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Üstün nitelikleri sayesinde Sovyet kırsalında bir daça 
edin me ayrıcalığını kazanan yazar İzak Babel, 15 Mayıs 1939’ 
da Peredelkino’da tutuklandı ve Moskova’daki Lubyanka Ha-
pis hanesi’ne, gizli servisin komuta merkezine götürüldü. Bel-
geleri elinden alındı ve yok edildi – bunların arasında tamam-
lanmamış öyküler, oyunlar, film senaryoları, çeviriler vardı. 
Altı ay sonra, üç gün üç gece süren cehennemî sorgulamanın 
ardından, casusluk yaptığına ilişkin asılsız suçlamayı kabul etti. 
Bir yıl sonra, 26 Ocak’ın son saatlerinde, gizlice kısa bir mah-
keme yapıldı; Babel itirafını geri aldı, masum olduğunu iddia 
etti ve ertesi sabah 01.40’ta apar topar kurşuna dizildi. Kırk 
beş yaşındaydı. Son arzusu kendisi için değil, edebiyatın gücü 
ve gerçeği içindi: “Yapıtımı bitirmeme izin verin.”

Kafka’nın sanatındaki sanrıları –sebepsiz mahkeme, akıl-
dışı bir güç tarafından idare edilen kaçınılmaz bir açmaz, kötü-
cül bir sosyal düzen– Babel canlı canlı çekmeye mahkûm edi-
lir. Kafka ve Babel’in yirminci yüzyıl Avrupası’nın denkleri 
olduğu söylenebilir: Dil, tarz ve mizaç bakımından ayrılırlar; 
ama heyecanlarının kesiştiği yerde sirayet noktası yatar. İkisi 
de son derece bilinçli bir Yahudi’ydi. İkisi de çok genç yaşta bir 
soykırıma tanıklık etti; Kafka Aydınlanma’nın etkisi altındaki 
Prag’da, Babel ise Yahudilere katı yasal kısıtlamalar getiren 
Çarlık rejiminde. İkisi de edebî modernizmin bir türünü yarat-
tı, kendi içinde bir akım haline geldi, silinemez bir akım; halef-
leri olması mümkün değildi. Kafka’dan etkilenmek kötü bir 
taklitte son bulur; ve şaşırtıcı derecede renkli bir deneyimin 

Giriş
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denetimsizliği, kopya edilemez bir biçimde, Babel’in düzyazı-
larının kirişlerine sindiğinden, hiçbir yazar onun öğrencisi ol-
duğunu fiilen iddia edemez. 

Ama elbette ikisi birbirine karşıt: Kafka içedönük, kendin-
den hoşnutsuz, politikaya kayıtsız; dâhi olmasına rağmen ken-
di diline sahip çıkmaya cesaret edemeyen; tutulmayan sözler 
yüzünden bitmek bilmez acılar içinde kıvranan; evden nadiren 
ayrılan. Öte yanda Babel aldırışsız, pervasız, kadın düşkünü, 
yarı serseri, binici, propagandacı, sadece bir tanesi yasal olan üç 
ayrı kadından üç çocuk babası. Öyleyse Babel’den söz ederken 
Kafka’yı ortaya sürmek niye? Kafka en azından yatağında öl dü. 
Babel, kinik bir biçimde, suç işleyen bir hükümetin suç işleyen 
gizli servisi tarafından öldürüldü. Kafka yazdıklarının yok edil-
mesini istedi ve sözü dinlenmedi. Babel’in adı ve yapıtı silindi 
–sanki hiç yazmamış gibi–, ta ki 1954’te yaşanan bir “yakınlaş-
ma” sı rasında, Sovyet terminolojisiyle, rehabilite edilene dek. 

Yine de bir araya getirildiğinde, zamanımızda güç ve kan-
dırmanın –kendini kandırma dahil– acımasız izleri hakkında 
bilmemiz gerekenleri bize söylerler. Kafka tek başına yeterli 
değildir; iç dünyasının çerçeveleri fazla dardır. Babel de tek 
başına yeterli değildir; toprakları fazla geniş bir alana yayılmış-
tır. Kafka o muhteşem yorumsal metaforu ortaya koyar: düşü-
nen ama zar zor yaşayan adam, eninde sonunda bir yalan yan-
gınında kül olan metafizikçi. Babel, buna karşıt olarak, yaşar, 
yaşar, yaşar! Güçlü kuvvetli, meraklı, istekli yaşar; önceden 
kestirilemez insan itkisine olan iştahı devasadır, her şeyi kap-
sar, ayrıksıdır. O bir düzenbaz, hergele, alaycı, dik başlı âşık, 
düşüncesiz sahtekârdır – ve bu yüzlerce ateşli benlikten sinsi 
gerçekler dışarı sızar, birer birer, bir yüzde, göğün renginde, bir 
parça çamurda, bir sözcükte. Şiddet, acıma, komedi, aydınlat-
ma. Adeta hassas bir zardır o, canlıların yarattığı her türlü tit-
reşime açıktır.

Babel, denizi ve ötesini gören, birçok dilin konuşulduğu 
kozmopolit Odessa’da doğdu. Şöyle yazmıştı orası için:

Rusya İm paratorluğu’nun en çekici şehridir. Düşünecek 
olursanız, özgür ve kolay yaşayabileceğiniz bir kenttir. Nüfu-
sun yarısı Yahudilerden oluşur ve Yahudiler kat ettikleri yol 
boyunca birkaç basit gerçeği öğrenmiş bir halktır. Yahudiler 



15

yalnız kalmamak için evlenirler, asırlar boyu yaşamak için se-
verler, evler alabilsinler ve karılarına astragan mantolar ve-
rebilsinler diye para biriktirirler, çocukları severler, çünkü, 
kabul edelim, insanın çocuklarını sevmesi iyidir ve önemlidir. 
İş resmî işlemlere ve düzenlemelere gelince fakir Odessa 
Yahudilerinin kafası karışır; ama fikirlerini, o antika fikirlerini 
değiştirmek o kadar da kolay değildir. Bu Yahudileri değiştir-
meyi beceremeyebilirsiniz, ama onlardan öğrenebileceğiniz 
çok şey vardır. Odes sa’nın bu hafif ve basit atmosfere sahip 
olmasının nedeni büyük ölçüde onlardır.

Sevecen ve neşeli Babel’den çok şey var bu paragrafta: 
insanları olduğu gibi kabul etmenin dürüst ama ironik zevki, 
şakacı bir anlayışla kendinde gülme hakkı görme (“asırlar boyu 
yaşamak için”), refah ve dirsekleri aşındıran yoksulluk, memur 
sınıfının rahat vermediği sıradan halk, kafa karışıklığı ve inatçı-
lık, sevgi ve yalnızlık. Fakir Yahudilere gelince, Babel onlardan 
biri olarak yola çıktı, yer yer gangsterlere rastlanan karışık bir 
mahallede, Moldavanka’da hayata başladı. Zeki bir çocuğun 
idrakiyle orada tanık oldukları, onu erken yaşta dünyeviliğin 
engin dünyasına savurdu, bu da (yirmi dokuz yaşındaydı) Ben-
ya Krik ve çetesinin coşkulu öyküleri şeklinde patlak verdi – 
Damon Runyonesk bir havası olan azılı ama onurlu suçlular.

İngilizcede ciddi anlamda Babel hakkında yazan ilk isim-
lerden biri olan Lionel Trilling, onun “bir getto Yahudisi” oldu-
ğunu sandı. “Getto” dar ve kökleşmiş bir tini ima ediyorsa, o 
zaman Babel tersini temsil etmektedir. Yidiş ve İbraniceye ya-
bancılık duymasa da, geleneksel metinler ve onların gerektir-
diği yorumlara aşina olsa da, bunlara ömür boyu sürecek bir 
Maupassant ve Flaubert tutkunluğu ekledi. İlk öyküleri edebî 
ve akıcı Fransızcayla yazılmıştı. Sosyal pusulasının kapsamı ve 
menzili onun köylülerin, askerlerin, rahiplerin, hahamların, 
çocukların, sanatçıların, aktörlerin, her sınıftan kadının gözün-
den görmesini sağlıyordu. Fahişelerle, taksi şoförleriyle, jokey-
lerle arkadaş oldu; meteliksiz olmanın, uçurumun kenarında 
yaşamanın ve yoldan çıkmanın ne demek olduğunu biliyordu. 
Hem bir kent şairi (“Petersburg’un camdan güneşi”) hem de 
bir kır ozanıydı (“günbatımının duvarları göğe çöküyor”). Fe-
rahlık ve esneklik, iyimserlik ve fırsatlar onu çekiyordu; top-
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lumsal özgürlüğün politik bir biçimde dile getirilen bu hayalî 
ayartmaları sayesinde Devrim’e kucak açtı.

Kucak açmakla kalmadı; ona katıldı. Babel, edebî kahra-
manı Maksim Gorki’ye yakın olmak için, Çarlık Yerleşim 
Yasası’nın aksayan kısıtlamaları altında Yahudilere yasaklanan 
şehirlerden biri olan St. Petersburg’da yasadışı yaşamıştı. Dev-
rim’in gelmesiyle Yasa iptal edildi, ayrımcı kotalar kaldırıldı, 
sansür yok oldu, vaatler çoğaldı ve Babel şevkle kendini Bolşe-
vik davasına adadı. 1920’de, sınırın karşı tarafındaki gönülsüz 
Polonya köylerine komünist kurtuluşu götüren Kızıl Süvari-
lerle birlikte at süren bir savaş muhabiri olarak, hayal kırıklığı-
na uğradı. “Hepsi adalet için savaştığını söylüyor ve hepsi yağ-
ma yapıyor,” diye yazdı güncesine. “Katiller, dayanılır gibi de-
ğil, alçaklık ve suç... Katliam. Askerî komutan ve ben patika 
boyunca at sürüp adamlara tutukluları boğazlamamaları için 
yalvarıyoruz.” Altı yıl sonra Babel, soğukkanlı bir dille acıma 
ve kana bulanmış, otoriterliğiyle insanın içine işleyen Kızıl Sü-
vari Alayı öykülerini yayımladı ve ânında ünlü oldu. 

1924’te Stalin’in başa geçmesiyle, yeni zorba yönetimler 
eskilerini taklit etmeye başladı. Devrim sonrası edebî ve sanat-
sal heyecan, ki çoğu deneyseldi, azaldı ya da bastırıldı. Sansür 
geri döndü; yönetim karşıtlarının izini sürüyor, sosyalist ger-
çekçiliğin kaba yavanlığını destekliyordu. Babel’in 1919’da ev-
lendiği karısı Evgenya Paris’e göç etti, kızı Nathalie 1929’da 
orada doğdu. Babel’in annesi ve kız kardeşi de soğudukları 
ülkelerini terk edip Brüksel’e gittiler. Babel Moskova’dan ayrıl-
madı, en sadık eşi olan Rusçayla ateşli bir evlilik yaptı, çocuk-
luk öykülerinden oluşan bir diziyle yapıtına devam etti, tiyatro 
ve sinema için yazma girişiminde bulundu. Bazıları sessiz sine-
ma için tasarlanmış olan film senaryoları olağanüstüydü: Ta-
nıklık eden kameranın karşı konmaz çekiciliği ve şimdiki za-
manın yaratıcılığı altında, Babel’in en şaşaalı düzyazılarının 
gerçeküstü parıltısını yansıtıyordu. Birkaçı filme çekildi ve po-
püler oldu, ama nihayetinde Parti’nin talimatlarıyla uyuşmu-
yorlardı ve içlerinden birinin –bir Turgenyev uyarlaması– yö-
netmeni halktan özür dilemeye mecbur edildi.

Resmî buyurganlığa boyun eğemeyen Babel’in yayımla-
dığı kitaplar giderek azaldı. “Sessiz” kalmakla suçlandı –Sov-
yetlerde üretken olmamak günah sayılıyordu– ve yurtdışına 
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seyahat etme ayrıcalığından mahrum bırakıldı. Paris’e yaptığı 
son yolculuk 1935’te gerçekleşti; André Malraux, Sovyet yet-
kililerle görüşerek, komünistlerin sponsorluğunda yapılan 
Kültür ve Barışı Korumak İçin Uluslararası Yazarlar Kongresi’ 
ne Babel’in de katılmasını ısrarla istemişti – bundan sonra Ba-
bel karısı ve kızıyla bir daha hiç bir araya gelmedi. O yıl daha 
sonra, geri döndüğü Moskova’da, Antonina Pirozhkova’yla 
ikinci bir yuva kurup ikinci kez kız babası oldu; daha önceki 
bir ilişkisinden bir oğlu vardı zaten. Babel’in kişisel yaşamı ön-
ceden kestirilmez, karmakarışık ve ihtiyatsız olsa da, sanatı 
başka türlüydü. Cümlelerini arındırıcı bir ivedilikten çıkarı-
yordu. Puşkin gibi, “kesinlik ve kısalık” peşinde olduğunu söy-
lüyordu. Edebî tarz üzerine en sivri yorumunu “Guy de 
Maupassant”da yapar; ustaca yazılmış bu yarı şaka yarı ciddi 
cinsel fabl, dilin kendisinin ağırlığı ve yörüngesine odaklanır. 
Genç öykücüye göre, bir ifadenin başarısı “zar zor ayırt edile-
bilen bir can alıcı noktada yatar. İnsanın parmak uçları anahta-
rı kavramalı, onu nazikçe ısıtmalıdır. Sonra da anahtar bir kez 
döndürülmelidir, iki kez değil.” Ama bu bile can alıcı nokta 
değildir. Can alıcı nokta (Babel’in en ağır edebî vecizesi) şu-
dur: “Hiçbir demir çivi bir insanın kalbini, doğru yerde olunan 
bir dönem kadar buz gibi delemez.” 

Bir yazarın düsturu ve Babel’in en içten itirafı. Karşısında 
huşuyla durun, tamam – ama gerçeğin ta kendisinin ustasının, 
zarifçe çevrilen anahtarın sanatçısının bir zamanlar Devrim’in 
utanmaz bir propagandacısı olduğunu, gözü dönmüş teşvikler 
yapabildiğini de unutmayın: “Vurun onlara, Kızıl Savaşçılar, 
yapacağınız son şey olsa bile döve döve öldürün onları! He-
men şimdi! Şu anda! Şimdi!”, “Boğazlayın onları, Kızıl Ordu 
savaşçıları! Kokuşmuş tabutlarının kalkan kapaklarına daha 
sert basın!” Bilindiği üzere her ütopya, distopya tohumları 
içerse de, Babel’e, her şeye rağmen, neredeyse başından beri 
şüphecilik bahşedilmişti. Şüphecilikten hayal kırıklığı doğdu; 
hayal kırıklığından ise tiksinti. Ve sonunda, trajik kinayede 
söylendiği gibi, Devrim kendi çocuğunu yedi. 

Babel’in sanatı, yemeye giden yolda bir istasyon görevi 
görüyordu. Devrim onu yedi, çünkü sahtekârlığa uyum sağla-
mazdı, sağlayamazdı; çünkü görüyordu, hem de projektör ka-
dar amansız bir gözle görüyordu; ve çünkü, Kafka gibi, öykü-
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lerini beklenmedik olanla titreyen seslere ve tutkulara bıraktı. 
Yirminci yüzyılın edebî yapılanmasını –tarihin retinasını sü-
rekli lekeleyecek imgeyi– tamamlamak ve aktarmak istiyorsak, 
şimdi Babel’i Kafka’nın yanına koymanın zamanıdır (geç bile 
kalındı). Kendi aralarında, gerilmedik sinir bırakmazlar.

CYNTHIA OZICK 
Çeviri: AYÇA SABUNCUOĞLU 
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İzak Emmanueloviç Babel kimdi?
Bir Sovyet yazar mıydı, Rus yazar mı, yoksa Yahudi yazar 

mı? 
Bir Sovyet yazar olarak, Devrim’in ideallerini kabul etme 

ile yöntemlerinden tiksinme arasında derin bir bölünme göste-
rir ve yaşar. Bir Rus yazar olarak, hem eski dünyaya duyulan 
özlemi hem de yenisine duyulan arzuyu dile getirir. Bir Yahudi 
yazar olarak, İbranice ve Talmud’da ustaydı. Yine de Rusça ya-
zardı. Yapıtı, çoğu kişinin “Yahudi duyarlılığı” dediği şeyi orta-
ya koyar. Ne var ki, Yidiş edebiyatında bulunan tipik Yahudi 
temalarını kullandığında, bunlar her zaman Rus kültürünün 
temel örnekleriyle iç içe geçmiş olurdu.

Babel’in yapıtı sınıflandırmaya meydan okur. Basitçe söy-
lemek gerekirse, benim kişisel görüşüme göre, uyumlu ve 
uyumsuz olanların yan yana konması Babel’in düzyazılarını 
sürekli bir gerilim halinde tutar ve onlara eşsiz karakterini ve-
rir. Geleneksel Rus edebiyatına dayanan beklentilerle Babel’e 
yaklaşmak ya hayal kırıklığına ya da bir keşif duygusuna götü-
rür. Düzyazıları, geçmiş temalara ve biçimlere yaklaşmakla 
kalmaz, yeni zamanları yansıtan yeni bir yazma üslubunun 
şekillendirilmesidir. Babel’in okurları yalnızca Rus edebiyatı 
ve tarihi ya da Rus Devrimi öğrencileri değildir. Değişik kül-
türlerden, değişik dinlerden ve değişik sosyal sınıflardan gelir-
ler. Tek bir ulusal gelenekleri yoktur.

Eleştirmenler farklı konumlar aldılar ve Babel’in kişisel 
kanıları ve edebî tarzına ilişkin soruları çözmek için tutkulu 

Önsöz
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araştırmalar yapıldı. Gerçekten de, Babel’in yapıtları hakkın-
daki eleştiri edebiyatı, topu topu yarım raflık kendi yazdıkla-
rıyla karşılaştırıldığında, kitaplıkları doldurur. Babel yeniyet-
meyken yazmaya başladı, ama kendisi bir harf adamı olarak 
kariyerinin, “açık ve öz” yazdığı dönemin, ancak 1924’te başla-
dığını kabul ederdi. Kızıl Süvari Alayı ve Odessa Öyküleri baş-
lıklı kitaplarda toplanacak öyküleri o zaman ortaya çıkmaya 
başladı. Genç yazar edebiyat sahnesine bomba gibi düştü ve 
ânında Moskova’da moda oldu. Rusya’da şairler ve yazarlara 
tapmak bir gelenek olduğundan, Babel çok geçmeden mutlu 
azınlıktan biri haline geldi; diğer bakımlardan yoksullaştırılmış 
ve despotik bir ülkede sıra dışı statü ve ayrıcalıkların tadını 
çıkaran Sovyet yazarları kapsayan bir gruba girdi. Yurtdışına 
seyahat etmesine ve Batı Avrupa’da nispeten uzun dönemler 
kalmasına izin verildi. 1930’ların sonlarında, Moskova’nın dı-
şındaki Peredelkino’da bulunan yazarlar kolonisinde ona bir 
villa verildi. Paris’te bir karısı ve kızı olduğunu hiçbir zaman 
saklamadı. Aynı zamanda, Moskova’nın dışındaki pek az kişi 
onun iki çocuğu daha olduğunu biliyordu. İşin doğrusu, 
Babel’in birçok sırrı vardı, birçok belirsizlik ve çelişkiyle yaşı-
yordu ve ardında cevaplanmamış birçok soru bıraktı. 

Yaşadığı sürece Babel bir yazar olarak sevildi, ona hayran 
olundu ve saygı duyuldu. “Küçük Sovyet Ansiklopedisi”nin 
Mart 1937 tarihli ikinci baskısının birinci cildinde yer alan 
aşağıdaki madde, insan ve yazar olarak Babel’in iç dünyasını 
yansıtan bir tanım sunuyor. Bu makaleden alıntı yapacağım, 
çünkü belgelere dayandığını, eleştirel açıdan sağlam ve psiko-
lojik açıdan kavrayıcı olduğunu düşünüyorum. Babel’in ne 
için uğraştığını ve gerçekte neye ulaştığını gösteriyor. Dahası, 
yayımlandığı tarih şaşırtıcı: Yahudiler ve entelektüeller için ze-
minin çok sallantılı olduğu 1937 yılı. Anlaşılan kitaplar Mart 
1937’de basıldığında, yayıncıların ansiklopedinin içeriğini 
Parti’nin en son Sovyet tarihi yorumlarına göre gözden geçire-
cek zamanı yoktu. Bununla beraber, birinci cildin altmış bir 
bin kopyası dağıtılmadan önce her birinin içine elle bir “düzel-
ti” eki yapıştırarak birkaç makalenin gözden geçirilmesi gerek-
tiğini açıkladılar. Şansımıza, Babel maddesi ne “düzeltildi” ne 
de kaldırıldı. 
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Babel,İzakEmmanueloviç(doğ.1894) – Sovyet yazar; 
Odessalı bir tüccarın oğlu. İlk öyküleri 1916’da yayımlandı, 
1923-1924 yılları arasında edebî faaliyetinin doruğuna çıktı. 
Babel’in edebiyat alanındaki üretiminin hacmi küçüktür. Kul-
landığı temel tür “novella” ya da kısa öyküydü, bunların çoğu 
üç tematik dizide gruplandırılabilir: Odessa Öyküleri, esas 
olarak Odessalı gangsterlerin maceraları hakkında (Benya 
Krik filminin senaryosu ve “Günbatımı” oyunu da bu temayı 
işler); Kızıl Süvari Alayı öykü derlemesi – Budenni ordusunun 
1920’de çıktığı, Babel’in de katıldığı seferden izlenimler; ve 
otobiyografik hikâyeler (Güvercinliğimin Hikâyesi vb...)

İnsan karakterinin tüm renkli açımlarına büyük ilgi duyan 
bir estet olan, soyut entelektüel hümanizme ve romantizme 
eğilimli, bütün yaşamı ve yapıtında kendi hevesli zayıflığının 
verdiği acıyı dile getiren Babel, devrimcinin yiğit ruhuna hay-
ranlık duydu ve Devrim’i temel bir unsur olarak görüp kor-
kusuzca kabul etti.

Babel, Kızıl Süvari askerlerinin portresini çizerken, 
Odessalı gangsterlerde olduğu gibi, onların gücü ve doğal 
cesareti karşısında, kendi entelektüelliğinin şüpheci ironisiy-
le, hem hayranlığını hem de korkusunu dile getirir. Bu da 
tumturaklı sözler ve mizahın özgün bir bileşimini yaratır. Ka-
rakteristik olarak, Kızıl Süvari Alayı kitabında, Babel dikkatini 
asker yaşamının renkli bölümlerinde daha az, partizanların 
çılgın kaçamaklarında daha çok yoğunlaştırır. 

Babel’in tipik özelliği ezelî ağdalı benzetmeleri, roman-
tizm ve keskin natüralizmi, fizyolojik olan ve erotik olanı öz-
gün bir biçimde bir araya getirmesidir, bu durum zaman 
zaman patolojik hale gelir. Büyük ustalığı özlü, pitoresk öykü 
anlatımında, yerel renkler ve yaşamla kurduğu parlak ve ze-
kice iletişimde yatar (örneğin Odessa Öyküleri’nde Yahudi 
yaşamının ince bir mizahla betimlenmesi).

Uzun süren sessizliğinden sonra 1931-1932’de yayımla-
dığı öyküler –ki aralarında, diğerlerinden ayrı olarak kolek-
tifleştirme temasına değinen “Gapa Gujba” başlıklı parça da 
var– yapı olarak daha önceki edebî eserlerine benzer.

L. KAGAN
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Doğrusu, bu “politik açıdan hatalı” makalenin yazarı teh-
likeli sularda yüzüyordu. İnsan, Bay Kagan’ın başına neler gel-
diğini merak ediyor.

O sırada, Büyük Tasfiyeler tam gaz ilerliyordu. Stalin ül-
keyi avucunun içine almıştı. Onun devrimci yoldaşları, gene-
ralleri, yazarlar, anarşistler, sözde Troçkistler ve onlarla bağlan-
tılı kişiler tutuklanıyor, işkence görüyor ve vuruluyordu. Poli-
tik terör yaşamın tüm alanlarına sızdı; edebî ve kültürel çevre-
ler dahil. Sıranın babama gelmesi an meselesiydi. Kendisinin 
de yıllarca gizli servisin titiz takibatı altında olduğunu mutlaka 
bilmiştir.

15 Mayıs 1939’da Babel tutuklandı. Ortadan kayboldu. 
Ne bir iz ne bir söz. Yok oldu. Kaldığı yerler arandı ve her kâğıt 
parçasına el kondu – yazışmalar, taslaklar, elyazmaları, her şey. 
Bunların hiçbiri bir daha ortaya çıkmadı. Adı, yapıtları, o hiç 
var olmamışçasına resmî olarak silindi. Yalnızca sessizlik kaldı. 
Bu kadar dost canlısı, sosyal açıdan bu kadar uyanık, bu kadar 
ünlü bir adam nasıl olurdu da dışarıya bir söz uçurmayı bece-
remezdi? Böylece tahminler başladı ve yavaş yavaş bir tür mit 
ortaya çıktı. Babel hiç var olmadı, ama var olmayışıyla ünlü 
oldu. Hayatımda çoğu kez bana şunlar soruldu: “Nasıl öldüğü-
nü biliyor musunuz? Yerini biliyor musunuz? Nedenini biliyor 
musunuz?” Sıkça sorulan bir başka soru daha var: “Neden Sov-
yetler Birliği’ne geri döndü? Zaten kötü bir zamandı. Bunu 
bilmiyor muydu? Neden Paris’te ailesiyle birlikte kalmadı?” 
Babel 1935 yazında, Kültür ve Barışı Korumak İçin Uluslarara-
sı Yazarlar Kongresi’ne gönderilen Sovyet yazarlar delegasyo-
nunun bir üyesi olarak Paris’e geldi. Bunun Avrupa’da kalmak 
için son şansı olacağını muhtemelen biliyordu. On yıl boyunca 
sayısız kez yaptığı gibi, annemden onunla birlikte Moskova’ya 
dönmesini istedi. Genel durumun kötü olduğunu bilmesine 
rağmen, yine de ailenin orada sahip olabileceği konforlu yaşa-
mı ona anlattı. Annemin olumsuz yanıt vereceği son fırsattı ve 
bunu asla unutmadı. Belki de sonraları korkularında tamamen 
haklı olduğu kanıtlandı ve Sovyetler Birliği’ne olan güvenini 
tümden yitirdi. Annem babamla yaptığı bu son konuşmaları 
bana defalarca anlattı.

Öyleyse Babel neden 1935’te Moskova’ya döndü? Yıllar-
ca, yaşamının içinde bulunduğu ikilemle boğuşmuştu. 1926’da 
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başlayan uzun Paris ziyaretlerinde, olası ele verilme korkusu 
olmadan düşüncelerini ifade edebiliyordu. Örneğin, yakın ar-
kadaşı Boris Souvarine’e1 göre, Babel, Sovyetler Birliği’ndeki 
yüksek politik alanlar, orada dönen dolaplar, manipülasyonlar 
ve günlük uygulamalar konusunda çok bilgiliydi. Stalin’in ka-
rakterinin yapısını ve özel yaşamını çok iyi biliyordu, onun 
gaddarca niyetleri ve suçlarıyla ilgili yanılgı içinde değildi.

O dönemde Babel’in politik görüşlerini yakından bilen 
bir başka kişi de Yuri Annenkov’du2. Annenkov anılarında, 
Paris’te Babel’le defalarca karşılaştığından ve 1930’ların başın-
da ondan mektuplar aldığından söz ediyordu. Babel 1932’de, 
üç yıl uzak kaldıktan sonra, ailesini görmek için Paris’e döndü. 
Annenkov şöyle yazıyordu:

Babel’in ruh hali son aylarda önemli ölçüde değişmişti. 
Doğru, hâlâ büyük bir şakacıydı, ama sohbet konuları fark-
lıydı. Sovyetler Birliği’nde son kalışı ve devletin talepleri ve 
talimatlarıyla yaratıcı sanatın giderek bastırılması onu tama-
mıyla hayalkırıklığına uğratmıştı. “Sovyet ideolojisinin kışla 
mantalitesi”nin çerçevesi içinde yazmak onun için çekilmez 
bir şeydi, ancak başka türlü nasıl yaşayabileceğini de bilmi-
yordu.

Annenkov 1932’de Babel’e yaptığı bir başka ziyareti an-
latırken, sohbetin tek bir konusu olduğuna dikkat çekiyordu: 
yaşamın nasıl sürdürüleceği.

1.BorisSouvarine(1895-1984),Paris’eyerleşmişRuskökenlitarihçiveya-
zar. Lenin’in kişisel tavsiyesiyle, Üçüncü Enternasyonel Komitesi’nin üyesi,
dahasonraKominternİdariKomitesi’ninüyesi,kurulmasınayardımcıolduğu
ve1924’tekovulduğuFransızKomünistPartisi’ninüyesioldu.Yapıtlarıara-
sında,JosephStalinhakkındakiilkbiyografivetarihselincelemeolanStaline: 
Aperçu historique du Bolchevisme(Stalin:BolşevizminTarihselÖzeti,1935)ve
Dernières conversations avec Babel (Babel’leSonSohbetler,1979)sayılabilir.
2.YuriPavloviçAnnenkov(1889-1974),ünlüRusportreci,ressam,matbaacı,
teknikressam,dekoratör,çizgiromancı,yazar,eleştirmen,sahneyönetmeni.
1924’te SSCB’den ayrılıp Paris’e yerleşti. Tanınmış sanatçılar, yazarlar ve
politik figürlerle karşılaşmalarının anıları 1996’da yayımlandı. (People and 
Portraits: A Tragic Cycle; İnsanlarvePortreler:TrajikBirDevre)
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“Benim bir ailem var: bir karım ve kızım,” dedi Babel. 
“Onları seviyorum ve onlara bakmak zorundayım. Hiçbir 
koşulda Sovyetler’e geri dönmelerini istemiyorum. Burada 
özgür kalmalılar. Peki ya ben ? Yiğit Gaito Gazdanov gibi, 
burada kalıp taksi şoförü mü olayım? Ama onun çocukları 
yok ki ! Proleter devrimimize geri mi döneyim? Ne devrim 
ama ! Yok oldu ! Ya proletarya ? Uçtu gitti; tavanı akan, teker-
leri çıkmış eski bir at arabası gibi. Ve tekersiz kaldı. Şimdi, 
sevgili kardeşim, Merkezî Komiteler öne çıkmaya çalışıyor – 
daha etkin olacaklar. Onların tekere ihtiyacı yok – onun ye-
rine makineli tüfekleri var. Gerisi gayet açık ve kibar toplum-
da dedikleri gibi, daha fazla yorum gerektirmiyor. (...) Belki 
de her şeye rağmen taksi şoförü olmam, gerçi, bildiğin gibi, 
ehliyet sınavını uzun süre önce geçtim. Burada bir taksi şo-
förü bir Sovyet üniversitesinin rektöründen daha özgür. (...) 
Şoför olayım ya da olmayayım, özgür bir adam olacağım.”

Babel 27 Temmuz 1933’te Annenkov’a, Moskova’dan tu-
haf bir celp aldığını ve hemen yola çıkacağını yazdı.

En dramatik koşullarda, parasız ve her yere borçlu hal-
de. (...) Bensiz iyi yaşa. Ben yokken Evgenya Borisovna’yı1 
unutma. (...) Seni öpüyorum. Moskova’ya gittiğim için mut-
luyum. Gerisi acı ve belirsiz.

Bu, Yuri Annenkov’un babamdan aldığı son mektup ol-
muş. Yazışmalarında, Babel yüreği ikiye bölünmüş bir adam, 
eşit güçle iki farklı yöne çekilen bir adam gibi geliyor bana.

1933’te Babel’in hâlâ güçlü bir politik koruyucusu vardı, 
sevgili akıl hocası Aleksey Maksimoviç Gorki. Gorki, Babel’in 
yaşamında kritik ve yeri doldurulamaz bir rol oynamıştı. Babel 
1924’te şöyle yazıyordu:

1916’nın sonunda tesadüfen Gorki’yle karşılaştım. Her 
şeyi bu karşılaşmaya borçluyum ve bugün bile Aleksey Mak-

1. Evgenya Borisovna Babel, doğ. Gronfein. Annemle babam 9 Ağustos
1919’daOdessa’daevlenmiş.
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simoviç adını sevgi ve saygıyla anarım. İlk öykülerimi 
Letopis’in Kasım 1916 sayısında yayımladı. Aleksey Maksi-
moviç bana son derece önemli şeyler öğretti ve genç bir 
adam olarak yapacağım iki-üç zararsız denemenin ancak 
şans eseri başarılı olacağının, edebiyatta bir yere varamaya-
cağımın ve şaşırtıcı derecede kötü yazdığımın açık olduğu 
bir dönemde beni dünyaya yolladı.1 

Babam 1933 baharında İtalya’ya yaptığı bir gezi sırasında, 
Sovyetler Birliği’ne dönmeden kısa bir süre önce, Gorki’yi 
Sorrento’da ziyaret etti. Onun 1936’daki ölümü Babel için bü-
yük bir kişisel kayıp oldu ve yaklaşan kaçınılmaz trajedinin 
sinyallerini verdi. 

Babel’in zihnini meşgul eden başlıca şeylerden biri paray-
dı. Bütün yetişkinlik döneminde Babel’in para sorunları oldu 
ve onları dert edindi. Para kazanmadığından değil. Tersine, çok 
para kazandı. 1920’lerde öyküleri kitap biçiminde tekrar tek-
rar basıldı. Bir yılda (1924-1925), dört öykü derlemesi ve iki 
senaryosu yayımlandı. Yabancı basımlar için de ödeme yapılı-
yordu ona. 1930’larda Moskova, Kiev ve Leningrad’daki film 
stüdyoları için çalıştı ve çabaları karşılığında son derece iyi pa-
ralar aldı. Özgün senaryolar yazmakla kalmadı, başkalarının 
senaryolarını da, kendine mal etmeden, gözden geçirip düzelt-
ti. Anlaşıldığı kadarıyla, ancak onun tutuklanmasından sonra 
gösterilen ve jenerikte adının geçmediği Gorki Üçle me si’nin 
başlıca yazarıydı.

Babel’in sorunu paranın olmaması değil, onu idare ede-
memesiydi. Her şeyden önce, yurtdışındaki akrabalarıyla ilgi-
lenmekle yükümlü hissediyordu kendini. Kız kardeşi Meri 
Emmanuelovna Şapoşnikov, Belçika’da tıp okuyan nişanlısının 
yanına gitmek üzere 1924’te ülkeden ayrılmıştı; annem Ev-
genya Borisovna 1925’te ayrılarak Bolşeviklerden ömür boyu 
nefret etti; Babel’in annesiyse ülkeden en son ayrıldı ve 1926’ 
da Brüksel’deki kızının yanına gitti. 

1.Bu alıntının yapıldığı, Babel’in kısaotobiyografik yazısı şu kitapta yer al-
mıştır:Pisateli: autobiografii i portrety sovremennykh russkikh rozaikov-Sovre men
nyie Problemi (Yazarlar:OtobiyografilerveÇağdaşRusYazarlarınPortreleri-
ÇağdaşSorunlar),Moskova,1926.
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