif fiths, Ca rol Jack son 
ve Cur tis Brown’da ki her ke se; Si mon Pros ser, Ja mes Flint, 
Za die Smith, Jess Cle verly, Sne ha So lan ki, the Borg (www.
me ta mu te.com), Ro se mary Go ad, Jon Brads haw, Penny War-
bur ton, Ela ine Pyke, Gas ton ve Fran ço is’a; Bri tish Lib rary 
Or yan tal ve Hin  dis tan Ofi si ko lek si yo nu çalýþan larýna; Go og-
le’a ve bu ro ma nýn yazýmý sýrasýnda bil gi, fi kir, pa ra ve sev gi 
sað la yan ki þi le  re te þekkürler.
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“Unutma, aniden deðiþebilirim. Her þey 
se nin le büyük silah Zam-Zammah altýnda ilk 
ko nuþ tuðumuz zamanki gibi olur.”

“Harikalar Evi’ne ilk gidiþimde beyaz 
adam larýn giysilerine bürünmüþ bir oðlandýn. 
Ýkin cisindeyse bir Hindu. Üçüncü kez neye 
dö nü þeceksin?”

—Rudyard Kipling, Kim
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PRAN NATH
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Y eni yüzyýlýn üçüncü yýlýnda bir öðleden sonra, 
bir zamanlar bereketli dað topraðý olan kýrmýzý 

toz havada titreþiyor ve daðlarýn güneyindeki ovalarý 
ya ran koyaklarda aðýr aðýr ilerleyen atlýnýn üzerine 
yaðarak bo ðazýný kurutuyor, giysilerini kaplýyor, ter 
içindeki al ya naklý Ýngiliz suratýnýn gözeneklerini týkýy-
or.

Atlýnýn adý Ronald Forrester ve toz onun uzmanlýk 
ala ný. Daha doðrusu uzmanlýk alaný tozla savaþmak. Sim-
la’ daki Avrupa Kulübü’nde þu þakayý yapmaktan hiç 
býkmazlar: Forrester the forester.1 Yanýnda çalýþan Hint li-
le re bunu bir-iki kez açýklamaya çalýþtýysa da espriyi bir 
tür lü kavrayamadýlar. Bu lakabýn da mesleðiyle ilgili 
ol du ðunu sandýlar. Ormancý Sahip.2 Mühendis Sahip ya 
da Yar gýç Bey gibi.

Forrester Sahip toza karþý aðaçlarla savaþýyor. Dað la-
rýn tepesinde, erozyona uðramýþ yamaçlarýn etrafýnda at 
sü rerek, koruyucu fidanlýk bölgeler kurarak, köylüleri 
top raðýn korunmasý konusunda eðiterek ve aðaç kesi-
miy le izinsiz otlatmanýn yasaklanmasýna ait yasalarýn 
çý kar  týlmasý için uðraþarak yedi yýlýný harcadý. Bu yüz-
den düþ tüðü durumun gülünçlüðünü ilk algýlayan da 
kendisi olu yor. Ýþte þu anda, izinliyken bile, mesleði hâlâ 
peþini bý rakmýyor. 

 Kekremsi bir suyla dolu matarasýndan bir yudum 
alý yor, atý kayýp dik ve kuru  yokuþtan aþaðý taþlar yuvar-
layarak yeniden dengesini saðlayana kadar eyere asýlý-
yor . Öðleden sonra geç saatler, yani en azýndan sýcaklýk 
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1 Or mancý an lamýna ge len ve so yadýyla ayný þe kil de oku nan ‘fo res ter’ sözcüðüyle ke li-
me oyu nu yapýlýyor. (Çev.)
2 Hin dis tan’da Av ru palýla ra ve ri len bir un van, efen di. (Yay.)



bi raz olsun azalmýþ. Üzerindeki gökyüzü, bu günlerde 
pat layacak musona gebe kurþuni-mavi bulutlarla kaplý. 
For rester yaðmurun bir an önce baþlamasý için dua edi-
yo r. 

 Forrester’ýn bu ülkeye gelmesinin tek nedeni bura-
da aðaç olmamasý. Bir gün görev yaptýðý yerde, Hükümet 
Bun galovu’nun verandasýnda otururken, aðaçsýzlýðýn 
hu z urlu bir yolculuk için yeterli neden olabileceðine dair 
sa pýkça bir düþünceye kapýlmýþtý. Ama geldikten sonra 
bu radan hoþlanmadý. Burasý çorak bir ülke. Yeni sürgün 
fi lizler bile rasgele saçýlmýþ gibi. Köylülerin bir setler ve 
ka nallar þebekesi kullanýlarak zahmetle sulanan cýlýz 
ürünleri dýþýnda, var olan tek bitki örtüsü püskül püskül, 
can lý sarý renkte çimler ve güdük dikenli çalýlar. Bütün 
bu kuruluðun ortasýnda kendini sanki yanlýþ yerdeymiþ 
gi bi rahatsýz hissediyor. 

Sabahlarý güneþ çadýrýný ýsýtmaya baþladýðýnda, For-
res ter düþlerinde hýzlý marþ temposuyla yürüyen bir 
ge çit resmi görür. Aðaçlý düþler. Kozalaklý kýrmýzý 
urbalar1 gi bi ‘yokuþ-yukarý-vadi-aþaðý’ uygun adým 
yürüyen sedir aða cý alaylarý. Tespih aðacý, sal ve gül 
aðacý. Kara yapraklarýyla gökyüzünün mavisini gözlerden 
saklayan, dokunaçlar gibi kök salmýþ hintincirleri. 
Gösteriye Ýngiliz aðaç larý, yýllardýr görmemiþ olduðu 
aðaçlar bile katýlýr. Tu haf biçimli meþeler ve salkým-
söðütler bitiþik düzen göz lerinin önünden geçerlerken, o 
da yataðýnda döner du rur. Bu düþler, Forrester’ý kendi 
ormanlarýnýn altüst edil miþ, gülünçleþmiþ olmasýndan 
duyduðu gerginlik ve hu zursuzlukla kan ter içinde 
yataktan fýrlatýr. Bir yan gösteri. Baþrollerinde aðaçlarýn 
oynadýðý müzikal bir ko me di. Ter ve tozdan oluþan kýr-
mýzý dereler daha týraþ olacak zaman bulamadan, çoktan 
alnýndan akmaya baþ la mýþ olur. Forrester kendinden 
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1 Ya zar ro man bo yun ca anak ro nizm ler kul lanýyor ve çað daþ çiz gi ro man la ra gönder me-
ler yapýyor, kýrmýzý ur ba lar sa Tek sas ve Tom miks çe vi ri le rin de Ýngi liz as ker le ri ne ve ri-
len isim dir. (Çev.)



17

baþka suçlayabileceði kim se olmadýðýný biliyor. Güneye 
gelmek için yýlýn en uy gun suz zamaný olduðunu ona söy-
lemeyen kalmadý.

Forrester’a sorulsa, burada ne iþi olduðunu açýklam-
akta oldukça zorlanýr. Belki de sýrf aksiliðinden, çünkü 
bu mevsimde herkes kuzeydeki serin tepelere gider. At 
sýr týnda kendisinin bile ne olduðunu bilmediði bir þeyi 
ara yarak tam üç hafta geçirdi. Bir boþluðu dolduracak 
bir þey. Son zamanlara kadar daðlardaki yaþam ona 
ye ter li görünüyordu. Yalnýzlýk çekiyordu kuþkusuz. 
Gerçi For rester, bazýlarýnýn yaptýðý gibi, adamlarýný 
dýþlamaz, on larla konuþur ve hayatlarýnýn ayrýntýlarýyla 
içtenlikle il gilenir. Ama ýrklar arasýndaki farklýlýklarýn 
üstesinden gel mek zor, hem Forrester üniversitedeyken 
bile fazla sos yal biri deðildi. Hep mesafeli davranýrdý. 

Sýradan erkekler doldurulacak bu boþluðu bir kadýn 
þek linde tanýmlar ve uygun bir eþ avlamak için tatillerini 
Simla’daki çay partileriyle polo maçlarýnda geçirebi lir ler. 
Ancak Forrester, zor ve suskun bir erkek olarak, ha ya  týn 
aðaçlar olmadan neye benzeyeceðini görmek istedi. 
Sonuçta bunun umurunda bile olmadýðýný anladý, ama 
bu da bir çeþit geliþme sayýlýr, herhalde. Forrester’a göre 
hayat, esas olarak insanýn sevdiði þeyleri sevmediklerin-
den ayýrmasý sanatý. Onun zorlandýðý nokta bilançonun 
artý hanesine eklenecek çok az þey bulabilmesi. Þim di de 
hakilere bürünmüþ bir boþluk halinde, aðaçlarý düþ-
leyerek ve o boþluðu dolduracak baþka bir þeyi bek le ye-
rek koyaklar boyunca at sürüyor.

Aradýðý þey kuþ uçuþu iki kilometreden daha yakýn, 
ama dolana dolana uzanan patika bu mesafeyi iki katýna 
çý karýyor herhalde. Güneþ alçalýrken, Forrester bozkýr 
renk li manzarada bir metal parýltýsý ve pembe renkli bir 
þe yin yanýp söndüðünü görüyor. Durup izlemeye baþlý-
yor , diþlerinin sýmsýký kenetlendiðini hissederek eyerin 
üs tünde geçit törenindeki bir süvari gibi kasýlýyor. Son 
bir buçuk gündür kimseye rastlamadý. Ufukta aðýr aðýr 



bir grup adam beliriyor, bunlar görünüþe bakýlýrsa Raj-
put köylüleri, develerini çekerek ilerliyorlar. Ýçlerinden 
dör dü perdeli bir tahtýrevaný sarsýla sarsýla omuzlarýnda 
ta þýyorlar. 

Grup seslenme mesafesine yaklaþtýðýnda güneþ ufka 
deð  mek üzere. Kalýn, gri bir bulut duvarýnýn üzerinde 
kýp  kýrmýzý þeritler görünmekte. Atý toynaklarýný kuru-
muþ bir nehir yataðýnýn kýyýsýna vururken, Forrester 
bek  liyor. Tahtýrevan taþýyýcýlarý biraz ötede durup yükle-
ri  ni yere býrakýyorlar. Devasa pembe türbanlara sarýlmýþ 
baþ larý, aþýrý uzunlukta býyýklarýyla, satýn alacaklarý 
bo ða yý inceleyen alýcýlar gibi, terlemekte olan Ýngiliz’i 
öl çüp biçiyorlar. Üzerine meraklý ve umursamaz sekiz 
çift ka ra göz dikilmiþ olan Forrester’ýn eli kendiliðinden 
boynuna gidiyor. 

Arkadan; bir dhoti’ye1 sarýnmýþ, kirli beyaz bir göm-
lek giymiþ, kolunun altýna siyah bir þemsiye sýkýþtýrmýþ 
sýs ka, orta yaþlý bir adam çýkýyor. Bir tren memuruna ya 
da bir özel öðretmene benziyor, bozkýrýn içinde görüntü-
sü eðreti ve uyumsuz. Adamlarýn baþý olduðu belli, hiz-
met kârlarýnýn emir almadan durmuþ olmalarýndan ca ný-
nýn sýkýldýðý da ortada. Adamlarýný omuzlayarak öne 
çý kýp Forrester’ý selamlýyor, ormancý da topi’sinin2 
kenarýna dokunarak karþýlýk veriyor. Forrester adamla 
Hintçe ko nuþmaya hazýrlanýrken o kendisini Ýngilizce 
selamlý yo r:

“Yaðmur yaðacak gibi, deðil mi?” 
Ýkisi de dikkatle gökyüzüne bakýyor. Ýri bir yaðmur 

dam lasý soruya yanýt verircesine Forrester’ýn yüzüne 
dü þü yor. 



Ateþ ve su. Toprak ve hava. Bu zýtlýklar üzerine 
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1 Hint li er kek le rin bel le ri ne do ladýklarý beþ-altý met re uzun lu ðun da ki ku maþ. (Yay.)
2 Þap ka. (Yay.)
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yo ðun  laþ ve onlarý uzlaþtýr. Onlarý birbiri içine geçir, dön-
dü re döndüre yuvarlayarak, bir bütün olarak geri dön-
mek üze re karanlýk bir tünelden aþaðý yolla, her þey 
birlik için de, adý tanrý olan büyük bütünlüðün yansýma-
larý. Dü  þünce parçadan bütüne doðru bu biçimde hama-
mdaki tellaðýn yaðlanmýþ ellerinin dokunuþu kadar 
yumuþak yo l culuk edebilir. Amrita sonsuza kadar 
düþünebilmek is terdi. Gerçekten zevk alabileceði tek 
þey buydu! Ama o yal nýzca bir kadýn ve sonsuzluk ona 
bahþedilmeyecek. Son suzluðun yokluðunda elinde olan 
zaman içinde ge zin  meye, onu bir iplik gibi eðirmeye razý 
olacak. 

Tahtýrevanýn içi dar ve sýcacýk, yiyecek, ter ve gülsu-
yu nun birikmiþ kokularý, daha keskin, acý baþka bir 
ko kuy la karýþmýþ. Amrita’nýn eli bir kez daha sandal aða-
cýn dan yapýlmýþ hap kutusuna uzanýyor. Dalgýn, hafifçe 
tik sinerek, kaldýrým taþlarý üzerinde sürünen bir yýlana 
ba kar gibi bakýyor eline. Evet, bu onun eli, ama yalnýzca 
þim dilik, yalnýzca bir süreliðine. Amrita, kendisinin bu 
be denden ibaret olmadýðýný biliyor. Bu yengece benzer 
nes ne, kutuya, anahtara ve yapýþkan yuvarlak haplara 
dokunan bu þey, yalnýzca bir þal ya da bir mücevher par-
ça sý kadar kendine ait. 

 Bir sarsýntý. Durdular. Dýþarýda sesler duyuluyor. 
Am rita seviniyor. On dokuz yaþýnda, bu onun son yolcu-
luðu ve her türlü gecikme, kutlanmasý gereken birer 
olay. Yeni bir afyon hapý yutuyor, sakýzlý maddenin acý 
ta dýný dilinde hissediyor. 



Her yýl olduðu gibi bu yýl da, rüzgâr sürekli gü ney-
ba  týdan esti, çamurlu yükünü ovalarýn üzerinden taþýya-
rak dað lara vurdu. Hava günlerce, haftalarca yükseldi, 
yük selirken soðudu, daðlarýn doruklarýnda kule gibi 
yük selen yoðun bulutlar oluþturdu. Artýk bu asma bulut 
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bah  çe le ri kendilerini taþýyamayacak kadar olgunlaþmýþ 
du  rum dalar.

Yani, yaðmur yaðacak.
Ýlk önce beklenmeyecek kadar ani bir su baskýný 

þek linde daðlarýn üzerine düþüyor yaðmur. Açýkta ya ka-
la nan çobanlar ve oduncular þallarýný baþlarýna örterek 
sýðýnacak bir yer arýyorlar. Sonra yaðmur zincirleme bir 
tep kimeyle, buluttan buluta geçerek dað eteklerine ula-
þý yor, ateþleri söndürüyor, çatýlarda trampet çalýyor, 
in san lar uzun zamandýr bekledikleri suyu karþýlamak 
için yüz lerinde gülücüklerle evlerinden çýkýyor.

Sonunda çöle de ulaþýyor. Yaðmur baþlarken, For res-
ter da kir pas içindeki Brahman’ýn söylediklerini dinli yor  
ve kendi gergin sesinin yer ve zamanýn kamp kurma ya 
uygun olduðunu onayladýðýný duyuyor. Belki ka ba lý ðýy la 
Moti Lal’i gücendiriyor ama Forrester’ýn bununla 
uð raþacak hali yok. Gözleri, iþlemeli perdesi etrafýnda 
asýk suratlý bir hizmetçinin dönüp durduðu tahtýrevana 
di kiliyor. Ýçinde oturan her kimse, henüz dýþarýya bir göz 
bi le atmadý. Acaba hasta mý, diye merak ediyor, belki de 
çok yaþlý. 

Yaðmur çok geçmeden hýzlanýyor, topraðýn üstüne 
kü çük bombacýklar gibi dolgun damlalar düþmeye baþ lý-
yor. Çekilen develer huysuzlanýp homurdanýyorlar. Hiz-
met kârlar oraya buraya koþuþturup sandýklarý açýyorlar. 
For rester atýndan inip eyerini çözerken, Moti Lal dur-
maksýzýn konuþuyor. Moti Lal buradaki sahip deðilmiþ, o 
yal nýzca ailenin güvenilir bir hizmetkârýymýþ. Genç 
ha ný  mýna Agra’daki amcasýnýn evine giderken eþlik 
etme gö revi kendisine düþmüþ. Alýþýlmadýk bir durum-
muþ el bet te, ama hafifletici nedenler varmýþ.

Hafifletici nedenler mi? Bu zavallý budala neden söz 
edi yor böyle? Forrester nereden geldiklerini soruyor, 
adam bulunduklarý yerin en az iki yüz mil batýsýndaki 
ufak bir kasabanýn adýný söylüyor.

“Yani bütün bu yolu yürüyerek mi geldiniz?” 
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“Evet, efendim. Genç haným yürümemizi istedi.”
“Neden trene binmediniz ki? Agra buradan yüzlerce 

mil uzakta.”
“Ne yazýk ki trene binmek söz konusu deðil. Ha fif le-

ti ci nedenler bunlar iþte, anladýnýz mý?”
Forrester anlamýyor, ama yaðmur hýzýný artýrmadan 

ça dýrýný kurmak onun için daha önemli. Yaðýþ her saniye 
da ha da hýzlanýyor gibi. Moti Lal þemsiyesini açýp  Ýn gi-
liz’in yanýnda duruyor, hiç de yaðmurdan korunmasýna 
yar dým ettiði yok, çadýrýnýn kazýklarýný çakan adamýn 
aya ðýna dolanmaktan baþka bir iþe yaramýyor. Forrester 
için den lanet okurken o düþünce de aklýndan çýkmýyor 
bir türlü; demek genç bir kadýnmýþ.



Yaðmur tavandan damlayarak kucaðýna düþüp kýr-
mýzý ipeðin üzerinde koyulaþan siyah daireler býrakýyor. 
Am rita yüzünü yukarý kaldýrarak dilini çýkartýyor. Yaðýþ 
çok þiddetli gibi. Dýþarýsý karanlýk ve galiba –emin ola mý-
yor ama– soðuk; üþüme benzeri bir his. Üþüme hissini 
en gelleyebilmek için sýcaðý hayal ediyor, yazýn babasýna 
ait havel’in damýndaki yürüyüþlerini anýmsýyor. Yakýcý 
ha vayý canlý olarak kollarýnda, yüzünde duyumsuyor. 
Dö vü len halýlardan gelen patýrtýlarý ve yerdeki kumlarý 
sü pü ren hizmetkârlarýn süpürgelerinden gelen hýþýrtýlarý 
du yuyor. Sýcak ayný zamanda babasýný da düþünmesine 
yol açýyor; rahibin, kolay tutuþsun diye yað serperek ölü-
nün yakýlacaðý odun yýðýnýnýn çevresinde dolaþmasý ge li-
yor aklýna, yeniden karanlýða ve soðuða geri çekiliyor. 
Al  nýna, yanaðýna, dilinin üzerine sular damlýyor. Çok 
geç meden saðanak baþlýyor. Sýrýlsýklam perdeler ha fif-
ten bedenine çarpýp duruyor. Rüzgâr güçleniyor, hâlâ 
ge len giden yok. Neler olup bittiðini anlatmak bile akýl-
larýna gelmiyor. Annesi ve babasý olmadýðýna göre artýk 
ha ným kendisi. Bunu insanlara gösterecek gücü kendin   
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