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Marguerite Duras, 1914’te Çin hin di’nde doð du. Ço cuk lu ðu ve ilk genç li ði-
nin büyük bölümünü Çin hin di’nde ge çir dik ten son ra, Pa ris’e gi de rek Sor-
bon ne Üni ver si te si’nde hu kuk ve si ya set bi li mi öðre ni mi gördü. 10 yıl 
sü rey  le Fransız Ko mü nist Par ti si’nin üye si ol du. 1942’de ya zarlıða baş ladı. 
İlk ba  şa rısını, üçüncü ro manı Pasifik’eKarşıBirBent (1950) ile ka zan dı. Ge ne 
il giy le karşıla nan Cebelitarık Denizcisi (1952) ve Mo de ra to Can ta bi le (1958), 
di ya  log ların da ha çok önem ka zan  dıðı, da ha li rik yapıtlardı. Ala in Res na is’ 
nin ünlü fil mi Hiroşima, Sevgilim’in özgün se nar yo su nu da ka le me alan 
Du ras, IndiaSong (Hin dis tan Şarkısı) adlı oyu nu nu 1975’te se nar yo laştırdı 
ve fil min yönet men li ði ni de ken di si üstlen di. Son ra ki yıllar da olay 
örgüsünün, an latının ve ge le nek sel ede bi yatın öte ki öðe le ri nin öne mi ni 
yi tir di ði, da ha so yut bir üslubu be nim se di. Fransız bir genç kızın  ken di sin-
den 12 yaş bü yük bir Çin liy le ya şadıðı aşkı an la tan yarı özya şamöyküsel 
ro manı Sevgili’ nin (1984) öyküsünü da ha son ra KuzeyÇinli Sevgili (1991) 
adlı ro manında ye ni den ele aldı. Be yaz per de ye de uyar   la nan Sevgili adlı 
ro manıyla Gon court Ödülü’ne de ðer görülen Du ras, 1996’da Pa ris’te öldü.

Tahsin Yücel, 1933 yılında El bis tan’da doð du. Ga la ta sa ray Li se si’ni (1953) 
ve İstan bul Üni ver si te si Ede bi yat Fakülte si Fransız Di li ve Ede bi yatı Bö lü-
mü’nü bi tir di (1960). Öðren ci lik yıllarında Varlık Yayınları’nın çe vi ri iş le ri ni 
ve Varlık der gi si nin yazı iş le ri müdürlüðünü yürüttü. Me zun ol du ðu 
bö lüm de 1961 yılında asis tan ola rak göre ve baş ladı ve 2000 yılında pro fesör 
ola rak emek li ye ayrıldı. Öykü der le me le ri, ro man ları, bi lim sel araştırma ları 
ve ku ram sal yazılarının yanı sıra, Bal zac, Flau bert, Dau det, H. de Mont her-
lant, M. Aymé, Gi de, Si me non, A. Fran ce, Co let te, Je an Gi ra udo ux, Pro ust, 
Ca mus, Sar tre, Mal ra ux, Sa int-Exupéry ve Du ras gi bi önem li Fransız ya zar-
la rının yapıtlarını di li mi ze ka zandıran Yücel, 1984 yılında Az ra Er hat Çe vi-
ri Üstün Hiz met Ödülü’ne de ðer görüldü.
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SU NUŞ

Mar gue ri te Duras’n ın 50’ li yıl lar dan be ri çað daş Fran sız 
ro ma nın da ön de ge len bir ye ri bu lun du ðu, bu ye ri hep ko ru du-
ðu bi li nir. Les Temps mo der nes der gi sin de ya yım la dı ðı “varoluşçu” 
an la tı la rı, Uzakdoðu’ da ge çen ço cuk luk ve genç lik anı la rı üze ri-
ne kur du ðu UnBarragecontrelePacifique(1950) ad lı ro ma nı iz le-
yen Les Petits Chevaux de Tarquinia (1953) bu gün ta nı dı ðı mız 
Mar gue ri te Duras’ dan pek de fark lı ol ma yan, öz gün ve us ta bir 
an la tı cı çı ka rır kar şı mı za. Ya za rın bu ya pıt la dö ne min ege men 
akı mı olan “Ye ni Roman” akı mı na çok yak laş tı ðı gö rü lür. Baş ta 
unu tul maz Hiroşima,Sevgilimol mak üze re bir ta kım se nar yo la rı 
ve LeSquareLaMusicagi bi oyun la rı da bu iz le ni mi güç len di rir. 
Ama, ya kın dan ba kı lın ca, Mar gue ri te Duras’ nın an la tı cı lı ðı hiç-
bir et ki ye bað la na ma ya cak, hiç bir akım la öz deş leş ti ri le me ye cek 
öl çü de ki şi sel dir. Ge nel lik le olay pa yı çok az bir şe ye, öy kü sü re-
si çok kı sa bir za man di li mi ne in dir ge nen bir di zi an la tı da: Le 
Square’ de (1955), Moderatocantabile’ de (1958), Dixheuresetdemi
du soir en été’ de (1960), L’ Après-midi de Mon sieur Andesmas’ da 
(1962), LeRavissementdeLolV.Stein’ da (1964), LeVice-Consul’ de 
(1966), L’Amante anglaise’ de (1967), Détruire, dit-elle’ de (1969), 
L’Amour’da (1971), L’Homme assis dans le couloir’ da (1980), 
Agatha’ da (1981), La Ma la die de la mort’ da (1982), vb. hep ay nı 
ben zer siz an la tı mı bu lu ruz. “Eksilti” sa na tı nın bü yük bir us ta-



lık la kul la nıl ma sı so nu cu, du rum la rı, duy gu la rı ve du yum la rı 
da ha çok esin le me ler le, ama en kes tir me, en et ki li bi çim de yan-
sı tan bu ya lın, ya lın ol du ðu öl çü de de do ðal ve şiir li an la tım bi le, 
Duras’n ın us ta bir ya zar ol du ðu nu ka nıt la ma ya ye ter.

Ama Mar gue ri te Du ras yal nız ca bir “yazı” us ta sı de ðil dir. 
An la tı mı da olay lar dan ve ki şi ler den ba ðım sız bir yan sıt ma ara-
cı ola rak kal maz. Bu an la tım, ya za rın kar şı mı za çı kar dı ðı ki şi le ri 
so lu duk la rı ha va, için de de vin dik le ri çev re gi bi sa ra rak on la ra 
bü tün lük le ri ni, so mut luk la rı nı, ger çek lik le ri ni ve rir. He le Le 
Square ve Moderatocantabilegi bi söy le şi min ge niş bir yer tut tu ðu 
an la tı lar da, an la tım ne re dey se ki şi le rin var lı ðıy la bü tün le şir.

Ne var ki, içe rik düz le mi ne ge çi lin ce, bu bü tün leş me bir 
tüm  lük ten çok, bir ek sik li ði, bir ye ter siz li ði di le ge ti rir: Duras’ 
nın ki şi le ri, ne den li ko nu şur lar sa ko nuş sun lar, he men hiç bir 
za man ek sik siz bir ile ti şim ku ra maz lar ara la rın da, kur sa lar ya 
da kur duk la rı sa nı sı na ka pıl sa lar bi le, çok geç me den ko puk luk 
ye ni  den baş lar; söy le şim le ri hiç ke siş me den ge li şen bir çif te 
“söy le ni” ola rak ka lır, ye ni baş tan “ses siz li ðe dönerler.” Bu 
ne den le, Mar  gue ri te Duras’ nın ki şi le ri ge nel lik le yal nız ki şi ler-
dir. Ço ðu kez ken di le ri de yo ðun ve aðır bir bi çim de du yar lar 
bu nu: yal nız  lı ðın sa ðır du var la rı nı yı ka rak ya şam la rı na bir 
an lam ver me ye ça lı şır lar, ama hep çık maz lar di ki lir kar şı la rı na: 
ger çek se vi ye bir tür lü eri şi le mez, çıl gın lık ve kı yasıya bi rer 
an lam yok lu ðu ola rak ka lır. Hiç bir şey ol maz, hiç bir şey gel mez. 
Ge ri ye va ro lu şun de  rin bu na lı mı, ya ban cı, ne re dey se düş man 
bir dün ya da ya şa ma  nın sı nır sız sı kın tı sı ka lır. Du ras bu de rin 
bu na lı mı, bu sı nır sız sı kın tı yı kah ra man la rıy la bir lik te oku ru na 
da ya şa tır.

Bü tün bu özel lik le re Duras’ nın ya pıt la rın da kar şı laş tı ðı mız 
kur gu us ta lı ðı nı da ek le mek ge re kir: ilk ba kış ta, tıp kı an la tım 
gi bi, bir tür “eksilti” yön te mi uya rın ca ge li şir, ge ne tıp kı an la tım 
gi bi, de rin den de ri ne, du rum lar la, ko num lar la, ki şi ler le bü tün le-
şir. Bu ba kım dan, Mar gue ri te Duras’n ın ola ya, se rü ve ne an cak 
ikin cil bir yer ve ren an la tı la rı nın bu den li bü yü le yi ci ola bil me le-
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ri nin ne de ni ni an la ya bil mek için, bel ki de ön ce lik le kur gu la rı nı 
in ce le mek, her an la tı sı nı bu açı dan, tek tek çö züm le mek ge re kir.

Eli miz de ki Sevgili(L’Amant,1984) de bu an la tım, kur gu ve 
içe rik bü tün leş me si nin il ginç bir ör ne ði dir. Ger çek ten de, hem 
bi çim, hem içe rik düz le min de yer alan, çift yön lü bir ara yı şı sür-
dü rür ya zar bu ra da: res mi çe kil me si ge re kir ken çe kil me miş, 
üs te lik çok es ki ler de kal mış, bu nun için de, bel lek ten tü müy le 
si lin me miş bi le ol sa, ala bil di ði ne bu la nık laş mış bir gö rün tü yü 
ya zı ara cı lı ðıy la ye ni den kur mak is ter. Bu res mi çe kil me miş, 
at lan mış, bü tün öne mi ne kar şın, için de yer al dı ðı bu la nık “top-
lam dam koparılmamış” gö rün tü, Uzakdoðu’ da, bir ara ba va pu-
ruy la Mékong Ir ma ðı’ nın ge çi li şi sı ra sın da, on beş  bu çuk ya şın-
da, yok sul bir Av ru pa lı genç kı zın gö rün tü sü dür; de ni le bi lir ki, 
ba şın da bir er kek şap ka sı, ayak la rın da ya şı na ve du ru mu na hiç 
uy ma yan la me pa buç lar la her kes ten ay rı lan bu in ce cik, bu cı lız 
genç kız gö rün tü sü ne re dey se her şe yi be lir le yen gö rün tü dür, 
ne  re dey se her şey bu gö rün tü ye gö re dü zen le nip an lam la nır. Bir 
kez, an la tı cı nın ya şa mın da bü yük bir de ði şi min kay na ðın da dır: 
ya  şa mı nın ilk se vi si bu gö rün tüy le baş lar. İkin ci si, sü rek li bir 
gö rün  tü dür: genç kız de ði şik or tam lar da hep bu kı lık la gö rü nür. 
Üçün cü sü, bu gö rün tü ay nı za man da be lir li bir tu tu mun, be lir li 
bir ba kı şın öze ti dir: genç kız bu gö rün tü uya rın ca ya şar ya şa mı-
nı, sev di ði ada ma, “Her ke se yap tı ðı nı yap bana,” der ken, bel ki 
de ken di ken di si ol ma dan ön ce bu gö rün tü dür. Bu nun için, ni ce 
yıl  lar dan son ra, ya şa mı nın bu dö ne mi ne dö nün ce, bu gö rün tü-
yü çiz me si, iki de bir ye ni baş tan ele al ma sı ge re kir. Öy le ya, 
“Ya şa  mı nın öy kü sü yok,” der Sevgili’ nin an la tı cı sı. “Böy le bir 
öy kü yok. Odak di ye bir şey ol ma dı hiç.” Şim di bir odak be lir le-
ne cek se, bu odak ol sa ol sa söz  ko nu su gö rün tü ola bi lir. Öy kü de, 
ya vaş ya vaş, bu odak-gö rün tüy le ön ce sin de ya da son ra sın da 
yer alan baş ka gö rün tü ler, çe kil miş ya da çe kil me miş baş ka 
re sim ler ara sın da ku ru lan ba ðın tı lar dan do ðar.

Ger çek ten de, an la tı cı nın dur ma ma ca sı na re sim ler den, 
gö rün tü ler den söz et ti ði, dö nüp do la şıp odak-gö rün tü ye gel mek 
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üze re, bir gö rün tü den bir baş ka gö rün tü ye, bir re sim den bir baş-
ka re sme at la dı ðı gö rü lür. Olay la rın bir bi ri ni iz le yiş sı ra sı nı hiç 
mi hiç göz önü ne al maz gö rü nen bu sü rek li gi diş-ge li şin ya rat tı-
ðı ilk iz le nim, bir an la tı dan çok, ba şı so nu be lir siz bir söy le ni, 
da ðı nık bir anı lar top la mı kar şı sın da bu lun du ðu mu zu dü şün-
dür ten bir kar ma şa iz le ni mi dir. Ama, re sim ler ço ðal dık ça, 
za man sı ra sı ne den li çið nen miş olur sa ol sun, ara la rın da ki 
ba ðın tı lar be lir me ye, her bi ri nin bir baş ka par ça sı nı ta şı dı ðı 
öy kü  de bi çim len me ye baş lar. Hiç kuş ku suz, dü zen siz bir öy kü-
dür bu, ufa lan mış, par ça par ça da ðıl mış bir öy kü dür. Ama, faz la 
bir dü şün sel ça ba ge rek tir me den, güç lü bir bi çim de du yu rur, 
ya şa tır ken di ni. Üs te lik, bi çim düz le min de ki bu par ça lan mış lık 
da bir re sim dir bir ba kı ma: an la tı cı nın bü tün ya şa mı nın res mi.

Par ça lar ara cı lı ðıy la bü tün lü ðü, gö rün tü ler ara cı lı ðıy la 
de rin li ði yan sıt ma ya, da ha da iyi si, ye ni den kur ma ya ça lış ma-
nın pek de tu tar lı bir yol ol ma dı ðı dü şü nü le bi lir, ama Sevgili
böy le bir dü şün ce nin tam ter si ni ka nıt la mak için ya zıl mış gi bi-
dir: “Da ha ön ce ay dın lık dö nem ler den söz et miş tim, ay dın la tıl-
mış dönemlerden,” der an la tı cı. “Bu ra da ay nı genç li ðin giz li 
dö nem le rin den, ki mi ol gu lar, ki mi duy gu lar, ki mi olay lar la il gi li 
ola rak yap mış ola bi le ce ðim bir ta kım göm me ler den söz ediyo-
rum.” Baş ka bir de yiş le böy le re sim den re sme, gö rün tü den 
gö rün tü ye at lar ken, ya şa mı nın yal nız ca baş ka la rı na de ðil, bel ki 
ken di ken di ne bi le aç ma dı ðı, bi le rek ya da bil me den giz le di ði 
yön le ri ni gü n ı şı ðı na çı ka rır. Böy le ce, geç miş gö rün tü le rin ye ni-
den ku rul ma sı, her şe yi ol du ðu gi bi söy le me, bir baş ka de yiş le, 
“bü tün du  var la rı yıkma” ça ba sı ola rak be li rir.

Bu kısacık açıkla ma bi le, Sevgili’nin ger çek ten il ginç, ger çek-
ten özgün bir yapıt ol du ðu nu ye te rin ce göste ri yor. An cak Mar-
gu  eri te Du ras’nın hiç bir yapıtının görme di ði bir il giy le karşıla-
na rak Fran sa’da büyük bir yazın olayı du ru mu na gel me si ni, 
ya za rı na yet mi şin den son ra Gon co urt Ödülü’nü ka zandırmasını 
yalnızca yazınsal de ðe ri ne bað la mak da yanlış olur. Bir Mo de ra to 
cantabileya da bir L’Après-mi di de Mon si eur An des mas da en az 
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Sevgili ölçüsünde özgün, en az Sevgili ölçüsünde ba şarılıdır. 
Ama Sevgili’nin bu yapıtlar da bu lun ma yan bir özel li ði vardır: 
geç miş gö rüntüle ri ye ni den kur ma ça basına gi ri şen ki şi nin 
düşsel bir an  latıcı de ðil, ger çek bir kadın, ilkgenç lik günle ri nin 
ateş li se vi si ni yet mi şin den son ra bütün yo ðun lu ðu ve bütün 
de rin li ðiy le ye ni den kur ma ya çalışan Mar gu eri te Du ras ol ması 
ve “bütün du  var ları yıkma” ça basını göz ka maştırıcı bir iç ten lik 
ve gözü pek  lik le sürdürme si.

TahsinYücel
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 SEV Gİ Lİ

Epey ce yaş lan mış ol du ðum bir dö nem de, bir gün, her ke se 
açık bir ye rin gi riş bö lü mün de, bir adam yak laş tı ya nı ma. Ken-
di ni ta nıt tı, son ra da, “Ö te den be ri ta nı rım si zi,” de di. “Her kes 
genç li ði niz de çok gü zel ol du ðu nu zu söy lü yor, ben se şim di si zi 
genç li ði niz de kin den da ha gü zel bul du ðu mu söy le mek için gel-
dim, genç lik yü zü nü zü bu şim di ki, bu ha rap yü zü nüz ka dar 
beðenmezdim.” 

Şim di ar tık yal nız be nim gö re bil di ðim ve bu gü ne dek hiç 
sö zü nü et me di ðim bu gö rün tü yü sık sık dü şü nü rüm. Hep ay nı 
ses siz lik için de du rur öy le, hay ran lık ve ri ci. Bü tün gö rün tü le rim 
için de en hoş lan dı ðım gö rün tü dür o, için de ken di mi bul du ðum, 
ken dim den geç ti ðim gö rün tü.

Ça bu cak iş iş ten ge çi ver di ya şa mım da. Da ha on se kiz 
ya şım da iş iş ten geç miş ti. On se kiz le yir mi beş ara sın da bek len-
me dik bir yö ne git ti yü züm. On se ki zim de yaş lan dım. Her kes te 
böy le mi olur, bil mi yo rum, hiç sor ma dım. Ba zı ba zı, ya şa mın en 
genç, en göz de yaş la rı sü rü lür ken in sa nı çar pı ve ren şu za man 
vur gu nun dan söz et miş ler di sa nı rım. Çok hoy rat ol du bu yaş-
lan ma. Yüz çiz gi le ri mi bi rer bi rer sar dı ðı nı, ara la rın da ki ba ðın tı-
yı de ðiş tir di ði ni, göz le ri da ha bü yük, ba kı şı da ha hü zün lü, að zı 
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da ha ke sin bir du ru ma ge tir di ði ni, al nı de rin çiz gi ler le dam ga la-
dı ðı nı gör düm. Bun dan ürk mek şöy le dur sun, ör ne ðin oku du-
ðum bir ki ta bın ge li şi mi ne gös te re ce ðim il giy le iz le dim yü zü-
mün yaş lan ma sı nı. Al dan ma dı ðı mı, gü nün bi rin de ya vaş la ya ca-
ðı nı, do ðal akı şı na dö ne ce ði ni de bi li yor dum. Be ni on ye di 
ya şım da Fransa’ ya gel di ðim sı ra da ta nı mış olan lar, iki yıl son ra, 
on do kuz ya şım da ye ni den gör dük le ri za man şa şı rıp kal mış lar-
dı. Bu yüz, bu ye ni yüz hep kal dı iş te. Be nim yü züm ol du. Da ha 
da yaş lan dı kuş ku suz, ama yaş la na ca ðın dan da ha az yaş lan dı. 
Sert ve de rin kı rı şık lar la par ça lan mış, de ri si çat la mış bir yü züm 
var şim di. Çok in ce çiz gi li bir ta kım yüz ler gi bi göç me di öy le, 
ay nı çev re çiz gi le ri ni ko ru du, ama öz de ði çü rü dü. Çü rü müş bir 
yüz be nim ki.

Şu ra sı nı da söy le ye yim, on beş bu çuk ya şım da yım.
Mé kong üze rin de bir ara ba va pu ru.
Ir mak üze rin de ki tüm yol cu luk bo yun ca sü rü yor gö rün tü.
On beş bu çuk ya şım da yım, bu ül ke de mev sim ler yok, tek 

bir mev sim için de yiz, sı cak, tek dü ze bir mev sim, uzun sı cak 
ku şa ðın da yız dün ya nın, ba har di ye bir şey yok, ba ha rın dön me-
si di ye bir şey yok.

Saygon’ da bir dev let yur dun da yım. Bu ra da, bu yurt ta ya tıp 
kal kı yor, bu yurt ta yi yip içi yo rum, ama dı şa rı da, Fran sız li se sin-
de oku yo rum. An nem il ko kul öð ret me ni, kü çük kı zı nın li se 
öð ret me ni ol ma sı nı is ti yor. Sen li se öð ret me ni ol ma lı sın. Ken di si 
için ye ter li olan şey kı zı için ye ter li de ðil. Li se öð ret men li ði, son-
ra da iyi bir ma te ma tik “agrégation” u.1 Oku la baş la dı ðım yıl lar-
dan be ri hep din le dim bu na ka ra tı. Ma te ma tik “agrégation” 
 undan ka çı na bi le ce ði mi usum dan bi le ge çir me miş tim hiç bir 
za man, umut et me si ne yar dım cı ol du ðum için mut luy dum. 
An ne mi, ço cuk la rı na ve ken di ne ge le cek ler ku rar gör düm hep. 
1 Fransa’ da öð ret men lik ba sa ma ðın da iler le mek için ge çi ri len önem li bir sı nav. (Ç.N.)

...............................................................................................18



Bir gün, oðul la rı için par lak ge le cek ler ku ra maz ol du, o za man 
da baş ka ge le cek ler, kı rın tı ge le cek ler kur du, ama bun lar da 
iş lev le ri ni ye ri ne ge ti ri yor, in sa nın önün de ki za ma nı tı kı yor du. 
Or tan ca kar de şi min mu ha se be kurs la rı nı anım sı yo rum. Her yıl, 
her dü zey de iz le nen L’ Ecole Universelle’ i. Ara yı ka pat mak 
ge rek, der di an nem. Üç gün sü rer di bu iş, hiç bir za man dört 
gü ne çık tı ðı ol maz dı, hiç bir za man. Hiç bir za man. Gö rev ye ri 
de ðiş ti ri lin ce L’ Ecole Uni ver sel le de boş la nır dı. Ye ni sin de baş tan 
baş la nır dı. An nem on yıl da yat tı. Hiç bir işe ya ra ma dı. Or tan ca 
kar de şim, Saygon’ da kü çük bir mu ha se be ci ol du. Sö mür ge de 
L’ Ecole Vio let yok tu, bü yük kar de şi min Fransa’ ya git me si ni 
bu na borç lu yuz. L’ Ecole Violet’ de oku mak için bir kaç yıl Fransa’-
da kal dı. Oku ma dı. An nem de bil mi yor de ðil di kuş ku suz. Ama 
se çe ne ði yok tu, bu oðu lu öbür iki ço cuk tan ayır mak ge re ki yor-
du. Bü yük kar de şim bir kaç yıl ai le den uzak ta kal dı. An nem 
onun yok lu ðun da al dı dev let top ra ðı nı. Bu da kor kunç bir se rü-
ven ol du doð ru su, ama biz ler, biz ev de ki ço cuk lar için, ge ce nin, 
av cı nın ge ce si nin, ço cuk ka ti li nin var lı ðı bun dan da kor kunç 
olur du.

Bü tün ço cuk luk bo yun ca o sert gü neş te kav rul dun da 
on dan de di ler sık sık. Ama inan ma dım. Yok sun lu ðun ço cuk la rı 
dal  dır dı ðı dü şün ce ler den ile ri gel di ði ni de söy le di ler. Ha yır, bu 
da de ðil. Sü rek li aç lı ðın ya rat tı ðı yaş lı-ço cuk lar, evet, ama biz, 
ha  yır, biz aç de ðil dik, be yaz ço cuk lar dık biz, uta nır dık, eş ya la rı-
mı zı sa tar dık, ama aç kal maz dık, bir “boy” umuz var dı, ba zı ba zı 
ber bat şey ler, kü çük kai man lar, ba tak lık kuş la rı yer dik, ora sı 
doð ru, ama bu pis lik le ri bir boy pi şi rir di, önü mü ze ge ne bir boy 
ge ti rir di, ki mi za man da ge ri çe vi rir dik, ye me ðe boş  ver mek ten 
çe kin mez dik. Ha yır, on se kiz ya şı ma gel di ðim za man bir şey 
ol du, bu yüz on dan bu du ru ma gel di. Ge ce ol sa ge rek ti. Ken-
dim den kor ku yor dum, Tan rı’ dan kor ku yor dum. Gün düz da ha 
az kor ku yor dum, ölüm de o den li kö tü gö rün mü yor du. Ama 
bı rak mı yor du ya ka mı. Öl dür mek, bü yük kar de şi mi öl dür mek 
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is ti yor dum, onu öl dür mek, bir kez, yal nız bir kez alt et mek ve 
öl dü ðü nü gör mek is ti yor dum. An ne min önün den sev gi si nin 
ere ði ni, bu oðu lu kal dır mak tı dü şün cem, onu böy le çok, böy le 
kö tü sev di ði için ken di si ni ce za lan dır mak tı, her şey den ön ce de 
or tan ca kar de şi mi, ço cu ðu mu, kur tar mak tı, or tan ca kar de şi mi 
ya şa mı nın üs tü ne çö ken bu bü yük kar de şin can lı ya şa mın dan, 
gü nün üze ri ne çe ki len bu ka ra per de den, onun tem sil et ti ði, 
onun koy du ðu bu ya sa dan kur tar mak is ti yor dum, ken di si 
in san dı, ama ya sa sı hay van ya sa sıy dı, or tan ca kar de şi min ya şa-
mı nın her gü nü nün her da ki ka sın da kor ku uyan dı rı yor du, bu 
kor ku so nun da yü re ði ne sap lan dı, onu öl dür dü.

Ai le min in san la rı ko nu sun da çok yaz dım, ama yaz dı ðım 
sı ra lar da an nem, kar deş le rim ya şı yor du, on la rın çev re sin de, 
çev re le rin de ki şey ler çev re sin de, on la ra dek git me den yaz dım.

Ya şa mı mın öy kü sü yok. Böy le bir öy kü yok. Odak di ye bir 
şey ol ma dı hiç. Yol yok, iz yok. Ala bil di ði ne ge niş yer ler var, 
bu ra lar da bir za man lar bi ri var mış sa nı sı nı uyan dı rı yor lar, ama 
doð ru de ðil, hiç kim se yok tu. Genç li ði min kü çü cük bir bö lü mü-
nün öy kü sü nü da ha ön ce de yaz dım az çok, ya ni şöy le bir 
gö rün me si ne ye te cek ka dar; şim di bu öy kü den söz edi yo rum 
iş te, ır mak tan ge çiş öy kü sün den. Bu ra da yap tı ðım fark lı, hem de 
ay nı. Da ha ön ce ay dın lık dö nem ler den söz et miş tim, ay dın la tıl-
mış dö nem ler den. Bu ra da ay nı genç li ðin giz li dö nem le rin den, 
ki mi ol gu lar, ki mi duy gu lar, ki mi olay lar la il gi li ola rak yap mış 
ola bi le ce ðim bir ta kım göm me ler den söz edi yo rum. Yaz ma ya 
be ni güç lü bir bi çim de utanç duy gu su na yö nel ten bir çev re de 
baş la dım. On lar için yaz mak ah lak sal bir şey di da ha. Şim diy se 
yaz mak hiç bir şey de ðil ne re dey se. Ba zı ba zı gö rü yo rum: her 
şe yi bir bi ri ne ka rış tı rıp boş luk ve hiç li ðe git mek ol ma dık tan son-
ra, yaz  mak hiç bir şey de ðil. Her şey, her se fe rin de, ni te len mez 
özüy le tek bir şey de ka rış tı rıl ma dık tan son ra, yaz mak rek lam-
dan baş ka bir şey de ðil. Ama ço ðu za man da her han gi bir gö rü-



şe bað lan mı yo rum, bü tün alan la rın açık ol du ðu nu, bel ki de 
bü tün du var la rın yı kıl dı ðı nı, ya zı nın giz len mek, oluş mak, okun-
mak için sı ðı na cak yer bu la ma ya ca ðı nı, te mel uy gun suz lu ðu na 
ar tık say gı gös te ril me ye ce ði ni gö rü yo rum, ama bu ka dar, da ha 
öte si ni dü şün mü yo rum.

Şim di an lı yo rum ki, or ta yaş la rım da, al kol yü zün den edin-
di ðim bu yü zün ön gö rün tü sü nü da ha çok genç ken, on se kiz 
ya şım da, on beş ya şım da ka zan mı şım. Tan rı ’nın yük len me di ði 
iş le vi al kol yük len di, bir de öl dür me, be ni öl dür me iş le vi ni. 
Al ko lün yü zü al kol den ön ce gel di ba na. Al kol ge lip doð ru la dı 
onu. Ben li ðim de yer var dı bu na, baş ka şey ler gi bi bu nu da an la-
dım, ama tu haf bir bi çim de, za ma nın dan ön ce. Ay nı bi çim de 
is te ðe de yer var dı içim de. On beş ya şım da yü züm haz zın 
yü züy dü ve ben haz zı bil mi yor dum. İyi den iyi ye gö rü nü yor du 
bu yüz. An ne min bi le gör me si ge re kir di. Kar deş le rim gö rü yor-
lar dı. Her şey böy le baş la dı ben de, bu gö ze ba tan, bit kin yüz le, 
bu za ma nın dan ön ce, de ne yim den ön ce mo rar mış göz ler le.

Yaş on beş bu çuk. Ir mak tan ge çiş. Saygon’ a dö nü yor sam, 
yol cu lu ða çık mı şım de mek tir, he le oto bü se bin di ðim de.O sa bah 
da Sadec’ ten oto bü se bin mi şim. An nem kız oku lu nu yö ne ti yor 
bu ra da. Bir okul ta ti li so nu, ama han gi si, unut tum git ti. Ta ti li 
an ne min gö re vi ne de niy le otur du ðu kü çük ev de ge çir mi şim. O 
gün de Saygon’ a, yur da dö nü yo rum. Yer li oto bü sü Sa dec’ in 
pa zar ala nın dan kalk tı. An nem her za man ki gi bi ge çir me ye gel-
miş ti be ni, şo fö re ema net et ti, Say gon oto büs le ri nin şo för le ri ne 
ema net eder hep be ni, ba kar sın bir ka za olur, bir yan gın çı kar, 
ır za geç me olur, kor san lar sal dı rır, va pur ölüm cül bir ka za ya 
uð rar di ye. Şo för de her za man ki gi bi öne, ken di ya nı na, be yaz 
yol cu la ra ay rı lan ye re oturt tu be ni.

Gö rün tü top lam dan bu yol cu luk sı ra sın da ko pa rıl mış, bu 
yol cu luk sı ra sın da alın mış ol ma lı. Var ola bi lir di, bir re sim çe ki-
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le bi lir di, baş ka du rum lar da, baş ka yer ler de, baş ka re sim ler 
çe kil di ði gi bi. Ama çe kil me di. Bu nu ge rek tir me ye cek öl çü de 
önem siz di du rum. Kim dü şü ne bi lir di ki? Bu ola yın, bu ır mak 
yol cu lu ðu nun ya şa mım da ki öne mi ön ce den kes ti ri le bil sey di, o 
za man çe ki le bi lir di. Oy sa, oluş tu ðu sı ra da, var lı ðı bi le bi lin mi-
yor du da ha. Bir Tan rı bi li yor du. Bu nun için, bu gö rün tü yok, 
baş ka tür lü de ola maz dı. At lan dı. Unu tul du. Top lam dan ko pa rı-
lıp alın ma dı. Er de mi ni, bir sal tı ðı can lan dır ma, onu ya rat ma 
özel li ði ni bu çe kil me miş li ði ne borç lu.

Kı sa ca sı, Cochinchine’ in gü ne yin de ki bü yük ça mur ve 
pi rinç ova sı nın, Kuş lar Ova sı ’nın or ta sın da, Mékong’ un 
Vinhlong’  la Sa dec ara sın da bu lu nan bir ko lu nu ge çer ken, ara ba 
va pu run da ol du olan.

Oto büs ten ini yo rum. Kü peş te ye gi di yo rum. Ir ma ða ba kı yo-
rum. An nem, ara da bir, bu ır mak lar, ya ni ok ya nus la ra doð ru yol 
alan Mékong ve kol la rı, ok ya nus la rın boş luk la rın da si li nip gi de-
cek olan bu su alan la rı ka dar gü zel, bun lar ka dar bü yük, bun lar 
ka dar ya ba nıl ır mak la rı ya şa mım bo yun ca hiç bir za man gö re-
me ye ce ði mi söy ler. Göz ala bil di ði ne uza nan düz lük te, bu ır mak-
lar hız la iler ler, san ki top rak eði li yor muş gi bi bo şa nır lar.

Ara ba va pu ru na gel dik mi oto büs ten ine rim her za man, 
ge ce le ri de ine rim, çün kü hep kor ka rım, ha lat lar ko pa cak, de ni-
ze doð ru sü rük le ne ce ðiz di ye kor ka rım. Kor kunç akın tı da ya şa-
mı mın son ânı nı iz le rim. Akın tı öy le si ne güç lü dür ki, her şe yi 
alıp gö tü re bi lir, taş la rı bi le, bir ka ted ra li, bir ken ti bi le. Bir fır tı na 
eser ır ma ðın su la rı nın için de. Bir yel çır pı nır.

Ham ipek ten bir giy si var üze rim de, yıp ran mış, ne re dey se 
say dam. Ön ce le ri an ne min di, son ra bir gün faz la açık bul du ðu 
için giy mez ol du, ba na ver di. Kol suz bir giy si, ya ka sı da çok 
açık. Ham ipek kul la nı la kul la nı la ku rum ren gi ne gi rer, bu da 
öy le. Anım sa dı ðım bir giy si. Ben ce ya kı şı yor ba na. Be li me bir 
me şin ke mer tak mı şım, bel ki de er kek kar deş le rim den bi ri nin 
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ke me ri. O yıl lar da giy di ðim pa buç la rı anım sa mı yo rum, ki mi 
giy si le ri anım sı yo rum yal nız ca. Ço ðu za man ayak la rım bez san-
dal lar için de çıp lak tır. Say gon Ko le ji’n den ön ce ki dö nem den söz 
edi yo rum. O dö nem den son ra hep ayak ka bı giy dim el bet. O gün 
al tın ren gi la me pa buç la rı mı, ün lü yük sek to puk lu la rı mı giy miş 
ol ma lı yım. O gün bun dan baş ka bir pa buç giy miş ola bi le ce ði mi 
dü şü ne mi yo rum, öy ley se on la rı gi yi yo rum. An ne min in di rim li 
sa tış lar dan al dı ðı in di rim li mal lar dan. Li se ye gi der ken bu al tın 
ren gi la me le ri gi yi yo rum. De ðer li taş tak lit le rin den oluş muş 
kü çük na kış lar la süs lü bu ge ce ayak ka bı la rıy la li se ye gi di yo-
rum. Böy le is ti yo rum. An cak bu pa buç lar la kat la na bi li yo rum 
ken di me, şim di bi le böy le ol mak is te rim, bun lar ya şa mı mın ilk 
yük sek to puk lu la rı, çok da gü zel ler, ken di le rin den ön ce ki bü tün 
pa buç la rı, koş mak, oy na mak için gi yi len, ak bez den ya pıl mış 
düz pa buç la rı si lip at tı lar.

O gün kü çük kı zın kı lı ðın da şa şır tı cı, ay kı rı ka çan şey, 
pa buç lar de ðil. O gün önem li olan şey kü çük kı zın ba şı na düz 
ke nar lı, ge niş, ka ra şe rit li, gül aða cı ren gin de, yu mu şak bir er kek 
şap ka sı giy miş ol ma sı.

Gö rün tü nün be lir le yi ci bu la nık lı ðı bu şap ka da.
Na sıl geç miş ti eli me, unut tum git ti. Kim ver miş ola bi lir, 

bi le mi yo rum. Sa nı rım, be nim is te ðim üze ri ne an nem al mış tı. 
Ke sin olan bir şey var sa, o da in di rim li sa tış la rın in di rim li mal-
la rın dan ol ma sı. Alın ma sı nı na sıl açık la ma lı? O dö nem de bu 
sö mür ge de hiç bir ka dın, hiç bir genç kız er kek şap ka sı giy mez di. 
Yer li ka dın lar da giy mez di. Şöy le ol muş tur her hal de: eð len ce 
ol sun di ye şöy le bir giy mi şim dir bu şap ka yı, son ra sa tı cı nın 
ay na sı na bak mış, şu nu gör mü şüm dür: gö rü nü şüm de ki bi çim siz 
in ce lik, bu ço cuk ya şım dan ge len ku sur, er kek şap ka sı nın al tın-
da baş ka bir şey olu ver miş. Do ða nın hoy rat, ön len mez bir ve ri si 
ol mak tan çık mış. Tam ter si ne, ay kı rı bir se çi mi ol muş onun, 
dü şün ce nin bir se çi mi ol muş. Bir den bi re is te ni ver miş iş te. Bir-
den bi re bir baş ka kız gi bi gö rü ver mi şim ken di mi, bir baş ka kız  
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