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Bütün bu hikâyeler, onları yazdığımdan beri, İngilizce ve 
diğer dillerde birçok kez yeniden yayımlandıklarından beri ha-
reketli ve bağımsız yaşamlar sürdüler. Hiçbiri, çoğunluğu ço-
cuklar için olan antolojilere “Tünelin İçinden” kadar çok gir-
medi. Bazen çocuklardan, hatta ergenlik çağındakilerden bu 
öyküye ilişkin mektuplar alırım, zira görünen o ki denizin de-
rinliklerindeki kayanın altında korku dolu bir yüzme deneyimi 
onların durumunu dile getiriyor, ya da bir kabul edilme süreci 
gibi. Bu öykü, Güney Fransa’da yaşça büyük bir Fransız erkek 
çocuklar topluluğu tarafından kabul edilme arzusu duyan do-
kuz yaşında bir erkek çocuğunu izlediğim için yazıldı, ama 
onlar çocuğu reddettiler, çocuk da onlara layık olabilmek için 
kendisine zorlu görevler belirledi. Ama tuhaf bir biçimde, 
grup birkaç gün sonra yeniden çıkageldiğinde İngiliz çocuk, 
onurunu kurtarmak adına onlara gereksinimi olmadığını ka-
nıtlamıştı. Bu öyküyü çocuklar için yazmak üzere yola çıkma-
mıştım, ama bu, özellikle çocuklar için öyküler yazıp yazma-
ma meselesini ortaya çıkarır. Çocukların hoşlandığı başka bir 
öykü, ya da kısa roman, Beşinci Çocuk’tur İtalya çapında bütün 
okullardan seçilen ergenlik çağındaki İtalyanlar, dünyanın 
farklı yerlerinden başka kitapların yerine ona bir ödül verdiler. 
O merhametsiz hikâyenin çocukların ilgisini çekeceği kimin 
aklına gelirdi?

“Sevme Alışkanlığı”, Eric Portman’la bir saatlik harika bir 
televizyon filmi haline geldi. Bu öykü, önemli ve yaşlıca bir 
aktör bana âşıkken, o zamanlar kırklı yaşlarımda benim de ya-

Önsöz
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kışıklı bir gence âşık olduğum için yazılmıştı. Cinselliğin ve 
mevcut durumun yaşamdan kurmacaya doğru tersine dönüşü, 
bu tür psikolojik dedektifliklerden keyif alanlar için ilginç bir 
alıştırma olacaktır.

“Final Listesinden Eksilen Biri” kadınlardan ve hatta il-
ginç bir biçimde, erkeklerden onay aldı. Bu öyküyü, yazıldığı 
dönem olan altmışlı yıllarla özdeşleştiriyorum, zira o dönem 
bana gitgide bir cinsellik davranışları ve ahlakı komedisi gibi 
görünüyor. Hiç kimse nasıl davranacağını bilmiyordu; hiç ku-
ral yoktu. Bu, tarihte ilk kez mi oluyordu? Öyküyü yazdığım-
da öfkeliydim, ama artık o dönemin anıları beni güldürüyor. 
Barbara Coles, kendisini iğfal eden Graham’a, “Ama beni çeki-
ci bulmuyorsun bile,” der – böylelikle kendi durumundan da 
fazlasını tanımlar, zira cinsellik dansının çoğu güç oyunlarıyla, 
tek adamlıkla, egemenlikle ilgilidir; aşk, tatlı aşk bir yana, çeki-
cilikle hiç ilgisi yoktur.

“On Dokuz Numaralı Oda” çok çevrilen başka bir öykü. 
Yakın zamanda Hong Kong’un Çin Üniversitesi’nde onun üze-
rine ders veren profesör, benim öğrencilerine –ve belli ki ken-
disine de– öykünün, ona göre bir kadının mahremiyete, uğru-
na ölecek kadar çok gereksinim duyması olan amacını açıkla-
mamı istedi. Bu mahremiyet gereksiniminin onların kültürüne 
yabancı olduğunu söyledi. (Ama belki de artık değil: Pekin’de 
bir kadın, yakın zamanda Virginia Woolf’un Kendine Ait bir 
Oda’sından esinlenen ve çok beğenilen bir roman yazdı.) Bu 
tartışmadaki ünlü kültür farkı, köprülerin kurulamamasıyla 
sonuçlandı. Bu öyküyü ben kendim de hiç anlamamışımdır. 
Bir an için bile Susan Rawlings’in ne istediğini bildiğine inan-
mıyorum. Sürükleniyordu, ama ne yüzünden? Ölüme âşık ol-
muştu, bu kesin, ama her mantıklı kişinin isteyebileceği her 
şeye sahipken neden? Berlin’de birkaç Alman öğrenci, neden 
bu zeki ve toplum değerlerine karşı sorumluluk duyan kişile-
rin bir evlilik danışmanına gitmediklerini sordu. Öykü anlatı-
cısının, o zaman ortada bir öykü olmayacağı biçimindeki karşı 
hamlesi onlar kadar bana da anlamsız geldi. Evet, edebiyat 
konusunda, göründüğü kadarıyla bildiklerinden daha temel 
sorular soruyorlardı. Ama bu öykü yalnızca benim değil, za-
manımızın birçok kadınının da içinde gizli bir yerden çıkmış-
tır, yoksa onlar arasında bu kadar rağbet görmezdi. Bana 
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Hardy’nin, insanların yaşamamayı seçeceği bir zamanın gele-
ceğini söyleyen kadın kahramanı Sue Bridehead’i, ya da Olive 
Schreiner’in, “Bundan çok yoruldum, daha gelmeden gelecek-
ten yoruldum,” diyen kadın kahramanını çağrıştırıyor. Bir tür 
ahlaki tükeniş. İnanıyorum ki bu duyguyu gelgitlerinin neden-
lerini anladığımızı sandığımız kadar anlamıyoruz. Bazen de 
akıllı doğum kontrol yöntemlerimizin hem erkeklerin hem de 
kadınların kendilerine olan inançlarını –tatlı aklın etkisinde-
kinden çok daha derin ve ilkel alanları– derinden sarsmamış 
olmasını kuşkuyla karşılıyorum. 

“Tanrı’nın Cennetteki Gözü”, Avrupa’da İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonraki hüzünlü ve korku dolu dönemin atmosfe-
rinde doygunluğa ulaştı. Almanya’daydım, öyküye giren insan-
ları ve mekânları bizzat gördüm ve deneyimledim. Tarif etti-
ğim gibi bir akıl hastanesini ziyaret ettim –oradaki bir koğuş 
görevlisi de sonra Beşinci Çocuk’ta göründü. Ama öykünün 
Almanya’da geçmesinin hiçbir anlamı yok. Konu, Avrupa’nın 
ruhunun alt katmanlarıyla; savaşların, cinayetlerin ve sapkın-
lıkların türediği karanlık tarafıyla ilgili.

“İngiltere İngiltere’ye Karşı” çoğu kez bu ülkenin dışında-
ki dergilerde ve derlemelerde yayımlanır. Başkaları bize bakar 
ve onu yazdığımda gördüklerimi, sınıflı toplum düzenimizin 
yol açtığı tahribatı görür. Bir haftalığına Doncaster yakınların-
da bir madenci köyünde, bir madenci ailesinin yanındaydım ve 
tarif edileni enine boyuna gördüm.

“Erkekler Arasında” yarım saatlik çok komik bir televiz-
yon filmi oldu. Televizyon şirketleri o zamanlar şimdikinden 
daha fazla risk alırlardı.

“Çatıda Bir Kadın” gençler tarafından sevilir. Yarım saatlik 
bir film olabilirdi, neredeyse olacaktı da.

“Stalin’in Öldüğü Gün” her yerdeki eski komünistler ta-
rafından beğenilir. Onu yazdığımda, bana söylendiği kadarıyla, 
üst düzey Komünist Partililer güldü, ama toplum içinde onu 
uygun görmemek zorunda kaldılar. Yanlış olan, öykünün to-
nuydu: Bu ton, ciddi konuları hafife almayı sağlamıyor.

“Sonunda Kalbimi Nasıl Kaybettim” en sevdiğim öyküle-
rimden biri, ama tam olarak başkalarının en sevdiklerinden 
değil.
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“İki Çömlekçi” hiçbir zaman en sevilen öykülerimden biri 
olmadı, ama yazarlar sevilmeyen gözdeleri olduğunu teslim 
etmeliler. Başka bir hikâye daha, bu kez bir roman, yinelenen 
bir rüyayı temel almıştı ya da konu edinmişti –Karanlıktan 
Önceki Yaz– ve her ikisi de, kendi gizli yanlarımız nedeniyle 
bana çekici ve merak uyandırıcı gelir. Geniş kuru ovanın, narin 
ve ölümlü kerpiç evlerin ve yaşlı çömlekçinin yinelenen rüyası 
on yıl kadar sürdü ve benim için eski ve çok sevilen bir hikâye 
kadar ilginçti. Ya da insanın çok iyi bildiği ve ardında bıraktığı 
bir ülkeye yaptığı ziyaretler gibi.

“Bir Oda” –bence– zamanın kayıp gittiği ve hiç tanımadı-
ğımız insanların eski dostlar kadar tanıdık oldukları sıradan 
dünyamız kadar gerçek bir dünyayla aynı özelliğe sahip.

Çok kısa bir öykü olan “Şarap”, dört yıllık bir aşk ilişkisi-
nin damıtılma sürecidir.

“Adam” bazen feministleri kızdırmıştır, ama bence birçok 
kadının erkeklere karşı duyguları hakkındaki gerçeği anlatır.
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1947’de George, Myra’ya, artık savaş bittiğine göre 
yeniden eve dönüp onunla evlenmesi gerektiğini söyle-
yen bir mektup daha yazdı. Kadın, 1943’te, orada akra-
balık bağları olduğu için iki çocuğuyla birlikte gitmiş ol-
duğu Avustralya’dan, yollarının ayrılmış olduğunu his-
settiğini, artık George’la evlenmek istediğinden emin ol-
madığını söyleyen bir mektupla yanıt verdi. Adam yere 
yığılmamak için kendini tuttu. Ona uçak parasını gön-
derdi ve gelip kendisini görmesini rica etti. Kadın, ço-
cuklarını daha uzun bir süre bırakma olanağı olmadığı 
için iki haftalığına geldi. Avustralya’yı sevdiğini, o iklimi 
sevdiğini, artık İngiltere’nin iklimini sevmediğini, İngilte
re’nin büyük olasılıkla tükenmiş olduğunu düşündüğü-
nü ve Londra’yı özlemeye alışmış olduğunu söyledi. Ve 
tahmin edilebileceği gibi, George Talbot’u özlemeye alış-
mış olduğunu.

George için bu iki hafta çok acı vericiydi. Bunun 
Myra için de acı verici olduğuna inandı. 1938’de karşı-
laşmışlar, beş yıl boyunca birlikte yaşamışlar ve dört yıl 
boyunca kaderin ayırdığı sevgililerin mektuplarıyla ya-
zışmışlardı. Myra kesinlikle onun hayatının aşkıydı. Şu 
âna dek Myra’ya ait olduğuna inanmıştı. Avustralya’nın 
güneşlerinin ve kumsallarının güzelleştirdiği çekici bir 

SEVME ALIŞKANLIĞI
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kadın olan Myra, havaalanında elveda demek için el sal-
ladı ve gözleri yaşlarla doldu.

Arabayla havaalanından uzaklaşırken George’un göz
leri kupkuruydu. Bir kişi bir başkasını gerçekten ve bütün 
benliğiyle seviyorsa, o zaman sona ermesi imkânsız olan 
ilişkinin bir tarafı gözü yaşlı bir elvedayla sırtını döndü-
ğünde yıkılan şey aşktan fazlasıdır. George taksiden er-
ken indi ve St. James Parkı’nın içinden yürüdü. Sonra bu-
rası ona fazla küçük göründü ve Green Park’a gitti. Sonra 
Hyde Park’a ve oradan da Kensington Bahçeleri’ne doğru 
yürüdü. Karanlık bastığında ve parkın büyük kapılarını 
kapadıklarında, eve gitmek için bir taksi çevirdi. Marble 
Arch yakınlarında bir apartman blokunda oturuyordu. 
Beş yıl boyunca Myra onunla orada yaşamıştı; yeniden 
onunla birlikte yaşamayı beklediği yer de burasıydı. Şim-
di Covent Garden yakınlarında yeni bir daireye taşındı. 
Bunun üzerinden çok geçmeden Myra’ya son derece acı 
dolu bir mektup yazdı. Sık sık benzer mektuplar almış, 
ama kendisinin böyle bir mektubu hiç yazmamış olduğu-
nu fark etti. Kendi hayatında yol açmış olabileceği ıstıra-
bın ölçüsünü tamamen azımsamış olduğunu fark etti. 
Ama Myra ona duyarlı bir mektupla yanıt verdi, George 
Talbot da kendine artık Myra’yı düşünmekten nihayet 
vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Böylelikle, son zamanlarda işine olan kayıtsızlığı azal-
dı ve bir arkadaşının yazdığı yeni oyunu yönetmeyi ka-
bul etti. George Talbot bir tiyatro adamıydı. Çok uzun 
yıllardır aktörlük yapmamıştı, ama makaleler yazardı, ba-
zen bir oyun yönetirdi, önemli olaylarda konuşmalar ya-
pardı ve herkesçe tanınırdı. Bir restorana girdiğinde in-
sanlar onunla göz göze gelmeye çalışırdı, o da çoğu za-
man onların kim olduğunu bilmezdi. Myra’nın ayrılışın-
dan itibaren dört yıl içinde, yalnızlık hissettiği için, tiyat-
ro çevrelerindeki genç kadınlarla birtakım gönül ilişkile-



17

ri olmuştu. Bu ilişkiler hakkında Myra’ya hayli dürüst 
mektuplar yazmıştı, ama kadın kendi mektuplarında 
bunlara hiç değinmemişti. Adam artık birkaç aydır çok 
meşguldü ve nadiren evdeydi; hayli yüklü para kazandı 
ve kendisiyle halka açık yerlerde görünmekten memnun 
olan kadınlarla birkaç ilişkisi oldu. Myra’yı çok sık düşü-
nüyordu, ama her zaman iyi arkadaş olacaklarında anlaş-
mış olsalar da, bir daha ne o Myra’ya, ne de Myra ona 
mektup yazdı. 

Bir akşam bir tiyatronun fuayesinde her zaman tak-
dir etmiş olduğu arkadaşlarından birini gördü ve birlikte 
olduğu genç kadına o adamın, kuşağının en karşı konul-
maz erkeği olduğunu söyledi; hiçbir kadın ona direne-
memişti. Genç kadın fuayenin öbür ucuna kısaca baktı 
ve, “Sahi mi?” dedi.

George Talbot o gece eve vardığında yalnızdı, ayna-
da kendine dürüstlükle baktı. Altmış yaşındaydı, ama 
yaşını göstermiyordu. Geçmişte kadınları ona çekmiş 
olan şey hiçbir zaman görünümü olmamıştı, o da çok 
değişmemişti: Dik duran, dikkatle taranmış kır saçları 
olan, iyi giyimli, tıknaz sayılabilecek bir adamdı. Yıllar 
önce aktörlük yaptığı günlerden beri yüzüne pek dikkat 
etmemişti, ama artık, ona özgü olmayan bir gösteriş nö-
betine tutulmuş ve karısının onun gözlerini sevmesine 
karşın Myra’nın onun ağzına hayran olduğunu hatırla-
mıştı. Aynaların olduğu fuayelerde ve restoranlarda ken-
dine göz atmaya başladı ve kendini hiç değişmemiş gör-
dü. Gerçi o hoş dış yüzey ve kendi hissettikleri arasında-
ki uyuşmazlığın da bilincine varıyordu. Geçmişteki hali-
ne karşı düşmanca davranan kalbi, o korkunç duygu ala-
nı, kaburgalarının altında kabarmış, yumuşak ve acı dolu 
bir hale gelmişti. İnsanlar şaka yaptığında çoğu zaman 
gülemezdi; hafif, imalı ve duygusuz konuşma biçimi de 
değişmiş olmalıydı, zira birden çok defa eski arkadaşları 
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ona bunalımda olup olmadığını sormuşlardı, kendi hikâ
yelerini anlattığında da artık beğeniyle gülümsemiyor-
lardı. Arkadaşlığından hoşlanılmadığı kanısına vardı. Has-
ta olabileceğini tahmin etti ve doktora gitti. Doktor kal-
binde hiçbir sorun olmadığını ve önünde otuz yıllık bir 
yaşam daha olduğunu söyledi – ve saygıyla, “İngiliz tiyat-
rosu şanslı,” diye ekledi. 

George “kalp ağrısı” sözcüğünün, bir kişinin ağrıyan 
bir kalbi günler ve geceler boyu, kendi durumunda da 
aylar boyu yanında taşıyabileceği anlamına geldiğini kav-
ramaya başladı. Bugüne gelene dek neredeyse bir yıl. 
Göğsündeki ağrının baskısı nedeniyle gece uyanırdı; sa-
bah bir kederin ağırlığı altında uyanırdı. Bunun hiç sonu 
yokmuş gibi görünüyordu; bu düşünce de onu iki davra-
nışa itti. Birincisi, Myra’ya birbirlerine âşık oldukları yıl-
ları hatırlatan nazik, sözcükleri dikkatle seçilmiş bir mek-
tup yazdı. Buna fazla gecikmeden nazik ve dikkatli bir 
yanıt aldı. Sonra karısını görmeye gitti. Onunla şimdi ve 
uzun yıllardır iyi arkadaştı. Sıklıkla, ama artık çocuklar bü-
yümüş olduğu için daha az sıklıkta görüşüyorlardı, belki 
de yılda bir ya da iki kez, üstelik hiç tartışmıyorlardı. 

Karısı boşanmalarından sonra yeniden evlenmişti ve 
artık duldu. İkinci kocası bir milletvekiliydi, kendisi de 
İşçi Partisi için çalışıyordu, bir hastane danışma kurulun-
da ve ilerici bir okulun yönetim kurulundaydı. Elli yaşın-
daydı, ama yaşını göstermiyordu. Bu öğleden sonra dar 
kesimli bir gri takım ve gri ayakkabılar giymişti, kır saç-
larının ön tarafında, kendisine çarpıcı bir hava veren be-
yaz bir dalga vardı. Hayat dolu görünüyordu ve Geor
ge’u gördüğüne çok sevindi; hastane komitesinde bir re-
form ya da başka bir konu hakkında ilerici azınlıkla hem-
fikir olmayan sıkıcı biri hakkında konuştu. İkisi de her 
zaman, İşçi Partisi’nin merkez solunda bir yerlerde ko-
numlanan ortak bir siyasi görüşe sahip olmuşlardı. Kadın 
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onun Birinci Dünya Savaşı’nda barış yanlısı oluşunu des-
teklemişti –George bu yüzden bir süre cezaevinde kal-
mıştı; o da kadının militan feminizmini desteklemişti. 
Her ikisi de 1926’da grevcilere yardım etmişti. 1930’lar-
da, boşanmalarından sonra, adam işsizlik maaşı alanlar 
için Shakespeare oynayan bir kumpanyayla turneye çıktı-
ğında, ya da açlık yürüyüşündeyken kadın ona para yar-
dımı da yapmıştı.

Myra siyasetle hiç ilgilenmemişti, varsa yoksa ço-
cuklarıydı. Ve elbette, George.

George ilk karısına onunla yeniden evlenmeyi teklif 
etti, kadın da o kadar şaşırdı ki şekerliğin maşasını düşür-
dü ve maşanın sütlüğü çatlatmasına neden oldu. Myra’ya 
ne olduğunu sordu, George da, “Eh, canım, Myra’nın 
Avustralya’daki o yıllar boyunca beni unuttuğunu sanı-
yorum. Ne olursa olsun beni artık istemiyor,” dedi. Ken-
di sesinin bunu söylediğini duyduğunda söyledikleri ku-
lağına acınası geldi, o da korktu, zira bir kadına şimdiye 
kadar yalvardığını hatırlayamadı. Myra dışında.

Karısı onu inceledi ve canlı bir biçimde “Yalnızsın 
George. Eh, hiçbirimiz gençleşmiyoruz,” dedi.

“Etrafında olsam daha az yalnız olacağını düşünmü-
yor musun?”

Kadın, George’a arkasını dönerek bir şeyle meşgul 
olabilmek için sandalyesinden kalkıp çok yakında yeni-
den evlenmeye niyetli olduğunu söyledi. Kendisinden 
çok daha genç bir adamla, hastanesindeki ilerici azınlık-
tan bir doktorla evleniyordu. George onun sesinden bu 
evlilikten hem gurur hem de utanç duyduğunu anladı, 
yüzünü ondan saklamasının nedeni de buydu. Kadını 
kutladı ve ona kendisi için belki hâlâ bir şans olup ola-
mayacağını sordu. “Sonuçta, birlikte mutluyduk, değil 
mi? O evliliğin neden bittiğini aslında hiç anlamamışım-
dır. Bitirmek isteyen sendin,” dedi.
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