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Savaşın bitiminden kısa bir süre sonra, Londra’ya ilk 
gelişimde kendimi Kensington’da, High Sokağı yakının-
da, özel otel diye adlandırılan bir pansiyonda buldum. 
Pansiyon Mr. Shylock’a aitti. Kendisi orada yaşamıyordu 
ama tavan arası ona ayrılmıştı ve Maltalı kâhya Lieni, 
bana, Mr. Shylock’un arada bir genç bir kızla geceyi ora-
da geçirdiğini söylemişti. “Ah şu İngiliz kızları!” demişti 
Lieni. O da, savaş sonrası bir maceranın ürünü gayrımeş-
ru çocuğuyla birlikte, bodrum katında yaşıyordu. Tavan 
arasıyla bodrum, yani zevk ve cezası arasında da, sıkış tı-
kış, biz pansiyonerler yaşıyorduk.

Mr. Shylock’a bol aynalı, uzun, kitap biçimli, gard-
robu tabuta benzeyen bir oda için haftada üç gine ödü-
yordum. Ona, yani her hafta on beş çarpı üç gine alan, 
bir metrese sahip, yenilebilirmiş hissi verecek kadar ka-
liteli kumaştan elbiseleri olan bu adama karşı, sadece 
hayranlık duyabilirdim. Londra’nın sosyal yaşam tarzına 
da, ku zeyin farklı dış görünüşüne ve rengine de alışık 
değildim ve Mr. Shylock’un tıpkı bir avukat, bir işadamı 
ya da bir politikacı gibi seçkin göründüğünü düşünüyor-
dum. Birini dinlerken kulak memesini hafifçe ovuşturup 
başını yana doğru eğiyordu. Bu hareketin çok etkileyici 
olduğunu düşündüğüm için hemen taklit ettim. Avru

1
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pa’da yakın zamanda yaşanan olayları biliyordum; bunlar 
bana azap veriyordu ve haftada yedi sterlinle geçinmeme 
rağmen, Mr. Shylock’a katıksız ve sessiz bir sevecenlikle 
yaklaştım.

Kış geldiğinde Mr. Shylock öldü. Lieni’den cesedi-
nin yakıldığını duyana kadar bundan haberim olmadı. 
Lieni de hem kocasının ölümünü kendisine bildirmedi-
ği için Mrs. Shylock’a biraz kırgındı hem de gelecek kor-
kusuna kapılmıştı. Bu Londra ölümünün hızı ve gizliliği 
benim de huzurumu kaçırmıştı. Aynı zamanda da, 
Lond ra’ya gelişimden bu yana, ölümün farkında olma-
dığımı, Karayipler’deki Isabella Adası’nda, bütün öğle-
den sonralarımıza hareket getiren cenaze törenlerine ben-
zer bir şey görmediğimi hatırlatmıştı. Her neyse, sonuç 
olarak Mr. Shylock ölmüştü. Ama Lieni’nin korkuları-
nın aksine, pansiyonun düzeninde bir değişiklik olmadı. 
Mrs. Shylock ortaya çıkmadı. Lieni bodrumda yaşamaya 
devam etti. On beş gün sonra da beni bebeğinin vaftiz 
töre nine çağırdı.

Saat tam üçte kilisede olmamız gerekiyordu. Öğle 
yemeğinden sonra daracık odama çıkıp beklemeye başla
dım. Hava çok soğuktu. Odaya karanlık çökmüştü, dışa-
rıdaki ışıkta bir tuhaflık fark ettim. Ölgündü ama içinde 
gizli bir canlılık vardı sanki. Sonra yağmur çiselemeye baş-
ladı. Alışılmadık bir çiselemeydi bu: Damlacıkları görebi-
liyor, pencerenin camına çarptıklarını duyabiliyordum.

Merdivenden telaşlı kadın ayak sesleri geliyordu. Ka-
pım hızla itilip açıldı ve Lieni, yüzünün yarısı yıkanmış, 
beyaz ve temiz, elinde makyaj malzemesine bulanmış bir 
parça pamuk, nefes nefese, “Bilmek istersiniz, di ye düşün
düm. Kar yağıyor!” dedi.

Kar!
Pamukla gözlerini ovuşturuyor, onu dudaklarına bas-

tırıyor, hafifçe yanaklarına dokunduruyordu –iri bir el, 
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iri parmaklar, küçücük bir pamuk parçası– sonra koşarak 
dışarı çıktı.

Kar. Nihayet “benim havam.” Ve kar tanecikleri; hava 
kadar hafif, sıkışmış buz parçacıkları. Sıkışmıştan da öte; 
parçalanmış. Ama en büyüleyici olan, ışıktı. Karanlık ko-
ridora çıkıp pencerenin önünde durdum. Sonra yukarı, 
çatıdaki pencereye doğru tırmanmaya başladım. Her kat-
ta durup sokağa bakıyordum. Derken halı bitti, merdi-
ven dar bir koridorun başında sona erdi. Üstümde çatı 
penceresi, altımda da derinleştikçe karanlıklaşan merdi-
ven boşluğu vardı. Tavan arasının kapısı aralıktı. İçeri gir-
dim ve kendimi, suniymiş hissi veren ölgün bir ışıkla 
aydınlanan boş bir odada buldum. Oda soğuk, korunma-
sız ve terk edilmiş hissi uyandırıyordu. Tahta döşemeler 
çıplaktı ve üzerine kum dökülmüş gibiydi. İçeride tozlu 
gazete kâğıtlarının üzerindeki bir şilteden, yırtık pırtık 
mavi pazen bir örtüden ve düşecek gibi duran sarsak bir 
yazı masasından başka bir şey yoktu.

Pencerenin önünde dururken –çerçevesi eğriydi, bo-
yaları soyulmuştu, buradaki her şey öyle derme çatmaydı 
ki, aşağısı çok sağlam görünüyordu– ölgün ışığı yüzüm-
de hissettim. Kar taneleri havada yalnızca süzülmüyor, 
aynı zamanda fırıl fırıl dönüyorlardı. Cama dokunduk
larında da, eriyen bir buz şeridine dönüşüyorlardı. Kur-
şuni gökyüzünün altında çatılar, beyaz ve parlak siyah 
yamalar gibi görünüyordu. Savaşta bombalanan alan bem-
beyazdı; bütün çalılar, atılmış bütün şişeler, kutular, te-
nekeler, ayırt edilebiliyordu. Bu kusursuz gü zellikle ne 
yapacaktım? O odadan, çirkin bacalardan çıkan incecik 
kahverengi dumanları, bombalanmış alanın yanındaki 
evin kocaman payandalarla desteklenmiş boyalı duva-
rını seyrederken, döşemesinde bir şilte bulunan o boş 
odadan dışarı bakarken, şehrin bütün büyüsünün uzak-
laşıp gittiğini ve hem şehrin hem de içinde yaşayan in-
sanların kimsesizliğini hissediyordum.
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Bir şilte, bir yazı masası. Mr. Shylock hayattayken 
daha fazlası var mıydı acaba? Onun gibi seçkin, onun gibi 
özenli giyinen bir adam ve bu oda; onun zevk mekânı. 
Yazı masasının çekmecesini açtım. Kenarları eprimiş bir 
kimlik kartı. Mr. Shylock’un kartı; onun düzgün imzası. 
Yün bir etek ve kazak giymiş tombulca bir kızın buruş-
muş fotoğrafı. Belli ki, fotoğrafı çeken kişinin eli biraz 
titremişti, bu yüzden de dergilerdeki, önemli olaylarla 
ilgili haber fotoğraflarını hatırlatıyordu; az rastlanan tür-
den, bir daha çekilmesi mümkün olmayacak fotoğrafları. 
Kızın masum, dikkat çekmeyen bir yüzü vardı. “Metres” 
sözcüğünün ve ayıbın yaratması gereken şaşkın ifade yan-
sımamıştı bu yüze. Kız, bir arka bahçede duruyordu. Ar-
kasında görünen, komşularının evi olmalıydı. Onun için 
tanıdık bir evdi. Hayalimde oraya girmeye, o ânı, yani fo
toğrafın çekildiği ânı yeniden yaratmaya çalıştım. Muhte-
melen yaz başında bir pazar günüydü, öğle yemeğinden 
hemen önce. Herhalde bu fotoğrafı çeken, Mr. Shylock 
değildi. Peki erkek kardeşi mi, babası mı, kız kardeşi mi? 
Her neyse, burada sona ermişti. O an, o muhabbet ânı, 
bacaların arkasındaki bu metruk odada, arka bahçedeki 
kıza herhalde yabancı bir ülke gibi görünmüş olan bu 
odada son bulmuştu.

Fotoğrafı saklamam gerektiğini düşündüm ama son-
ra bulduğum yere bıraktım. Ve, bu bana olmasın, diye 
düşündüm. Ölüm? Bu herkesin başına gelir. Madem 
öyle, hiç değilse arkamda daha çok şey bırakabileyim. 
Hatıralarıma saygı gösterilsin. Kimse beni küçük görme-
sin. Ama hislerimi kelimelere dökmeye çalışırken, güç-
lükle başlamış kendi yolculuğumun, hayatım boyunca 
kaçınmaya çalıştığım bir gemi kazasıyla sona erdiğinin 
farkındaydım.

* * *
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Kasvetli bir başlangıç. Başka türlü olamazdı zaten. 
Bunlar, siyasi yaşamım süresince akşamları köşeme çeki-
lip yazdıklarımdan ibaret anılarım değil. Otobiyografik 
bir çalışmadan öte, dönemimizin hastalıklarının, ancak 
iktidara yakın olmakla edinilebilecek kişisel tecrübelerle 
ifşa edilmesi. Ama bu, sadece bana hitap eden bir kitap 
da değil. Evet, doğru; sükûnetle yazıyorum ama elimde 
olsa, seçeceğim sükûnet bu olmazdı. Çünkü hayatımın 
akşamına çok uzağım daha, henüz kırk yaşındayım ve 
artık siyasi bir kariyerim yok.

Adama ve siyasi hayatıma dönmenin imkânsız ol-
duğunu biliyorum. Sömürgelerde olaylar çok hızlı geli-
şir, liderler çok hızlı devrilir. Ben de çoktan unutuldum. 
Ayağımı kaydırıp yerime geçenlerin de aynı akıbete uğ-
ramak üzere olduklarını biliyorum. Meslek hayatım ke-
sinlikle “alışılmadık” nitelemesini hak etmiyor. Şablonla-
ra son derece uygun. Bir sömürge politikacısının meslek 
hayatı kısadır ve vahşetle sona erer. Bizde düzen yoktur. 
Her şeyden öte, güç yoktur ve biz bu iktidar eksikliğini 
anlamayız. Kelimeleri çarpıtır ve güç kazanmak için kul-
lanırız ama blöfümüz görülür görülmez de kaybederiz. 
Bizim için politika, yap ya da öl demektir. İlk ve son kez 
taarruz demektir. Kendimizi bu işe adadık mı, siyasi ça-
tışmalarla yetinmez, çoğu zaman gerçek anlamıyla haya-
tımızı ortaya koyarak savaşırız. Değişken ve kaypak top-
lumlarımız da bize destek olmaz. Savaşın sıcağından 
sonra bizi içine alacak, tazeleyecek, yeniden canlandıra-
cak üniversiteler ve şehir meclisleri yoktur. Kaybedenler 
için –ki sonunda hemen herkes kaybeder– sadece bir tek 
yol vardır; kaçmak. Daha büyük bir düzensizliğe, son 
boşluğa; Londra’ya kaçmak.

Pek çoğumuz, ortak duvarlı küçük banliyö evleri-
mizde, gözden uzakta, mütevazı hayatlar sürdürürüz. 
Cumartesi sabahları alışveriş için Sainsbury’e gider, kala-
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balığın arasına sıkışırız. Komşularımızın futbolbilardo 
hayallerinin ötesinde bir görkemin varlığından haberda-
rızdır, yine de mahkûm edildiğimiz altorta sınıf çevre-
lerde, göçmen yaftasıyla yaşarız. Pasifik toplumunun ken-
dine özgü gaddarlıkları vardır. Unvanları elinden alınmış 
birinden beklenen, ölmesi ya da kaçması değil, seviyesini 
bulmasıdır. Zaman zaman The Times’da, mütevazı bir 
adresten yollanmış, önemli bir konuda görüş bildiren bir 
mektubu okurken, tanıdık bir ada rastlar ve zincire vu-
rulmuş, mutsuz bir ruhun karmaşasına, aynı duygularla 
tanık olurum. Daha geçen gün Batı Yakası’nda büyük bir 
mağazanın zemin katındaydım. Satış görevlilerinin, gö-
ğüslerinde isimleri yazılı küçük plastik rozetler taşıdıkla-
rı mağazalardan biriydi bu. Boyasız mutfak eşyalarının 
arasında dolaşıyordum. Giysilerimi havalandırmak için 
ahşap, katlanabilir bir askıya ihtiyacım vardı. Şu anda 
kaldığım otelde, geceleri banyoya kurabilirim, diye dü-
şünüyordum. Satış görevlisinin arkası bana dönüktü. Ya-
nına gittim. Döndü. Yüzü yabancı gelmiyordu; bluzu-
nun göğsüne iliştirdiği rozete göz atınca hiç kuşkum 
kalmadı. Onunla en son, Bağlantısız Ülkeler Kon fe ran
sı’nda karşılaşmıştık; kocası oradaki ateşli konuşmacılar-
dan biriydi. Birbirimizi parti ve yemek kalabalıklarında 
çok görmüştük. O zamanlar “ulusal kostümünü” giyerdi. 
İpekli giysilerinin renkleri Asyalı tenini iyice vurgular, bu 
da ona baştan çıkarıcı bir görüntü verirdi. Oysa şimdi, 
mağazanın üniforma tipli etek bluzu göğüslerini ve kal-
çalarını biçimsiz yığınlara çevirmiş. Havaalanında birbi-
rimize veda ederken, elçiliğinin üçüncü kâtibinin son 
dakikada protokol düzenini altüst ederek bir demet çi-
çekle koşup gelişini ve ona, diplomatik kariyerini koru-
ma kaygısı ve geçmişinin kasvetli karanlığına düşme kor-
kusuyla, özel bir armağan olarak sunuşunu hatırlıyorum. 
Ve şimdi o kadın, boyasız mutfak eşyasının arasında du-
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ruyordu. Yüzüne bakamadım. Alışveriş yapmaktan vaz-
geçtim, beni tanımadığını umarak oradan uzaklaştım.

Daha sonra, trende oturmuş, kurum kaplı yüksek 
binaların, yıkılmak üzere gibi görünen barakaların, uzun 
süredir bakımsız bırakılmış bahçeleri Karayipler’deki ar
ka bahçeleri hatırlatan, Victoria Çağı tarzı, işçi sınıfı 
apartmanların önünden geçerken, ateşli hatip kocasını 
merak ettim. Acaba bir büroda uysalca çalışmaktan bit-
kin mi düşüyordu? Yoksa iş bulmaktan ümidini kesmiş, 
bir banliyö evinde, yetersiz bir gelirle aylaklık mı edi-
yordu? Bunu söylemek zorundayım; pek çoğumuz yok-
suluz. Hikâyelerimiz, bir gazetenin ekonomi sayfasın-
daki küçük bir paragrafta, az tanınan bir İsviçre banka-
sının batışıyla ilgili bir haberde gizli. Ama bundan da 
fazla bir şey çıkarmamak gerek. Çünkü çoğumuz servet 
edinemeyecek kadar çekingen ya da cahildik: Fırsat ve 
ihtiyaçlarımızı, eski yokluk hayallerimize göre değerlen
dirmiştik.

* * *

Gençlerin kötümserliğinden, ateizm ve başkaldırı 
gi bi, büyüdükçe aşılacak bir şeymiş gibi söz ederler. Bu
na rağmen, Mr. Shylock’un ölümünün üzerinden nere-
deyse yirmi yıl sonra, bu son –ve belki de en son– Lond-
ra ziyaretimde, şu andaki ruh halim, tecrübemi ve tüm 
faaliyetlerimi onaylarcasına, aradan geçen yılların, ara 
sıra buraya yaptığım ziyaretlerin –Humber arabaların, 
otellerin, yardımsever görevlilerin, Malborough Malikâ
nesi’ndeki III. George’un portresinin, evliliğimin ve yap-
tığım işlerin– üzerinden atlayıp Mr. Shylock’un tavan 
arasında içimi dolduran o ilk hisle birleşti; o günle bugün 
arasındaki her şey, parantez içinde yaşanmıştı sanki. Ger-
çek hangisi? İçinde bulunulan ruh hali mi, yoksa o ruh 
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halinin sonucu olarak yaşanan ve insanı tekrar o ruh ha-
line götüren olaylar mı?

Mr. Shylock’un pansiyonunu en son birkaç yıl önce 
gördüm. Aslında orayı aramıyordum, birlikte yemek yi-
yeceğim bakan, pansiyonun yakınında oturuyordu. İri baş-
lı çivilerle süslü, camları boyalı iki kanatlı tahta kapının 
yerini, leylak renkli düz bir kapı almıştı, elyazısıyla yazıl-
mış görüntüsü veren kapı numarasıyla da birleşince ka-
dın çamaşırı satan bir dükkânın girişine benzemişti. Fazla 
heyecanlanmadım; hayatımın o dönemi sona ermiş ve 
gereken yere konmuştu. Bugün de o kadar soğukkanlı ola-
bilir miydim, merak ediyorum. Kensington, şehrin yaşa-
dığım ya da ziyaret etmekten hoşlandığım bir bölümü 
değil aslında. Eskiye oranla epey kalabalıklaşmış ve sanı-
rım oldukça da pahalı bir yer olmuş. Ayrıca ırkçı bir çal-
kalanışın da merkezi haline gelmiş ve ben, artık beni ilgi-
lendirmeyen savaşlara karışmak istemiyorum. Artık ke-
deri paylaşmak istemiyorum; buna yetecek gücüm yok. 
Bu yazdıklarımın dışında, kendime uygun sözcükler bu-
lamıyorum, bulduklarımla da politikacıyı, dava tacirini 
mümkün olduğunca uzağa iteceğim. Bu fazla zor olma-
yacak. Siyasi yazılarıma doydum artık. Şu anda beni yön-
lendiren tek dürtü, bana zorla kabul ettirilen bu hareket-
sizlik içinde, son boşluğu sağlama alabilme dürtüsü.

Pek çok kez kar gördüm. Hâlâ, her görüşümde beni 
büyülüyor ama artık onun “benim havam” olduğunu dü-
şünmüyorum. Artık ne ideal manzaraları hayal ediyo-
rum ne de kendimi onlara bağlayacak arayışlara giriyo-
rum. Sonunda bütün manzaralar toprağa, hayalimdeki 
bütün altınlar katı gerçeğe dönüşüyor. Sürgündeki pek 
çok vatandaşımın aksine ben, dört duvarlı bir banliyö 
evinde yaşayamadım. Kendime karşı bile, bir toplumun 
üyesi ya da köklerini inkâr eden biri rolünü oynayama-
dım. Uzak banliyö otelimin sunduğu özgürlüğü, sorum-
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luluktan yoksun olmayı tercih ediyorum. Geçicilik duy-
gusu hoşuma gidiyor. Çevrem, Mr. Shylock’un tavan ara-
sında incelediğim fotoğraftakine benzer evlerle çevrili ve 
duygularıma kapılmış olmak beni utandırıyor. Artık o 
evleri çok az görüyorum, içlerinde yaşayan insanları hiç 
düşünmüyorum. Kötülerin ve zulme uğramışların yaşam
larında güzellik aramaya çalışmıyorum. Zulümden de, 
zulme uğrama korkusundan da nefret ediyorum.

* * *

Vaftiz töreni saat üçteydi. Üçe beş kala, Lieni’nin 
odasına indim. Oda, her zamankinden daha dağınıktı; 
şöminenin üzerinde faturalar, takvimler ve sigara paket-
leri, çeşit çeşit şapkalar, yatağın üzerinde giysiler, bir par-
ça muşamba, bebek arabası, eski gazeteler; kumaş havla-
rıyla kaplanmış bir dikiş makinesi. Demirli bodrum pen-
ceresinin ardındaki, genellikle siyah görünen küçük bah-
çe bembeyazdı, kar otların üzerini, çıplak ve düz gövde-
li ağacı, yüksek tuğla duvarı tamamen örtmüştü. Bu gö-
rüntü içerideki rutubete ekleniyor ve adeta karmaşayı 
büyütüyordu. Ama bebek hazırdı. Lieni de süslü şömine 
aynası önünde tırnaklarını gözden geçirirken tertemiz, 
pırıl pırıl ve neredeyse hazır görünüyordu. Bu her za-
man ilgimi çeken bir dönüşüm olmuştu. Lieni’de “havalı 
İngiliz kızlarından” söz etme alışkanlığı vardı. Bu sözleri 
ondan ilk kez, bir İngiliz kızının Afrikalı bir kabile reisiy-
le evlenmesi üzerine, bir faşistle ve ötekilerle yaptığı bir 
tartışmada pek de onaylamaz bir tonda kullandığında 
duymuştum. Lieni kendini de havalı bir İngiliz kızı ka-
bul ediyordu ve ne zaman birlikte dışarı çıksak ya da ne 
zaman, ilişki kurduğu genç Hintli mühendisle buluşacak 
olsa, havalı İngiliz kızını yaratmak için dünyanın vaktini 
harcıyordu. Gidilecek yer, ister köşedeki ucuz İtalyan 
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restoranı ister pek de uzak olmayan sinema olsun, fark 
etmiyordu. Bu, kendinden çok, şehre borçlu olduğu bir 
görevdi sanki.

Vaftiz törenine katılacaklar ön taraftaki odada top-
lanmışlardı. Saat üçü geçtiği için bazıları yatak odasına 
girip sorular sormaya ve Lieni’ye zamanı hatırlatmaya 
başladılar. Lieni hepsini yatıştırdı, onlar da konuşmak 
için yatak odasında kaldılar. Konuklardan ikisi taşradan 
gelmiş bir çiftti. Onlarla daha önce tanışmıştım. Kadın 
İtalyan’dı; savaşa ilişkin, özellikle de rahiplerin açgözlü-
lüğüne ilişkin acı anıları vardı. Adam, hayatımda gördü-
ğüm en ufak tefek İngiliz’di. Bu savaş dönemi aşkı ve 
onunla birlikte gelen çocuklar ona epey güven vermişti 
ama gözlerindeki karanlık kaybolmamıştı. Bu gözler hâlâ 
çektiği acıların izlerini taşıyordu. Yeni güvenlik bölgesin-
de Lieni’ye “göz kulak olma” görevini üstlenmişti, bebe-
ğin vaftiz babası o olacaktı. Konuklardan bir başkası da, 
daha önce hiç görmediğim zayıf, orta yaşlı bir İtalyan 
hanımdı. Köşeli bir çenesi, çok yorgun gözleri vardı, bü-
tün hareketleri çok ağırdı. Lieni onun Napoli sosyetesine 
dahil bir kontes olduğunu, bir keresinde Malta’da, Pren-
ses Elizabeth’in de katıldığı bir baloda bulunduğunu 
söyledi. “Kontes bu köhne evi satın almayı düşünüyor,” 
dedi; köhne sözcüğü İtalyan aksanına uyuyordu. Konte-
se gülümsedim, o da canından bezmiş bir gülümsemeyle 
karşılık verdi.

Sonunda hazırlanmayı başardık. Ufak tefek İngiliz, 
bir taksi bulmaya gitti. Bir süre sonra, artık sabırsızlan-
maya başlayan Lieni, hepimizi kapının önüne çıkardı. 
Sokak kahverengi ve ıslaktı. Ama kar, otelin adını da göz-
lerden gizleyerek, kapı önündeki direkleri beyaza boya-
mıştı. Taksi geldi, ufak tefek İngiliz, arabanın ön koltuğu-
na oturdu ve paltosuyla huzursuzluğu arasında büzülüp 
iyice küçülüverdi. Kilise fazla uzak değildi. Saat üçü yir-
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mi geçe oradaydık. Zamanlamamız iyi sayılırdı. Kimse 
bizim için hazırlanmamıştı. Kilise bombalanmış olduğu 
için vaftiz töreni ek binada yapılacaktı. Diğer anneler ve 
çocuklarıyla birlikte bekleme odasında oturup bekleme-
ye başladık. Bu arada Lieni, şapkasının altında sürekli 
gülümsüyordu. Havalı bir Londralı kız gibi. Bir bebek 
ciyakladı. İki küçük kız, üzerinde “Mumlar iki peni” ya-
zan kutuya yaklaştılar, paralarını attılar, mumlarını yakıp 
bir ayaklığın üzerine yerleştirdiler. Kızların annesi bakış-
larını bize çevirdi, adeta onay beklercesine gülümsedi.

Saat üç buçukta kirli yakalı, tıraşsız bir adam telaşla 
odaya girip, “Vaftiz mi?” diye sordu. “Evet, evet,” dedi an-
neler. Adam dışarı çıktı ve bir saniye sonra tekrar görün-
dü. “Kaç bebek? Kaç bebek?” Bebekleri kendi saydı ve 
cevabı da kendi verdi: “Üç.” Bir kez daha yok oldu, önce-
ki kadar büyük bir hızla tekrar döndü, kapıyı açtı ve ken-
disini takip etmemizi istedi. Peşinden merdivenleri çık-
tık. Her yanda mumluklar vardı, duvarları aşıboyalı bü-
yük bir odaya girdik. Adam askıdan beyaz bir cüppe aldı 
ve zar zor üzerine geçirdi. Sonra, sessizce, gülümseyerek 
bir rahip geldi. Bir rafa yöneldi, üzerinde altın renkli haç-
lar bulunan mor bir omuz atkısı aldı ve dikkatle omuzla-
rına yerleştirdi. Tıraşsız adam seyirtti ve üç vaftiz babası-
na parlak şeffaf zarflı küçük kartlar dağıttı. Vaftiz töreni 
başlamıştı. Sonunda sıra, Lieni’nin bebeğine geldi.

“John Cedric, kiliseden ne istiyorsun? İman, diye-
ceksin.”

Vaftiz babamız bu yönlendirmeden hoşlanmamıştı. 
Kendisine verilen karta bir göz attı ve sonunda söyledi: 
“İman.”

“Peki iman sana ne verir? Ebedi hayat, diyeceksin.”
“Biliyorum, peder. Ebedi hayat.”
Rahip bebeği tükürüğüyle, başparmağı ve diğer par-

maklarıyla takdis etti. Burnuyla bebeğin vücudu üzerin-
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de istavroz çıkardı. Yanılmıyorsam –bu törene ilişkin 
anılarım giderek bulanıklaşıyor– bir ara da bebeğin ağzı-
na bir tutam tuz koydu. John Cedric yüzünü buruşturup 
dilini büzdü. Vaftiz babası aracılığıyla şeytanı ve onun 
yaptıklarını reddetti. Tanrı’yı kabul etti ve sonunda tö-
ren bitti. Lieni sona doğru iyice hüzünlenmişti. Rahibin 
yanına gidip ona para teklif ederken gözyaşlarına boğul-
mak üzereydi – yanılmıyorsam rahip bu teklifi reddetti. 
Artık havalı bir Londra kızı değildi; ilk kez o öğleden 
sonra onun evlenmemiş bir anne olduğunu hatırladım. 
Takside ruhlarımızı yeniden canlandırmak ufak tefek 
vaftiz babasına düştü, rahiplere şiddetle karşı olan karısı 
Elsa bile, çok güzel bir tören olduğunu kabul etti.

Törenden sonra bir parti verilecekti. Lieni bütün 
dostlarını davet etmişti. Saat altı civarında gelmeye baş-
ladılar, bazıları doğrudan işlerinden çıkıp gelmişti. Lieni 
mutfaktaydı, kilise deki özenli hali kirli mutfak önlüğüy-
le kısmen bozulmuştu. Ufak tefek vaftiz babası, bodrum 
katın ön odasında, ev sahibi gibi davranıyordu. Birkaç 
ıslak yağmurluklu Maltalı hep birlikte içeri girdiler ve 
asık suratlarla hem İngilizce hem kendi dillerinde ko-
nuşmaya başladılar. Edindiğim izlenime göre, işlerden, 
paradan ve Londra’da bütün Maltalıları birer beyaz kö-
leye çeviren önyargıdan söz ediyorlardı. Kontes herkese 
gülümsüyor ve çok az konuşuyordu. Faşist Johnny karı-
sıyla birlikte geldi. Siyah bir gömlek giymişti, bu, bir böl-
gede “çalıştığının” işaretiydi. Karısı da, her zamanki gibi 
sarhoştu. Bütün Maltalılar onu sıcak bir tavırla selamla-
dılar. “Merhaba, Johnny, aslanım! Bu gece nerede faaliyet 
gösterdin Johnny?” “Notting Hill Gate’de,” dedi aslanım 
Johnny. “Pek kalabalık değildi.” “Havandandır,” dedi Mal-
talılardan biri. “Hanımefendi de, Araba ve Atları adlı 
pub’da kafayı buldu,” dedi aslanımJohnny, daha iyi bir 
açıklama bulmuş gibi. Her zamanki sabırlı dargınlığını 
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takınmıştı. Hanımefendi kendinden bahsedildiğini du-
yunca göz kırptı ve sandalyesinde doğru oturmaya çalış-
tı. Diğer pansiyonerler de aşağı inmişti. Kenyalı kız, er-
kek arkadaşı, bir sarışın, uzun konuşmalarda başarısız 
olduğu için, bu eksiğini sabit bir gülümseme ve aşırı na-
zik hareketlerle telafi etmeye çalışan işsiz, alkolik, güler 
yüzlü, sessiz Burmalı öğrenci, uğursuz kehanetlerde bu-
lunan uzun boylu Yahudi genç, iki İtalyan metresiyle ve 
Lieni’ye göre polisle de başı sürekli dertte gözlüklü genç 
Cockney ve Fas’tan gelmiş, bir gazyağı ocağıyla Fas’ın 
sıcaklığını korumaya çalıştığı odasında ayda biriki ucuz 
Amerikan kitabı çeviren Fransız. Şehrin bütün bilinmez-
liği içinde onların tanıdık yüzlerini görmek hep hoşuma 
giderdi. Ama her zaman, iki boyutlu ve basit bir görüntü 
sergilerlerdi. Maltalı grubun yönlendirdiği konuşmalar 
dışında, sohbet pek kolay değildi. Oturduk ve mutfak-
tan, çıkardığı sesleri duyduğumuz Lieni’yi bekledik.

Lieni’nin erkek kardeşi geldi. Batı Yakası’nda garson 
olarak çalıştığı restorandan izin almıştı. Solgun, yakışıklı 
ve yorgundu. Çok az İngilizce konuştu. Lieni bir kömür 
kovasıyla içeri girdi. Akşamüstü soğuk olan oda, şimdi 
biraz fazla ısınmıştı. Yanmamış kömürleri korların üzeri-
ne dökerek ısıyı biraz azaltmaya çalışan Lieni, kardeşine, 
“Rudolfo, gidip kâğıt almanı istediğim zaman olanları 
anlatsana onlara,” dedi. Rudolfo dişlerini sıkıp bu öykü-
yü anlatılması istendiğinde hep yaptığı gibi bir sabırsız-
lık tepkisi verdi. Tek başına bu hareket bile, gülüşmelere 
yol açtı. Ardından da hikâye geldi. Rudolfo, Londra’ya 
yeni gelmişken ve hemen hiç İngilizce bilmezken, kız 
kardeşi tarafından, çok önemli bir mektup için bir blok 
yazı kâğıdı almaya gönderilmişti. W.H. Smith Kitabevi’ne 
gidip “bir bok kâğıdı” isteyince de, ağırbaşlı bir tezgâhtar 
tarafından Boots Eczanesi’ne yollanmış ve eve, öfkeden 
yanarak, bir tuvalet kâğıdı rulosuyla dönmüştü.
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