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GEORGEORWELL,1903’teHindistan’ınBengaleyaletininMontihari
kentindedoğdu.Ailesiylebirlikteİngiltere’yedöndüktensonra,öğre-
niminiEtonCollege’detamamladı.GerçekadıEricArthurolanOr-
well,1922-27yıllarıarasındaHindistanİmparatorlukPolisiolarakgö-
rev yaptı. Ancak, imparatorluk yönetiminin içyüzünü görünce istifa
etti.1950’deyayımladığıBir Fi li Vur mak adlıkitabı, sömürgememur-
larınındavranışlarınıeleştirenmakalelerinderlemesidir. İkinciDünya
Savaşı’nınsonlarınadoğruyazdığıHay van Çift li ği,Stalinrejiminekarşı
sertbirtaşlamadır.Orwell’ınençoktanınanyapıtlarındanBin Dokuz 
Yüz Seksen Dört,bilimkurgutürününklasikörneklerindenbiriolmanın
yanısıra,moderndünyayıprotestoedenbirromandır.Bur ma Günle ri 
ise,Orwell’ınBurma’daki (bugünküMyanmar) İngiliz sömürgeciliğini
dilegetirdiğiilkkitabıdır.Orwell,1950’deLondra’daöldü.

ŞEMSAYEĞİN,ABD’deAmerikan Edebiyatı öğrenimi gördü.Yazarlık
yaşamına1960’lıyıllardayaşadığıABD,KanadaveAfrikaülkelerinden
Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerine gönderdiği yazı ve röportajlarla
başladı.1970’lerdeçevirmenliğebaşlayanYeğin,1979’daTYS’ninHasan
AliEdizEdebiyatÇeviriÖdülü’nedeğergörüldü.JackLondon,Howard
Fast,MaksimGorki,EliasCanetti,GeorgeOrwell,ThomasPynchon,
JoséSaramago,CarlosFuentes,SigmundFreud,ErichFromm,Robert
Briffault’nunyapıtlarınıdilimizekazandırdı.2015’tehayatınıkaybetti.
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İnsanoğlununvemeleklerindiliyle
konuşsamda,paramolmadığından,ses
üfleyenbirtrompetyadaçınlayanbir

çembalokonumundayım.Geleceğigörme,
bütüngizemlerivebütünbilgilerianlama

yetimolsada,dağlarıyerindenoynatacağıma
inansamdaparamyoksa,birhiçim.Bütün
varlığımıyoksullarıdoyurmayaadasamda,

yakılmaküzerebedenimisunsamda,param
yoksa,bunlarınbanahiçbiryararıyok.Para
çokacıçeker,naziktir;parakıskanmaz;para

kendiniövmez,şişinmez,uygunsuz
davranmaz,kendinidüşünmez,kolay

aldanmaz,kötüşeydüşünmez;eşitsizlikten
hoşlanmaz,amahakikatlecoşar;herşeye

katlanır,herşeyeinanır,herşeyiumar,her
şeyedayanır...Veşimdi,inanç,umutvepara

hükümsürmekte;buüçüegemen;ama
içlerindeenyücesi,para.

PAULUS’TANKORİNTHOSLULARA
I.MEKTUP,13(uyarlanmış)
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Saatikibuçuğuvurdu.BayMcKechnie’ninkitapçı
dükkânının arka tarafındaki küçük büro bölümünde,
Gordon–Comstockailesininsonüyesi,yirmidokuzya
şındavedeşimdidenyaşlanmışgörünenGordonCom
stock–masanınüzerineyayılmış,dörtpenilikbirPlayer’s
Weightspaketinibaşparmağıylaaçıpkapamaktaydı.

Dahauzaktakibirbaşkasaatin–caddeninkarşıtara
fındakiPrinceofWales’in saatinin–dingdongları dur
gunhavayıtitretti.Gordonisteksizbirçabayladoğruldu
vesigarapaketinicebinekoydu.Birsigaraiçmekiçinne
lerivermezdi.Ancaksadecedörtsigarasıkalmıştı.Gün
lerdençarşambaydıvecumayakadarparasıolmayacaktı.
Gerek bu akşam, gerek yarın tütünsüz kalmak felaket
olurdu.

Yarının tütünsüz saatleri şimdiden canını sıkmış
olarakkalktıvekapıyadoğruilerledi–ufaktefek,cılız,
incekemikli,huysuzvesıkkınadımlarlailerleyenbirbe
den.Ceketininsağdirseğiyırtıktı,ortadakidüğmedüş
müştü;hazıralınmışflanelpantolonulekeliveütüsüz
dü.Üsttenbaktığınızdabileayakkabılarınınpençeiste
diğinianlayabilirdiniz.

Kalktığında pantolon cebindeki paralar şıngırdadı.
Oradatamtamınakaçparaolduğunubiliyordu.Beşbu

I
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çukpeni–ikibuçukpeni,birdeüçpenilikmadenipara
vardı.Durdu,osefilüçpeniliğialdıvebaktı.Canavar,
beşparaetmezşey!Onualansaaptalınaptalı!Dün,si
garaalırkenolduolay.Küçüktezgâhtarfahişesi“Üçpeni
vermeminsakıncasıyok,değilmiefendim?”diyeötmüş
tü.Odaalmıştıelbet.“A,hayırhayır,hiçsakıncasıyok!”
demişti–aptalkafa!

Dünyadasadece,üçünüharcayamayacağıbeşbuçuk
peniden başka bir şeyi olmadığını düşünmek yüreğini
eziyordu.Çünkü,sonuçtaüçpeniylenealınabilir?Bozuk
paradeğilbu,birbilmeceninyanıtı.Buparayıbiravuç
bozuk para arasında değil de tek başına cebinden çı
kardığında,çokgülünçdurumadüşerinsan.“Kaçpara?”
dersiniz.“Üçpeni,”dersatıcıkız.Sonracebiniziarar,tarar,
nihayetosaçmaküçükşeyidımdızlak,birgazozkapağı
gibitutarsınızparmaklarınızarasında.Satıcıkızburnuyla
yoklardurumu.Dünyadakisonüçpeninizielinizdetut
tuğunuzuşıpdiyeanlar.Kızınelinizdekinekaçamakbir
bakışbaktığınıgörürsünüz–hepsibumu,buparaNoel
muhallebisinden mi çıkmış acaba demektedir içinden.
Burnunuzhavadadükkândançıkarsınız,orayadabirda
haadımatamazsınız.Yok!Sonmeteliğiharcamayacağız.
İkibuçukpenikaldı–cumayakadarikibuçukpeni.

Öğletatilisularıydı,yabirikimüşterigelirdiyada
hiç.Yedibinkitaplabaşbaşaydı.Tozveeskikâğıtkokan
vebüroyaaçılanküçükkaranlıkbölümtepelemekitap
doluydu,çoğueskiydi,satılacakdurumdadeğildi.Tava
nayakınüstraflardatoplumezarlardasırasıradizilmiş
tabutlargibiyanyatmışuyuklamaktaolanneslitüken
mişA3boyutundaansiklopedilerbulunuyordu.Gordon
bitişikodayakapıgörevigörentozlakaplımaviperdeyi
çekti.Diğerinden daha iyi aydınlanmış olan bu odada
ödünç verilen kitaplar bulunuyordu. Kitap kurtlarının
pekrağbetettiğişu“ikipenilikdepozitosuz”kütüphane
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lerdendi burası. Raflarında roman dışında kitap yoktu
elbet.Hemdeneromanlar!Amabundandoğalneola
bilirdi?

Tamtamınasekizyüzromanodanınüçduvarınıta
vanadekkaplıyordu;kitaplar,hafifuzunyuvarlakdik
dörtgensırtlar,sırasıra,sankiduvarlardikinedöşenecek
çokrenklituğlalariçinözelyapılmışçasınadizilmişti.Al
fabetikolarak sıralanmışlardı.Arlen,Burroughs,Deep
ing,Dell,Frankau,Galsworthy,Gibbs,Prietley,Sapper,
Walpole.Gordononlaradışavurmadığıbirnefretlebak
tı.Şuandabütünkitaplardan,özelliklederomanlardan
nefretediyordu.Bütünburutubetli,hamurolmuşsüp
rüntünün bir arada durduğunu düşünmek korkunçtu.
Yığışmıştaşlarabenzeyendonmuşkuyrukyağı.Sekizyüz
yağ dilimi, oluşturdukları dört duvar arasına –yığışmış
taştan bir mahzene– Gordon’u tıkmıştı. Bunu düşün
mekinsanıçiledençıkarıyordu.Gordonperdeyleörtü
lenkapıdandükkânınön tarafınadoğru ilerledi.Bunu
yaparkeneliylesaçlarınısıvazladı.Biralışkanlıktıbu.Ne
deolsa, camkapınındışındakızlarbulunabilirdi.Gor
donöyle ilkbakıştaetkileyicibir tipdeğildi.Boyubir
altmışsekizdi,saçlarıgenelliklefazlauzunolduğundan
kafasınınbedeninegöre fazlabüyükolduğu izlenimini
uyandırıyordu.Ufaktefekoluşuneredeyseaslaaklından
çıkmazdı.Birininkendisinebaktığınıhissettiğinde,anın
dadikelir,göğsünüileriçıkarır,basitinsanlarıaradabir
kandıranbirsenkimoluyorsunhavasıestirirdi.

Nevarkidışardakimseyoktu.Önoda,dükkânın
diğer bölümlerinin tersine şıktı, pahalı görünümlüydü
vevitrindekilerdışındaaşağıyukarıikibinkitabıbarın
dırıyordu. Sağ tarafta çocuk kitaplarının sergilendiği
camlı dolap vardı. Gordon bakışlarını şömizi Arthur
Rackham’ın abartılı çizgilerini taşıyan bir çocuk ki
tabındanuzaklaştırdı;yaramazçocuklarhatmiçalılıkla
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rında birine çelme takıyorlardı. Cam kapıdan dışarıya
baktı.Kasvetli bir gündü, rüzgâr çıkacağa benziyordu.
Gökyüzükurşunrengindeydi,caddeyedöşenmişkaldı
rımtaşlarıkaygandı.AzizAndrewGünü’ydü,yanikası
mınonüçü.McKechnieKitabeviköşede,dörtcaddenin
birleştiğibiçimsizbirmeydandaydı.Soldakapıdangörü
lecekuzaklıktabüyükbirkaraağaçyükseliyordu,şimdi
yapraksızdı,sayısızdallarıgökyüzündesolgunbirdantel
oluşturuyordu. Karşıda, Prince ofWales’in bitişiğinde,
yapımhalindekibinalarıçevreleyentahtaperdeler,şuya
dabusentetikçerçöplebağırsaklarınızıperişanetmenizi
öğütleyenhazıryiyeceklerinve reçetesiz ilaçların ilan
larıyla kaplanmıştı.Canavarı andıran taşbebek suratla
rından–budala iyimserlikler fışkıranpembe, anlamsız
suratlardanoluşmuşbirsergigörüyordunuzadeta.Gizli
Sos, bilmem ne kahvaltı gevreği (“Çocuklar Kahvaltı
Gevrekleriverilsindiyetepiniyor”),KangruŞarabı,Vita
malt Çikolata, Bovex.Aralarında en çok Bovex, Gor
don’unsinirinedokunuyordu.Gözlüklü,faresuratlıbir
memur,kolalısaçlarlabirkafemasasındaoturmuş,be
yazbirBovexkupası elinde sırıtıyordu.“RolandButta
Bovex’sizsofrayaoturmaz”sloganıatılmıştı.

Gordongözlerinikıstı.Kendisuratı,tozluvitrinca
mındaonabakıyordu.İyibirsuratdeğildibu.Otuzuna
basmamıştı, ama şimdiden moruklamıştı. Acı, gideril
mesiolanaksızçizgilerledolusolgunbiryüzdübu.Her
kesin“iyi”dediğitürden,yaniyüksekçealnıvardıgerçi,
amaküçüksivriçenesi,yüzünüovaldençokarmutşek
lindegösteriyordu.Saçlarısıçantüyürengindeydi,dağı
nıktı,ağzısevimsizdi,elagözleridahaçokyeşileçalıyor
du.Bakışlarınıoradanuzaklaştırdı.Bugünlerdeaynalar
dan nefret ediyordu. Dışarda hava soğuktu, kış ortası
sanırdınız.Çeliktenyapılmagürültülübirkuğuyuandı
rantramvay,caddeyioluşturankaldırımtaşlarıüzerinde
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homurdanarak kayıyordu,hızının yarattığı rüzgâr, ezik
yapraklarısavuruyordu.Karaağacınçıplakdallarısallan
makta,doğuyadoğruitilmekteydi.GizliSos’unreklamı
nıtaşıyanposterinkenarıyırtılmıştı;birkâğıtşerit,mi
nik bir bayrak gibi çıldırasıya sallanmaktaydı. Sağdaki
yansokaktada,kaldırımınsınırınıoluşturankarakavak
ağaçları,rüzgârçarptıkçabaşlarınıeğiyorlardı.Berbatbir
rüzgârdıbu.Esintisinde,tehditedenbirhavavardı;kış
öfkesininilkgürlemesiydibu.Gordon’unaklındaikidi
zelikbirşiirdoğumsancılarıçekmekteydi.

Sertçesavuranbilmemnerüzgâr–örneğintehdit
kâr rüzgâr?Yok, eğilen karakavaklar daha iyi. Eğilenle
ürküten arasındaki ses benzerliği daha mı iyi yoksa?
Neyse,dahayenisoyunmuş,eğilenkavaklar.Güzel.

Sertçesavuruyorürkütenrüzgâr
Dahayenisoyunmuşeğilenkavakları

Güzel.Rüzgârsözcüğünekafiyebulmakkolayde
ğil; gerçi,Chaucer’denbuyanaherozanınkafiyebul
maktazorlandığısözcüklervar.BuaradaGordon’unak
lındakiesintükendi.Paralarıcebindeçevirdi.İkibuçuk
penivebirüçlük–ikipenibirdeyarımpeniveüçlük.
Canımüthiş sıkılıyordu. Kafiyelerle, sıfatlarla arası iyi
değildi.Cebindeikibuçukpenivarsaiyiolmazelbet.

Gözlerini yine karşıdaki posterlere çevirdi. Berbat
şeylerdibunlar.Onlardannefretetmekiçinkendineöz
günedenlerivardı.Öylesine,mekanikbirşekildeokudu
sloganları.“KanguruŞarabı–Britanyalılariçinidealşa
rap.”“Gizli Sos kocanızımutlu eder.”“BirVitamalt al,
bütüngünyürü!”“Entelektüelmisiniz?Nedenikepek
tir.”“Çocuklar kahvaltı gevreği verilsin diye tepiniyor.”
“Piyoremi?Banagöredeğil!”“RolandButta,Bovex’siz
sofrayaoturmaz.”
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Hah!Birmüşteri–yadaenazındanpotansiyelmüş
teri.Gordondoğruldu,dikeldi.Kapınınyanındadurun
ca kimseye görünmeden vitrinin önünde olup biteni
yandan da olsa görebiliyordunuz. Gordon potansiyel
müşteriyiinceledi.

Halimselimgörünümlü,ortayaşlıbiradamdı,siyah
takımelbisegiymişti,başındakasket,elindeşemsiyeve
çantavardı–taşraavukatıyadasicilmemuruolsagerek
ti.Solukrenkliirigözlerlevitrinebakıyordu.Yüzünden
suçlulukduygusuakıyordu.Gordonadamınbakışlarını
izledi.Ha!Meseleanlaşıldı!Adamtaköşedekiilkbaskı
D.H.Lawrence’laragözkoymuştu.Üzerlerindekirpas
arıyordu elbet. LadyChatterley’yi uzaktan duymuştu.
Yüzükötü,diyedüşündüGordon.Solgun,sarkık,asık,
çizgilerihiçdüzgündeğil.GörünüşebakılırsaGalli.En
azındantutucudeğildir.Ağzınınçevresindeaşağıdoğru
sarkmışçizgilervar.KöyündeyerelSafiyetDerneğiyada
SahilKorumaKomitesi(lastiktabanlıpabuç,eldefener,
kumsaldaöpüşençiftlerimıhlamaişi)başkanı,şimdiyse
kent sarhoşu. Gordon içeri gelse keşke, dedi içinden.
OnabiradetÂşık Kadınlar satayım.Nasıldaşaşırır!

Amahayır!Gallidavavekilindeoyüreknerde.Şem
siyesini kolunun altına sıkıştırdı ve sırtını dönüp çekti
gitti.Amakuşkusuzbugecekaranlık,yüzününkızardı
ğınıgizlediğinde,seksdükkânlarındanbirinesessizcegi
recekveSadieBlackeyes’ınBirPa ris Ma nastırın da’sını
alacak.

Gordonkapıdançekildi,genekitapraflarınadöndü.
Kütüphanedençıkınca solunuzagelen raflardayeni ve
yenisayılabilecekkitaplarduruyordu–camkapıdaniçe
ri bakanın dikkatini çekmeyi amaçlayan rengârenk bir
bölüm.Dümdüz,yıpranmamış,lekesizsırtlarıraflardan
sizekollarınıaçmışsanırdınız.“Benial,benial!”diyorlar
dısanki.Baskıdanyeniçıkmışromanlar–gerdeğegirme
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mişgelinlergibi,bekâretlerinibozacakkâğıtaçacağına
uzanıyorlar – bir de basım öncesi inceleme kopyaları,
gençdullargibi,artıkbakirdeğilleramayinedeçiçek
gibiler,veordaburda,yarımdüzineliktakımlarhalinde
oacınası evdekalmışkızkuruları,uzun süredirkorun
muşbekâretlerininnöbetinihâlâumutlatutan“artıklar”.
Bunlar kötü anıları canlandırıyorlar. Kendisinin iki yıl
önceyayınladığıosefilincekitaptamtamınayüzelliüç
adetsattı,sonra“artıklaştı”;üstelikbir“artık”olarakbile
satmadı.Gordonyeni kitapları geçti, yenilerin sağında
dizilen ve aralarında daha çok elden düşme kitapların
olduğubölümünönündedurdu.

Sağda,şiirraflarıbulunuyordu.Önündekilerkarışık
konudaçeşitliyazarlarındüzyazıkitaplarıydı.Yukarıdan
aşağıdoğru,temizvepahalıdanbaşlayarakdizilmişlerdi,
gözhizasındaucuzlar,tepedeveenalttapırtıkkitaplar
vardı.BütünkitapçıdükkânlarındayabanılbirDarwinci
mücadelevardır;yaşayanlarınyapıtlarıgözhizasınayer
leşir,ölülerinyapıtlarıysaenüstlereyadaenaltlaradizi
lir–altlarcehennem,üstlertahtmisali,amaneolursa
olsun,gözeçarpacakbirkonumdabulunmazlar.Enalt
raflarda“klasikler”Victoriaçağınınsonsuzluğakavuşmuş
canavarlarısessizceçürümektedir.Scott,Carlyle,Mere
dith,Ruskin,Pater,Stevenson–yıpranmışgeniş sırtla
rındanadlarınıbileokuyamazsınız.Neredeysegörünme
yenüstraflardadüklerintıknazbiyografileriuyumakta
dır. Onların altında hâlâ satılması umulan, dolayısıyla
uzanılacakyerlerekonulmuş“dinî”kitaplarvardır–bü
tündinlervemezheplerayrımgözetilmeksizinyanyana
yığılmıştır.Ruh ların El le ri Ba na Do kun du’nunyazarın
danÖte ki Dünya. Dean Farrar’dan İsa’nın Ha yatı. İlk 
Ro tar yen İsa.PederHilaireChestnut’ınsonkitabı–Ka
tolikpropagandası.Dinherzamansatar,yeterkikitapta
duygusallık olsun.Aşağıda, tam tamına göz hizasında



18

çağdaşlardurmaktadır.Priestley’ninensonkitabı.Tekrar
basımı yapılmış önemsiz kitaplar. Herbert, Knox ve
Milne’den“mizah” kitapları. Bazı entel kitaplar da var
burada.Hemingway’den veVirginiaWoolf’dan bir iki
roman.LyttonStrachytaklidibasitbiyografiler.Eton’dan
Cambridge’e,Cambridge’denedebiyateleştirilerinein
celiklesüzülen,burunlarıhavada,cebidolugençcana
varlarınsatışıgarantiliressamlarveozanlarüzerineyaz
dıklarışık,gösterişlikitaplar.

Kitaplardanoluşanduvarlaradonukgözlerlebaktı.
Eskisinden de yenisinden de, entelektüelinden de ah
mağındanda, lüksündendeyırtığındanda–hepsinden
nefretediyordu.Kendikısırlığınahayıflanmasıiçinonla
rabakmakyeterliydi.Sonuçta,o,sözümonabir“yazar”dı
ve “yazmaz” bir haldeydi!Yayımlatmak sorunu değildi
onunki,hiçbirşeyyadaneredeysehiçbirşeyüretmiyor
du.Bütünbu çerçöp raflara doluşmuştu – şöyle ya da
böylevarolmaktaydılar;birtürbaşarıydıbunlar.Dellsve
Deepings bile yıllık ürünlerini veriyorlardı.Ama o en
çok,değerli,“kültürel”kitaplardannefretediyordu.Eleş
tirikitaplarıylagerçekedebiyatyadayazısanatıkitapları.
HanişuparalıgençCambridgehayvanlarınınneredeyse
uykularında yazdığı türden kitaplar – azıcık parası ol
saydı bunları havada yazardı Gordon. Para ve kültür!
İngilteregibibirülkedeparasıznekadarşövalyeolabilir
sen,ancakokadarkültürlüolabilirsin.Birçocuğusalla
nandişini tutmayayönelten türdenbir güdüylezüppe
görünümlübircilt–İtal yan Ba ro ku  nun Bazı Yönle ri–çek
ti raftan, açtı, bir paragraf okudu ve isteksizlik ve kıs
kançlıkkarışımıbirduyguylagerikoydu.Oenginbilgi!
Oinsanıçiledençıkaranbağaçerçeveligözlükseçkinliği!
Vebuseçkinliğinifadeettiğipara!Çünküsonuçta,bu
nunarkasındaparadanbaşkaneolabilir?İyieğitimiçin
para,etkiliarkadaşlariçinpara,rahatlıkvehuzuriçinpa
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ra,İtalya’yagitmeleriçinpara.Kitaplarıparayazar,para
satar.BanadoğrulukdeğilTanrım,paraver,sadecepara.

Cebindeki paraları şıngırdattı. Neredeyse otuzuna
gelmiştivedahahiçbirşeybaşarmışdeğildi;akıtmaha
murundanbeterbirşekildelökgibiyayılıpkalmışsefil
birşiirkitabındanbaşkabirşeyyoktuortada.Ogünden
beri,tamikiyıldırbirarpaboyuilerlemeyeniğrençbir
kitabın labirentinde kıvranıyordu, üstelik aklı başında
olduğuanlardabir arpaboyu ilerlemeyeceğinidebili
yordu. Onu “yazmak” gücünden alıkoyan parasızlıktı,
düpedüz,apaçıkparasızlık.Birmuskaya tutunurcasına
tutunuyordubufikre.Para,para,herşeypara!Senihe
veslendirecekparanolmadantekkuruşlukbirromancık
yazabilirmisin?Yaratma,enerji,akıl,üslup,cazibe–bü
tünbunlarnakitparaylaalınanşeyler.

Yinede,raflaragözgezdirirkenkendinibirazavun
muşhissetti.Kitaplarınpekçoğusolmuş,okunmazhale
gelmişti. Sonuçta hepimiz aynı yolun yolcusuyuz.Me
men to mo ri. Çünküsenide,benide,Cambridgemezunu
burnuhavadadelikanlılarıdaaynıilgisizlik,aynıunutul
muşlukbekliyor–gerçi,Cambridgelikibirligençlerikuş
kusuzdahauzunsürebeklerya,neyse.Ayaklarınınyanı
başındaki zamanın soldurduğu “klasikler”e baktı. Ölü,
hepsi ölüydü. Carlyle, Ruskin, Meredith, Stevenson –
hepsiölü,tanrıonlarıçürütsün.Solmuşbaşlıklarınabak
tı.Ro bert Lo uis Ste ven son’ın Top lu Mek tup ları. Ha,ha!İyi
bu.Ro bert Lo uis Ste ven son’ın Top lu Mek tup ları! Üstka
pağınınkıyısı tozdan simsiyaholmuştu.Tozdangeldin,
tozadöneceksin.GordonStevenson’ınbez cildini aya
ğıylatersçevirdi.Paranvarmıparan,ondanhaberver!
Birzamanlarİskoçidiysenbile,artıksoğumuşetsin.

Çınn!Dükkânçanı.Gordondöndü.İkimüşteri.Kü
tüphanemüşterisi.

Dünyaya küsmüş, omuzları düşük, çöplükte yiye
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cekarayançamurabulanmışbirördeğebenzeyenaşağı
sınıftanbirkadın,elindehasırsepetiylekararsızadımlar
lasızdıdükkândaniçeri.Peşindeetinedolgunküçükbir
kırlangıcıandırankırmızıyanaklı,ortanındaortasısınıf
tanbirkadınvardı,gelengeçenentelolduğunuanlasın
diyekoltuğununaltınabaşlığıgörünecekşekildeForsyte 
Ailesinin Destanıadlıkitabısıkıştırmıştı.

Gordonyüzündekiasıkifadeyisildi.Onlarıkütüpha
neaboneleri içinsakladığıailedoktoruiçtenliğivegü
lümsemesiyleselamladı.

“İyi akşamlar Bayan Weaver. İyi akşamlar Bayan
Penn.Nekötübirhava!”

“Felaket!”dediBayanPenn.
Geçmeleriiçinyanaçekildi.BayanWeaverhasırse

petinibaşaşağıettiveEthelM.Dell’inSil ver Wed ding
kitabınınsayfauçlarıkıvrıkbirkopyasınıyeredöktü.Ba
yanPenn’inparlakkuşgözlerikitabınüzerindeparlıyor
du. BayanWeaver’ın arkasından Gordon’a yaramazca
gülümsedi–hani, ikientel arasındakiözel selamlaşma
kabilinden.Dell!Ne kadar aşağılık! Şu aşağı sınıfların
okuduklarıkitaplarabak.Gordondakadınahaldenanlar
birtavırlagülümsedi.Entelentelegülümseşerekkütüp
hanebölümünegeçtiler.

Bayan Penn Forsyte Ailesinin Destanı’nı masanın
üzerinekoyduvekırlangıçgöğsünüGordon’adöndür
dü. Gordon’a karşı her zaman yakın dostuymuş gibi
davranırdı. Her ne kadar bir tezgâhtarsa da ona Bay
Comstockderdiveonunlaedebîkonuşmalaragirişirdi.
Aralarında aydınlarınmasonvari dayanışmasına benzer
birilişkivardı.

“Umarım Forsyte Ailesinin Destanı’nı beğenmişsi
nizdirBayanPenn?”

“Ah,okitapneharikuladebüyükbireser,BayCom
stock!Biliyormusunuz,bununladördüncükezokumuş
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oldumkitabı!Birdestan,gerçekbirdestan!”
BayanWeaverkitaplarabakınıyordu,ancakalfabe

tiksıralıolduklarınıgörecekkadarakıllıdeğildi.
“Buhaftanealacağımıbilemiyorum,gerçektenbile

miyorum,” diye mırıldandı sarkık dudaklarının arasın
dan. “Kızım Deeping’i oku deyip duruyor. Bayılıyor
Deeping’e,kızımyani.Amadamadım–odaBurroughs’
cu.Bilemiyorum.”

Burroughs adını duyunca Bayan Penn’in yüzü ya
muldu.HerkesinanlayacağıbirtavırlaBayanWeaver’a
arkasınıdöndü.

“Bence Bay Comstock, bu Galsworthy’de müthiş
birbüyüklükvar.Öylesinegenişkapsamlı,öylesineev
rensel,öteyandan, aynızamanda iliğinekemiğinedek
İngiliz,in sancıl.Kitaplarıgerçekin sanbelgeleri.”

“Priestley de öyle,” dediGordon. “Bence Priestley
korkunçgüzelbiryazar,öyledeğilmi?”

“Ah,evet.Öylebüyük,öylegeniş,öylesineinsancıl!
Veöylesinevazgeçilmezderecedeİngiliz!”BayanWea
ver dudaklarını büzdü. Bunların ardında tek başlarına
duranüçsarıdişbulunuyordu.

“Sanırımbelki de birDell daha alsam iyi olacak,”
dedi.“BaşkaDell’inizvar,değilmi?DoğrusuDelloku
maktançokhoşlanıyorum,neyalansöyleyeyim.Kızıma
diyorumki,‘Deeping’lerindeseninolsunBurroughs’ların
da.SenbanaDellver,’diyorum.”

GelDellgel!Gelsindüklerzangoçlar!BayanPenn’in
gözleri entel ironisi sinyalleri veriyordu.Gordononun
sinyaline karşılık verdi. Bayan Penn’i yabana atmama
lıydı!İyivedaimimüşteriydinedeolsa.

“Ah, elbet BayanWeaver. Bir raf dolusu EthelM.
Dell’imizvar.The De si re of His Li fe’ıistermisiniz?Yoksa
okudunuzmu?The Al tar of Ho no ur’anedersiniz?”

“AcabaHughWalpole’un sonkitabıvarmı?”dedi
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ordanBayanPenn.“Epikbirşeyler,büyükbireserokuma
havamdayımbuhafta.Bakın,Walpolebencegerçekten
bü  yükbiryazar,benceGalsworthy’densonraogelir.Ga
ripbirbüyüklükvaronda.Aynızamandadamüthişbir
insancıllık.”

“Vevazgeçilmezderecedeİngiliz!”dediGordon.
“Ah,elbet!Vazgeçilmezderecedeİngiliz!”
“GalibabenyineThe Way of an Eag le’ı alacağım,”

dediBayanWeaversonunda.“İnsanThe Way of An Eag le’
danhiçbıkmıyor,siziniçindeöyledeğilmi?”

“Gerçektendeşaşırtıcıderecedepopüler,”dediGor
dondiplomatikbir tavırla;buaradagözüBayanPenn’
deydi.

“Ah,evet,şaşırtıcı!”diyeyankıdıBayanPennalaycı
biranlatımlaveGordon’abakarak.

İkişer penilerini aldı ve Bayan Penn’iWalpole’un
Ro gue Her ri es’i,BayanWeaver’ıdaThe Way of An Eag le
ilemutlubirşekildeuğurladı.

Sonra hemen sallana sallana arkaya, diğer odaya
geçtiveşiirraflarınayöneldi.Buraflardabüyüleyicibir
melankoligizliydionagöre.Kendisefilkitabıdaoraday
dı–tepelerdeelbet,satılamazlarınarasında.Mi ce,yazan
GordonComstock;kırkaotuz santimlik, sekiz sayfalık
arayasıkışmış,üçşilinaltıpenilikbirşey–şimdibirşili
ne indirilmişfiyatı.The Ti mes Ede bi yat eki“çokbüyük
birgelecek”vaatettiğiniaçıkladıamahakkındayazıya
zanonüçakıllıdanhiçbirikitabınadındakiinceironiyi
görmedi.McKechnieKitabevi’ndeçalıştığıikiyılboyun
ca,tekbirmüşteri,tekbirtanrıkulu,Mi ce’ırafındanbir
kezolsunindirtmedi.

On beş yirmi raf dolusu şiir kitabı vardı.Gordon
onlarasinirleniyordu.Çoğupatlayamamışbombalargi
biydi.Gözhizasındanbirazyukarda,dününozanlarının,
gençliğinin yıldızlarınınbulunduğu göklere veunutul
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muşluğadoğruyolalıyorlardı.Yeats,Davies,Housman,
Thomas, De la Mare, Hardy. Ölü yıldızlar. Sönmüş
yıldızlar.Onlarınaltında,tamtamınagözhizasında,ya
nıpsönen,aslapatlamayanmaytaplarduruyordu.Eliot,
Pound,Auden,Campbell,DayLewis,Spender.Butakım
rutubetlenmişmaytaplarabenzetilebilirdi.Sönmüşyıl
dızlaryukarda,nemlimaytaplaraşağıda.Okunmayade
ğerbiryazarçıkacakmıbundansonra?Lawrencefena
değildi,Joyceisesapıtmadanönceondandaiyiydi.Za
ten,okunmayadeğeriyibiryazarımızçıksa,çerçöpebo
ğulmuşhalimizleonugörüncetanıyacakmıyız?Nerden
tanıyacağız?

Çınn!Kapıçanı.Gordondöndü.Birmüşteridaha
gelmişti.

Kirazdudaklı,kolalıparlaksaçlıyirmiyaşlarındabir
genç,Nancydiyeadtakılanefeminelergibikırıtarakiçe
ridaldı.

“İyi akşamlar, yardımcı olabilirmiyim?Aradığınız
bellibirkitapvarmı?”

“Ah,hayığ,peksayılmaz.”R’sizbirNancysesi.“Şöy
lebiğbakabiliğmiyim?Vitğininizçokilgimiçekti.Kitap
dükkânlağınahiç,amahiçdayanamam!Buyüzdendal
dımiçeği–hihihi!”

ŞimdidedışarıdalNancy.Gordonkültürlübirgü
lüşgüldü,haniikikitapseverarasındakiortakduygugü
lümsemesi...

“A,lütfenbuyrun,bakın.İnsanlarınkitaplarıkarış
tırmasındanhoşlanırız.Şiirilginiziçekermiydiacaba?”

“Ah,elbet!Şiiğebayılığım!”
Elbet ya!Uyuz züppe yavrusu.Giysilerinde artist

bozuntusu havası vardı. Gordon şiir raflarından “ince”
birkırmızıkitapçekti.

“Buşiirleryeniçıktı.Belkiilginiziçeker.Hepsiçeviri
–alışılmıştürdenşiirlerdeğil.Bulgarcadançevrilmiş.”



24




