
1



2



 

3

Alexandre Jardin
JARDIN’LERİN

ROMANI



4

Can Yayýnlarý: 1827

Le roman des Jardin, Alexandre Jardin
© Editions Grasset & Fasquelle, 2005
© Can Sa nat Yayýnlarý Ltd. Þti., 2006
Bu eserin Türkçe yayın hakları Onk Ajans Ltd Şti. aracılığıyla alınmıştır.

1. basým: Temmuz 2009
Bu kitabın 1. baskısı 2000 adet yapılmıştır.

Yayýna Hazýrlayan: Ayça Sezen

Ka pak Ta sarýmý: Er kal Ya vi
Ka pak Düze ni: Se mih Özcan
Diz gi: Gelengül Çakır
Düzelti: Fulya Tükel

Ka pak Baský: Çe tin Of set
Ýç Baský ve Cilt: Özal Matbaasý

ISBN 978-975-07-1049-0

CAN SA NAT YA YIN LA RI 
YA PIM, DA ÐI TIM, TÝCA RET VE SA NAYÝ LTD. ÞTÝ.
Hay ri ye Cad de si No. 2, 34430 Ga la ta sa ray, Ýstan bul
Te le fon: (0212) 252 56 75 - 252 59 88 - 252 59 89 Fax: 252 72 33
http://www.can ya yin la ri.com
e-pos ta: ya yi ne vi@can ya yin la ri.com



5

Alexandre Jardin
JARDIN’LERİN

ROMANI

ÖYKÜ

Fransızca aslından çeviren
ORÇUN TÜRKAY

CAN YA YIN LA RI



6

ALEXANDRE JARDIN’IN
CAN YAYINLARI’NDAKİ

ÖTEKİ KİTAPLARI

ZEBRAİL / roman
FANFAN / roman



7

Alexandre Jardin, 1964 yılında Fransa’nın Neuilly kentinde 
doğdu. Yazar ve senarist Pascal Jardin’in oğ    lu, politikacı Jean 
Jardin’in torunudur. Siyasal bilgiler öğ   re   nimi gördü. 1986’da 
Bille en tète adlı romanıyla İlk Ro    man Ödülü’nü kazandıktan 
sonra, 1988’de ikinci romanı Le Zèbre (Zebra) ile, 1904’ten bu 
yana verilen ve seçici kurulu tümüyle kadınlardan oluşan 
Femina Ödülü’ne değer görüldü. 1990 yılında yayınlanan ve 
dönemin genç kuşağının kült ki tabı haline gelen Fanfan adlı 
romanı Fransa’da best-seller oldu ve kısa zamanda yirmiden 
fazla dile çevrildi. Böylece 25 yaşında dünya dillerine en çok 
çevrilen unvanını elde eden Alexandre Jardin, Fanfan adlı 
ro  manını sinemaya da uyarlayarak ilk yönetmenlik deneme-
sini gerçekleştirdi. Le Petit sauvage ve L’ile des gauchers adlı 
romanları da bulunan Jar din, Le Zubial (Zebrail) adlı roma-
nında babası Pascal Jardin’i anlattı.

Orçun Turkay, 1976’da İstanbul’da doğdu. Saint Joseph 
Lisesi ve İÜ Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. 
Çe şitli yayınevlerine, kuruluşlara çevirmenlik ve editörlük 
yapıyor. Duras, Michaux, Bonnefoy, Lévi-Strauss, Starobinski 
gibi yazarlardan metinler çevirdi. Ayrıca genel kültür dizile-
rinde de çevirileri bulunuyor.
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Bu kitaptaki her şey gerçek ola-
rak anılmayı hak ediyor.

Bir ayağı her zaman kurguda 
olan ailemi anlatırken yalnızca bir 

roman ayzmakla kalamazdım.

A.J.
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“Antoine, rica edeceğim kesin ar -
tık bu güldürüyü!”

“Hangi güldürüyü Marki Bey ci-
ğim?”

Jean Renoir, Oyunun Kuralı
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19/2Jardin’lerin Romanı

On beş yıldan fazla bir süre kendimi kandırdım 
durdum. Bir sadakat aşığı olarak insanlara ders verir-
ken aslında bazen düpedüz zırvalıyordum. Romantik 
girişimlere bayılıyor; burjuva ağzıyla saçmalıyordum. 
Nasıl bu kadar aldatıcı olabildim? Roman kahramanla-
rım düşlerimi gerçeğe dönüştürüyorlar; bense günde-
lik yaşamda başarısızlıktan başarısızlığa koşuyordum. 
Yalnızca kendim olmaktan, soluğu yetersiz bir koşucu 
olmaktan mutsuz bir halde, benim de onların tekeşlili-
ğe duydukları inançla hareket edebileceğimin hayalini 
kuruyordum. O kadar ikiyüzlüydüm ki, aşkı çılgın bir 
dine, bir evlilik muhafazakârlığına çeviriyordum, ki-
taplarım da kutsal metinleriydi bunun sanki. Saltık bir 
kaybeden olduğumu halktan gizlemek için kitap üs-
tüne kitap yayımlıyordum. İnançsız biri olmama kar-
şın kendimi dine döndürmeye yönelik delice bir umut-
la dinselleştiriyordum işleri. Ama gün geldi, bu güldü-
rüye bir son vermek ve itiraflarla yüzleşmek gerekti.

Yalnızca gerçekleri anlatan, iki kez başlayıp ardın-
dan bir kenara bıraktığım bu kitabın çevresinde döne-
ne dönene bir hal oldum. Böylesi bir dürüstlük alıştır-
masına girişmek demek kendimi gözden düşürmeye 
çalışmak demekti. Böyle bir itiraftan sonra ne olacaktı 
halim? Bu metni yayımlayarak, hem yakınlarımın hak-
larına tecavüz etmekten, hem de birdenbire bir roman-
cı olarak özümü yitirmekten endişeleniyordum. İnsan 
gizleyecek hiçbir şeyi kalmadığında neden hâlâ yaz-
makta inat etsin ki? Sessizlik çıbanlarını patlattıktan 
sonra söylenecek ne kalır geriye? 
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Yaşım kırk, ama hâlâ çocukluğumun anısıyla uyuş-
muş durumdayım: Aklımda hep yaşamımın ilk yılla-
rının hayhuyu, hipnotize olmuş gibiyim. Kendime ait 
öyle şahane yıllar olmadığından, ailemin geçmişiyle 
yaşıyorum, onların sırtından geçiniyorum. Hatta kimi 
zaman, benimkilerin kafamda yarattıkları figürlere ne 
kadar minnet duysam az diyorum. Romanlarımın hep-
si onların düzensiz yaşamlarını ya da tutkulu arayış-
larının bende bıraktığı izleri yansıtmaktan öteye git-
miyor. Jardin’lere –ve uzun süre ailemizin bir parçası 
olan Jardin olmayanlara– benim olanaklarımı fazlasıy-
la aşan sayısız düş borçluyum. İlkeleri paspas gibi çiğ-
neyen bu insanların özgürlüğü benim için her zaman 
bir model oluşturdu.

Çocukken, çok erken bir yaşta akla hayale gelme-
yecek bir duygusal dağarcık keşfettim. Hafta sonları, 
annemle babamın ilişkilerini sergiledikleri Verdelot’da 
onların çılgınlıklarına maruz kalıyordum. Tatillerde de, 
kalkıp İsviçre’ye, gönül işlerine hiçbir şekilde sırt çe-
virmeyen, şehvetli bir kadın olan nenemin yanına gidi-
yordum. Verdelot’ya sinemaya gider gibi, Vevey’e de ti-
yatro izleyicisi gibi gidiyordum. İki yer arasındaki da-
ğılım bazen eşitsiz oluyordu, ama gösteri her zaman tu-
haftı: Çünkü Jardin’ler ne yaparlarsa yapsınlar güldü-
rüyü de yanlarında taşırlardı. Bizde en olmadık kural-
sızlıklara izin vardı, hatta bunlar cesaretlendirilirlerdi. 
Verilen tek öğüt aklı işin içine katmadan ve eğer ola-
naklıysa, yıkıcı biçimde sevmekti. Her sabah, korkuya 
kapılırdım. Acaba ben de bir Jardin gibi davranabiliyor 
muydum, bu konuda bir ustalık sergileyebiliyor muy-
dum? Kişiliğimdeki bağımlılığı, sakınım ruhunun ilti-
habını nasıl ortadan kaldırabilirdim? Korkularımdan 
kurtulup bir cambaz taklası atarak kendi tutkularımın 
şen şakrak kahramanına nasıl dönüşebilirdim?

Aile güldürümüzün temel dekorları erotizmi bir 
fa natizm olarak değil de alelacele gerçekleştirilen bir 
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hobi olarak görenlerin hayal gücünü zorluyordu. Otur-
duğumuz tüm evler içlerinde tehlikeli aşkların yaşan-
ması için çok özel olarak seçilmiş ve düzenlenmişti. 
Elden geçirilen bu yapılarda, öteki cinsiyet yüceltilir-
di son hızla.

14. yüzyıldan kalma eski bir manastır olan Verde-
lot’da bir sürü metres ve aşığa yetecek kadar oda var-
dı. Birbirlerine deli gibi âşık olan annemle babam ço-
ğulluğu severlerdi. Eşlerin birbirini gizlice ve korkak 
biçimde aldatması onlara onur kırıcı bir şey gibi gelir-
di. Seine-et-Marne’ın bu saklı köşesinde, ikisi de her 
şeyi apaçık, birbirlerine ihanet etmeden yaşardı. An-
nemin erkekleri aile mobilyamızı oluşturuyordu. Hep-
si, aralarından en varlıklısının ötekilere armağan et-
tiği aynı kol saatinden takıyordu. Tek bir saate ve tek 
bir kadının düşlerine göre yaşıyorlardı. Sanatçılardan 
ve fikir adamlarından oluşan tuhaf bir kooperatif... Ba-
bamın yönetiminde, Vincent, François, Paul ve diğer-
leri hep birlikte bir dolu şey yaratıyorlardı: Dev masa-
lar, bugün klasik sayılacak film senaryoları, ilk bakışta 
içeriği insana hafif gelen romanlar, çocuklar için korsan 
hazineleri, saydam gelenekler ve gelip geçici tutkular. 
Altı yüzyıl boyunca Meryem Ana’ya ithaf edilmiş olan 
bu eski manastır yaklaşık on yıl boyunca başka bir ta-
pınca adanmıştı – çokeşli bir güneş kadının, annemin 
tapıncına.

İkinci Jardin evi, Musset’nin oyunlarının sahne-
lenmesi ya da Shakespeare’in aşk metinlerinin okun-
ması için ideal bir zemin oluşturuyordu. 1900’lerden 
kalma bir pastane biçimindeki villamız La Mandragore, 
içinde Fransızca konuşulan bir Tirol’e benzetilebilecek 
Vaud Kantonu’nun sınırında yükseliyordu. 1976 yılın-
da ışıltılı bir dulluğa terfi eden nenem, merhum koca-
sının son metresiyle yüz yüze on yedi yıl orada yaşadı 
işte. Jardin’lerde, dar görüşlü önyargılara rastlanmaz-
dı. Her türlü sıradan refleks kendiliğinden savuşturu-
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lup giderdi. Kıskançlık ikinci sınıf kişilere özgü ortak 
bir duygu olarak görülürdü.

Temmuz’da, Léman Gölü’nün karşısında, küçük 
boyutlu bir Akdeniz’in kumsalında olduğumuzu dü-
şünürdük. Çamlar ve Lübnan sedirleri ortamın Doğu 
görüntüsünü tamamlardı. Yaz biterken, La Mandrago-
re, Alplerin sınırladığı bir kobalt gölünü hemen hemen 
hiçbir şeyle, sadece gri tonlarla boylu boyunca aydınla-
tan bir kıyı şeridinin kenarında, sonbaharın İsviçre’ye 
özgü kurşuni renkleri içinden, sislerin arasından yük-
selirdi. Pencerelerimizden görünen dünyayla aramı-
za bir tül düşerdi sanki. Vevey bir su kentiydi, dağla-
rın eteklerini sarsmak için çırpınıp duran bir göle ba-
kıyordu; kent karlarla kaplı zirvelere sırtını dönmüştü. 
Uçan kuşa borcu olan Jardin ailesinin orada taştan iki 
aslanın koruduğu özel, küçük bir limanı vardı. Aslanla-
rın mineral kükremeleri aklıma Cocteau’nun Güzel ve 
Çirkin adlı filmini getiriyordu.

Bu iflasın eşiğindeki zenginlerin handiyse ger-
çekdışı ve çağdışı evinde, her an her şey olabilirdi. Ai-
lemizin İsviçreli kolunda cins cins kişilikler bulunu-
yordu, bir aykırılıklar müzesi oluşturuyorlardı adeta. 
Her an patlamaya hazır kişilik yapısı yüzünden Arqu-
ebuse1 adıyla anılan nenem, kendisine fazla ciddi ge-
len konuklarının yüzüne bir gülücük kondurmayı ta-
kıntı haline getirmişti. Ne asık suratlar geldi de kurtu-
lamadı bu uygulamadan: huysuz postacımızınki, kim-
sesiz fahişelerinki, babamızın cenaze töreninin düzen-
lendiği gün bendenizin sıfatı ve biraderleriminkiler. 
Çimlerle kaplı küçük mezarlıkta, yüzlerimizdeki rö-
tuşlanmış ifade geliyor gözümün önüne. Bizde, ağır-
başlılık kusurdur, neredeyse bir kabalık olarak değer-
lendirilir. Arquebuse’ün yüzüyle yaptığı numaralar 5. 
Cumhuriyet’in en asık suratlı bakanlarını bile güldü-

1 (Fr.) Küçük, tek namlulu taşınması kolay bir silah. (Y.N.)
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rürdü, bizimle olduklarında o kibirli hallerinden eser 
kalmazdı. Üzüntüye karşı her zaman alerjik olmak gibi 
bir bilgeliğe sahip, tuhaf nenemi gerçekliğe rötuş at-
mak rahatlatıyor olsa gerekti.

Cinsel açıdan yaşamının sonbaharına varan Ar-
quebuse, geceleri La Mandragore’da bütün pencere-
ler açık halde yatmayı sürdürüyordu, olur a azgın bir 
hırsız gelip kendisine on altı yaşının zevklerini tattır-
sın diye. İleriyi gören nenem her akşam torunlarına da 
aynı şeyi öğütlüyordu. Hiç belli olmaz, öyle değil mi? 
Orgazm olma şansını kaçırmak onun için ahlaki çökü-
şün başlangıcıydı. İnsanın yaşlandığında cinsellik oru-
cuna girmesi onun için anlaşılır şey değildi. 

Sarı Cüce olarak adlandırılan kocası (kısacık bo-
yundan ve insanlara şaşılacak derecede uğur getirme-
sinden ötürü böyle deniyordu kendisine) bir dönem, 
babamın senaryosunu yazdığı gangster filmlerindeki 
gibi, La Mandragore’un en üst katında, başkanlık se-
çimi adaylarına tıka basa parayla dolu bavullar dağıtır-
dı. Partilerin arkasındaki, herkesin çekindiği gizli el, 
Sarı Cüce siyasal partilere para akıtan patronların kara 
parasını salonumuzdan geçirirdi. Kimse benim neler 
olup bittiğini öğrenmek isteyebileceğime aldırış etmi-
yordu. Daha dokuz yaşında, evde her türlü siyasal eği-
limin aynı kaptan beslendiğini biliyordum. O dönem-
de, üvey kardeşim Emmanuel de mahzende sırf gül-
mek için intihar taklidi yaparak destansı bir âşığın yaz-
gısına sahip olmayı bekliyordu. Her türlü oyunu oyna-
mamıza izin vardı: Yalancıktan adam asma, Monopol ya 
da bir yandan Baudelaire’den dizeler okuyarak İspan-
yol seksi yapmak. Birinci katta, Merlin amcam (bu bü-
yücü takma adı onun garip kişiliğini yansıtıyordu), ba-
basının, on yıl sonra kendisinin kapatması olacak met-
resini havalarda uçuruyordu arada sırada. Kendi ken-
dini yetiştirmiş, bu hiç kimselere benzemeyen mühen-
dis yerçekimini yenmeye takmıştı kafayı. Kadıncağız 
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yardımsever bir cin gibi dikey olarak yükseliyordu. Dik 
kafalı amcam, hayranlık uyandırıcı bir sermaye sahibi-
nin desteğiyle dünya sihirbazlık ödülünü almasını sağ-
layacak sihirbaz aletlerini düzenliyordu. Düzenli bir işe 
girip rahata erişmek Merlin’in asla aklından geçmez-
di, onun gözünde sağlıksız bir şeydi bu. Aklı fikri göz-
de lüksündeydi, alacağı ödül de saplantı haline gelmiş-
ti kendisinde.

Zemin katta, evimizin ünlü kiracısı, zangır zan-
gır titreyen mumyayı yere devirmemek için tornetimle 
zikzaklar çiziyordum. Sabahlık giymiş bu hayalet hor-
görüye inanan Prusyalı bir aristokratın duygusuz tav-
rını sergiliyordu: 1914’ün bıyıklı Kaiser’i II. Wilhelm’in 
öz kızıydı. Bu kambur hatundan ustaca sıyrıldıktan 
sonra, gölün kıyısına, onun her an beyin kanamasın-
dan gidebilecek kocasının yanına gidiyordum ara sıra. 
Beyni sulanmış bu robotsa, mendireğin üstünde sende-
leye sendeleye, mavnama manevra yaptırtıp beni lima-
na sokmak için kollarını semafor gibi kaldırıp indiriyor-
du. Öfkeden soluğu kesilmiş halde “Ach so!”1 diye bağı-
rıyordu. “1914’te Kriegsmarine’i kumanda ederken, in-
sanlar sözümü dinlerlerdi!” Tarihsel bir gerçekti bu: Bu 
imparatorluk artığı, Birinci Dünya Savaşı’nda Alman 
donanmasında amiraldi. Kendisindeki bu eklem hasta-
lığı kaç yıllıktı kim bilir? Yaptığı hareketlerle beni atlı 
arabalar, U-Boot’lar ve ciğerleri gazdan delik deşik ol-
muş, beti benzi atmış askerlerle dolu bir evrene sürük-
lüyordu. Hem ona acıdığımdan, hem de ortalarda daha 
düzgün bir denizci bulunmadığından, sözünü dinliyor-
dum. Tarihi, dikenli teller zamanını ve buna gülmeyi 
öğreniyordum. Sonra, güzel günlerde, bahçenin dibin-
deki, kulübecik diye adlandırdığımız ünlü evciğin çatı-
sına tırmanıyordum.

Nenem, bu cici kulübeciği neredeyse dinsel bir 

1 (Alm.) Demek öyle! (Y.N.)
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özenle ve şaşmaz bir teşrifatla kabul ettiği, gayrimeşru 
aşk yaşayan sevdalılara veriyordu. Arquebuse’ün ilke-
leri vardı: Gizli âşıkları hakkıyla ağırlamamanın ahlak-
sızlık olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden de daha ço-
cukken, tatillerde evli kadınlarla erkeklerin buraya gi-
dip geldiğine, bizimle kadeh tokuşturduğuna tanık olu-
yordum. Yetmişli yılların siyasal kesiminin büyük bir 
bölümü orada, gözümün önünde zina yapıyordu. Evle-
nilen kadınlarla, bir süreliğine onların yerini alanların 
değerlerini karşılaştırmayı öğrendim, ilgisiz kocaları ve 
bunların yarısının giriştiği gönül ilişkilerini gördüm bu 
şekilde. Kuzenlerim, erkek kardeşlerim ve ben kulübe-
ciğin çatısına çıkıp yatağa bakan bir çatı penceresinden 
bunların oynaşmalarını izlerdik. Çocukluk değildi bu, 
üniversiteydi adeta.

Ama yanlış anlaşılmasın: Jardin ailesinin derdi sa-
dece canının istediğini yapmak değildi, köktenci bir öz-
gürlük süreciydi onlar arasında yaşanan. Ailemden hiç 
kimse dua kitabı ahlakına, uyuşuk bedenlerle evlilikle-
rin can sıkıcı yasalarına uymadı. Herkes çok riskli, gör-
gü kurallarından bağımsız ve benim kimi zaman onay-
lamadığım ama kuşkusuz gösterişli, kösnül, siyasal ya 
da sanatsal serüvenlerle ritim kazanan yaşamlar sürdü. 
Çoğu yaşadığı döneme egemen olmak istedi. Bir bakan 
koltuğuna oturmak, herhangi bir alandaki ünlüler ara-
sında kendine bir yer edinmek; New York’ta, Paris’te ya 
da Beijing’de olsun, dünyanın önemli platformlarından 
birinde alkış almak yaşamsal bir önem taşıyordu on-
lar için. Jardin’lere göre, ne pahasına olursa olsun Mo-
zart, Miki ya da Julius Caesar olmak, yapmacıksız bir 
biçimde gerçekten hükümdar düzeyine erişmek ya da 
genç ölmek gerekiyordu. Bir zarafet sorunuydu bu. Ya 
da usta bir âşık olup yüzyılı aşmalıydı... Maddi zenginli-
ğe giden belirsiz yol, bir düşkünlük biçimi olarak görü-
lüyordu. Bir Jardin’in bir bebek bezi markasına ait bir 
gökdelende sabahları karnını doyurtmaya, adını bir ör-



26

güt şemasına raptiyeletmeye ya da burjuvalar gibi sev-
meye hakkı yoktu. Uyumsuz olmak gerekiyordu. O in-
san cenderesi büyük şirketler bizlere kesinkes yasaktı; 
bu batakhanelere gitmemiz ve cenderelerin altında ezi-
lip büzülmemiz düşünülemezdi bile. Gerektiğinde, hiç 
çekinmeden hırsızlığa başlayabiliyor, saygın bir casus-
luk mesleğine atılabiliyor ya da jigolo olabiliyorduk; iş 
ki kadın müşterilerimize tanrıça gibi davranalım ya da 
haydut oluyorsak da en büyüğünden olalım.

Daha önce bir kitabımı yazar olan babam, Zebra-
il takma adlı Pascal Jardin’e adamıştım (ne eşekti ken-
disi, onun gibisine lakabı kadar ender rastlanırdı). Bu 
hokkabaz adam iflas etme riskinin sarhoşluğunun ta-
dına varmak için, yazı yabanda telefon kabinelerine 
boş çekler bırakırdı. Her günü, her an son esrikliğini 
yaşayacakmış gibi koştura koştura yaşardı o herifçioğ-
lu. Ama kırk altı yaşında ölen Zebrail Jardin’ler güldü-
rüsünün oyuncularından yalnızca biriydi, özgürlüğe ve 
hesapsız duygular inancına adanmış bu yapıt çok daha 
genişti. Ailenin tüm ensesi kalınları aynı hamurdan-
dı. Deli milyonerler olan bu erkekler ya da kadınlar üs-
tün insanlar değillerdi, ama müthiş canlılardı, uyum-
suzluk sevdalılarıydılar. Hemen hepsine lakaplar takıl-
ması, gerçekten özgün bir adla anılmaları içindi. Hiçbi-
ri içinde yaşadığı dönemin yapısına ya da entelektüel 
akımlarına uyum göstermedi. Bildiğim kadarıyla, bü-
yük Fransız korkuları ya da dışarıdan gelen korkular 
(güvensizlik, faşizm, komünizm...) onları asla rahatsız 
etmedi. Arquebuse bunlardan daha dehşet verici fela-
ketlerden korkuyordu asıl: tutkuların azalması, uyku-
luğun fazla pişmesi, kişiliksiz düşünceler, pis sakallı 
âşıklar, köpeklerinin iktidarsızlığı, çeşnisiz aşklar, sağ-
lam olmayan inançlar.

Bir adaydık biz, dünya işleriyle uğraşmayan, öz-
günlüğe elverişli bir tür İngiltere. Jardin ailesi –özel-
likle de ailenin İsviçre’de gününü gün eden kolu– çev-
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resinde bir dolu alışılmadık insanın yazgısının belirlen-
diği büyük bir eksen oluşturuyordu. Her mevsim, nite-
likli bir kaçıklar ordusu toplanıyordu Vevey’de. Bazıları 
çağın içinde birazcık dinlenmek, bazıları da gerçeklik-
lerini sulandırmak ya da sadece hoppalık yapmak iste-
diklerinden dönüp geliyorlardı oraya. Evimize gelenler 
bir hafifleme banyosu yapıp cesaret depoluyorlar, alışıl-
mamış kavramlarla besleniyorlar, önyargılardan arını-
yorlar ya da itiraf edilemez şeyleri açığa vuruyorlardı. 
Evin dört bir yanına, halılarımızın üstüne, egzotik kös-
nül zevklere sahip yabancılar akın ediyordu başka ül-
kelerden. Öyle bir solist yelpazesiydi ki! Komünizmle 
bozuşmuş Sovyet ajanları, Amerikan film yıldızlarının 
kırbaçladığı Romalı papazlar, halkları tarafından azle-
dilen Eskimo şefleri, tarihin cezalandırdığı siyasetçiler, 
korkusuz tövbekâr fahişeler, yalınayak çevreciler; Ma-
deira Adaları’ndan gelen, önyargılarının ardına gizlen-
miş, tantrizm meraklısı yaşlı İngiliz kadınlar, bir sürü 
kavram ve sihirbaz aleti mucidi otururdu masamıza. 
Shelley’i ya da Madam de Lafayette’i okumuş sayısız 
âşığı, boşanmış kadınları, Vevey’e yürek yaralarını iyi-
leştirmek için gelen perişan metresleri de unutmamak 
gerekir: La Mandragore boşluktan ya da şerefsizlikten 
haysiyetleriyle oynadığımız kadınlar için bir sanator-
yum işlevi gördü uzun zaman boyunca. Ama işin tuhafı, 
bizim hanede (bir kişi dışında) kimse uyuşturucu kul-
lanmadı. Başka dalgalarımız vardı bizim.

Böylesi bir eğitimsizlikten, çılgınlık fırtınasından, 
yalnızca aşırılıkları büyük, aşk delilerinden sonra ya-
şamımı nasıl sürdürebildim? Bu kitap yapmacığa kaç-
madan özgürlük devleri arasında yaşadıklarımı, han-
diyse hiçbir sınırın tanınmaması karşısında çocukken 
hissettiğim korkuları anlatıyor. Gelgelelim, okurları te-
min ederim ki Jardin’lerin Romanı bir aile striptizi de-
ğil –açık saçık edebiyat benim tarzım değil–, daha çok 
tantanacı Ronsard’lar; sinematografi, uzunçalar ya da 
siyasal güldürü yıllıklarında iz bırakan meczuplar ola-
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rak görülebilecek bu sınıflandırılamaz insanlar karşı-
sında duyduğum hayranlığı yansıtıyor. Onlarda çökü-
şü anımsatan hiçbir şey yoktu; buram buram ahlaki 
kirlilik ya da üzüntü kokan hiçbir şey... Masamızda sal-
dırganlık derecesinde normal olan cibilliyetsizlere, ke-
sin düşüncelerin bir tasma gibi yönettiği salyangozlara 
rastlanmazdı; sadece, bir işte dikiş tutturamamış soy-
lu kimseler ya da aşk için her şeyi yapmaya hazır ba-
şarılı çevik atletlere yer vardı orada. Céline’in yarattı-
ğından tamamen farklıydı bu evren, her şeyden Mari-
vaux, Baba Dumas ya da Molière fışkırıyordu; her yer 
nükteyle ışıldıyor, her yer güneş ve şen şakrak bir say-
gısızlıkla doluyor; her yere, bazılarının beklenmedik 
intiharlarına bile aydınlık işliyordu. Sevinç dolu gele-
nekleriyle Jardin ailesi ve Jardinseverler, öyle sevdim 
ki sizi! Beni korkutsanız bile... Şarkılar söyleyen sesle-
riniz kulaklarımda çınlıyor.

Uzun zaman boyunca, anılarımı bastırdım; köken-
lerimin büyüsünden bir daha kurtulamam korkusuyla 
tıka basa dolu belleğimden kaçtım. Duygudan yoksun 
düşler, evcil kocanın cılız arzularını yarattım kendime. 
Siyasal Bilimler’de okurken, koyun gibi çalışan bir işçi, 
siyasal rengini açıkça ortaya koyan bir sendikacı ya da 
hisse senedi delisi bir yönetici olmayı bile düşündüm. 
Jardin olmak dışında her şey geçti aklımdan! Kanım 
beni dehşete düşürüyordu çünkü fazla hoşuma gidiyor-
du. Bugün, uzaklaştıkları ölçüde kafatasımın içinde sü-
rekli büyüyen o devasa gölgelere dönüyorum yeniden. 
Hiç utanıp sıkılmadan sırtını önlem ilkesine dayayan 
çağdaş evren her gün daha da çok midemi bulandırı-
yor. Evet ya, itiraf ediyorum işte, benden önceki tüm o 
ayarsızlar beni hâlâ büyülüyor, fiştekliyor.

Jardin’lerin –ve benzerlerinin– toplumdan ayrıldığı 
noktalar incelense, hemen hemen her zaman onulmaz 
bir saltık arayışıyla, benim özlemini çektiğim bir duy-
gusal ölçüsüzlükle karşılaşılır. Ama özellikle, özel gele-
nekler en katışıksız yaratıcılığı yansıtır; çünkü bu in-
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sanlar normal şekilde uyumaz, genel olarak ölümlüle-
rin beslendiği yiyeceklerle karınlarını doyurmaz ve ba-
yağı ilaçlarla değil, seçme okumalarla kendilerini teda-
vi ederler. Hijyen anlayışı tüm sağlık ilkelerini altüst 
eder. Dediği dedik nenem tüm yaşamı boyunca saçları-
nı yıkamayı reddetti – eskilerin yaptığı gibi gür saçla-
rını günde bir-iki saat fırçalardı– ve her zaman kendisi-
ne özgü, yarı klasik, yarı Mezopotamyalı tarzını yansıta-
rak, 1918’den 1995’e dek kendi gardırobunu kendi dik-
ti. Modayı izlemeye tenezzül etmek onun gözünde be-
ğeniye karşı işlenmiş bir suçtu. Bana ister inanın ister 
inanmayın, prezervatiflerimiz bile ev yapımıydı, mut-
fak arkasında kurutulan domuz bağırsaklarından yapı-
lıyorlardı! Bahçemize gelince, doğadan sıradan bir par-
ça değil, Fransız tarzı bir park haline büründürülmüş 
bir bostandı. Bütün yemekler bahçemizin ürünleriyle 
hazırlanıyordu, tıpkı Villandry Şatosu’ndaki gibi. Ka-
bak benim için uzun zaman boyunca bir sebzeden önce 
arzulanan kadınlara verilecek bir çiçek olmuştu; isteğe 
göre karidesle ya da börekle tüketilebilecek bir çiçek... 
Hatta ıstakoz havuzumuzdaki nilüferlerle de nefis şer-
betler hazırlıyorduk.

Bizimkilerin gürültü patırtısının arasında, sık sık 
gelecek korkusu sarıyordu benliğimi, ama yavaş yavaş 
yazar olmayı, son sözü gerçeğe bırakmamaya çalışmayı 
öğrendim. Yazmak budur benim için : Karşılık vermek, 
ruhunun yenilmez olduğunu düşünmek, düzensiz ger-
çekliği bir silahşor gibi savuşturmak. Dolayısıyla, bu ki-
tap Jardin’lerin –saf kan olanların ve aileye kabul edi-
lenlerin– lehine bir manifestonun ateşliliğine; cinsel-
likte ve yürekte dermansızlara karşı yazılmış bir yergi-
nin canlılığına sahip olacak. Bu gözü kara çetenin bizler 
için büyük özgürlüğün kıyılarını arşınladığına inanıyo-
rum hâlâ. Zebrail, Merlin, Arquebuse, Sarı Cüce ve di-
ğerleri bizim temsilcilerimiz gibiydiler. Onların çılgın-
lıkları söylemeye çekindiğimiz şeyleri, ödlekliklerimi-
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zi yüzümüze vurup daha rahat yaşamamızı öğütlüyor. 
Bizdeki özellikleri kadastroya geçmemiş ahlaki alanla-
ra taşıyorlar, toprakları genişletiyorlar ve tüm pusula-
ları şaşırtıyorlardı onlar. 
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