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PAULAUSTER,1947yılındaABD’ninNewJerseyeyaletinde,Newark’
tadoğdu.Daha12yaşındayken,önemlibirçevirmenolaneniştesinin
kitaplarınıokuyarakedebiyatabüyükbirilgiduymayabaşladı.Colum-
bia Üniversitesi’nde Fransız, İngiliz ve İtalyan edebiyatı okuduktan
sonradörtyılkadarFransa’dayaşadı,Fransızyazarlardançeviriler
yaptı.XX.yüzyılFransızşiiriüstüneönemlibirantolojihazırladı.İlk
kez1987’deNew York Üçlemesi adlı yapıtıylabüyük ilgi gördü.Daha
sonraAy Sarayı, Kehanet Gecesi, Köşeye Kıstırmak, Son Şeyler Ülkesinde, 
Leviathan, Şans Müziği, Timbuktu, Yanılsamalar Kitabı, Yükseklik Korkusu, 
Brooklyn Çılgınlıkları, Yazı Odasında Yolculuklar,Karanlıktaki Adam ve
Sunset Park adlı romanları, Yalnızlığın Keşfi adlı anı-romanı, Kırmızı 
Defteradlıöykükitabıbirbiriniizledi.Auster,eşiyazarSiriHustvedt
veikiçocuğuylabirlikteNewYork,Brooklyn’deoturuyor.

İLKNURÖZDEMİR,İstanbul’dadoğdu.İstanbulAlmanLisesiveBo-
ğaziçi Üniversitesi’nden mezun oldu. Almanca ve İngilizceden çok
sayıda çeviri yaptı. Başlıca çevirileri arasında Yalnızlığın Keş fi (Paul
Auster),Tarçın Dükkânları(BrunoSchulz),Stiller(MaxFrisch),Amok 
Koşucusu(StefanZweig),İrlanda Gün cesi(HeinrichBöll),Saatler(Mic-
haelCunningham),Kü çük Şeylerin Tanrısı(ArundhatiRoy),Utanç(Co-
etzee), Kat ran Bebek (ToniMorrison), Bech Döndü (JohnUpdike),
Gün Boyu Gece Yarısı(HanifKureishi)sayılabilir.
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ŞimdibanaFanshawehepvardıgibigeliyor.Benim
içinherşeyinbaşladığıyero,oolmasaydıbenkimoldu
ğumupekbilemezdim.Tanıştığımızdahenüzkonuşamı
yordukbile, altlarındabezlerleçimenlerde sürünen iki
bebektik,yediyaşınageldiğimizdeparmaklarımızınucu
nuiğneyledelipölenekadarkankardeşiolmuştuk.Şim
dinezamançocukluğumudüşünsemFanshawe’ugörü
yorum.Yanımdaolan,düşüncelerimipaylaşanoydu,göz
lerimikaldırıpbaktığımdagördüğümoydu.

Amabuçokzamanönceydi.Büyüdük,farklıyerlere
gittik, birbirimizdenkoptuk.Bunda tuhafolanbir şey
yok,sanırım.Yaşamlarımızbizialıpdenetleyemeyeceği
mizbiçimdesürüklervehemenhemenherşeydeğişir.
Bizölünceherşeydeölür,ölümhergünyaşadığımızbir
şeydir.

YediyılöncekikasımayındaSophieFanshaweadlı
birkadındanbirmektupaldım.“Sizbenitanımazsınız,”
diyebaşlıyordumektup,“sizeböyledamdandüşergibi
yazdığımiçindeözürdilerim.Amabazışeyleroldu,bu
koşullaraltındabaşkaseçeneğimkalmadı.”KadınınFan
shawe’un karısı olduğu ortaya çıktı. Kocasıyla birlikte
büyüdüğümübiliyordu,NewYork’tayaşadığımıda,der
gilerdeyayımlananyazılarımdanpekçoğunuokumuştu.

1



10

Kadın,açıklamayıikinciparagrafabırakmıştı;doğru
dan,lafıdöndürüpdolaştırmadansöylüyordu.“Fanshawe
ortadankayboldu,”diyordu,“onusongördüğümdenbu
yanaaltıaydanfazlaoldu.”Buncazamanhiçhaberçık
mamıştıFanshawe’dan,neredeolabileceğihakkındaen
ufakbir ipucuyoktu.Polis izinibulamamıştı,onubul
masıiçintuttuğuözeldedektifdeeliboşdönmüştü.Ke
sinbirşeyolmamasınarağmengörünenköykılavuziste
mezdi:Fanshaweölmüşolmalıydı;geridönmesinibekle
menin anlamı yoktu. Bütün bunların ışığında kadının
benimlekonuşmakistediğiçokönemlibirşeyvardı,aca
baonunlagörüşmeyikabuledermiydim.

Bumektupiçimdebirdiziküçükşokanedenoldu.
Birdefadahazmedemeyeceğimkadarçokbilgiiçeriyor
du;pekçokgüçbenideğişikyönlereçekiştiriyordu.Fans
hawe damdan düşercesine yeniden hayatıma girmişti.
Amaadıgündemegelirgelmezyinekaybolupgitmişti.
Evlenmişti,NewYork’taoturmuştu–onunhakkındabil
diklerimbukadardı.Benimle temaskurmazahmetine
girmediği için ona kırılmakla bencillik ediyordum. Bir
telefon,birkartpostal,eskigünlerianmak için içilecek
birkadehiçki;bunlarıayarlamakzorolmasagerektiama
bendeonunkadarsuçluydum.Fanshawe’unannesinin
neredeoturduğunubiliyordum,arkadaşımıbulmakiste
seydim annesine sorabilirdim. İşin aslı şuydu ki Fans
hawe’u defterimden silmiştim.Herkesin kendi yoluna
gittiğidakikadanbaşlayarakobenimiçinölmüştü,artık
geçmişimeaitti,bugünümedeğil. İçimde taşıdığımbir
hayaletti,tarihöncesibirhayal,artıkgerçekolmayanbir
nesneydi.Onuensonnezamangördüğümüanımsama
yaçalıştım,amahiçbirşeynetdeğildi.Birkaçdakikadü
şüncelerimoradanorayadolaştı,sonradurakaldı,babası
nın öldüğü güne odaklandı.O sıralarda liseye gidiyor
duk,olsaolsaonyediyaşındaydık.
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SophieFanshawe’atelefonedipuygunbirzamanda
kendisini ziyaret etmekten memnun olacağımı söyle
dim.Ertesigündekararkıldık,Fanshawe’danbirhaber
almadığımı,neredeolduğuhakkındabirfikrimolmadı
ğınısöylememerağmenkadınınsesiminnettarolduğu
nubelliediyordu.SophieFanshawe,Chelsea’dekırmızı
tuğladanbirkiraevindeoturuyordu,merdivenboşluk
larıkaranlık,duvarlarındakibadanatabakatabakakalk
mış, eski, asansörsüz bir binaydı burası. Radyo sesleri,
kavgalarvesifongürültüleriarasındaonunkatınaçıkan
beşkatmerdivenitırmandım,soluğumudüzenesokmak
içinbirazdurduktansonrakapıyıtıklattım.Kapıdakigö
zetlemedeliğindenbirgözbanabaktı,çekilensürgülerin
takırtısı duyuldu, sonra karşımda Sophie Fanshawe’u
buldum,kucağındaküçükbirbebektutuyordu.Obeni
gülümseyerek içeri davet ederken bebek onun uzun,
kahverengisaçlarınıçekiştiriyordu.Busaldırıdanyavaş
çakendinikurtardı,çocuğuikieliyletuttuveyüzübana
bakacakbiçimdeçevirdi.ÇocuğunBenolduğunusöyle
di,Fanshawe’unoğluydu,doğalıancaküçbuçukayol
muştu. Kollarını sallayan, çenesinden aşağı beyazımsı
salyalarakıtanbebeğebayılmışgibiyaptım,amaannesi
dahaçokilgimiçekmişti.Fanshaweşanslıadamdı.Kadın
çokgüzeldi,zekâdolusiyahgözlerivardı,dimdikbakış
larıneredeysevahşiydi.Zayıftı,ortaboylusayılırdı,ha
reketleriağırdı,budaonahemşehvetlihemdehepte
tikte bir hava veriyordu, sanki dünyaya içinde taşıdığı
derinbirtemkinintammerkezindenbakıyordu.Hiçbir
erkekbukadınıisteyerekterketmezdi,üstelikonunço
cuğunudoğurmaküzereyken.Bukadarıkesindibenim
için.DahaeveadımımıatmadanFanshawe’unmutlaka
ölmüşolmasıgerektiğinibiliyordum.

Demiryolunun kenarında dört odalı bir daireydi,
pekazeşyayladöşenmişti,birodakitaplaravebirçalış
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mamasasınaayrılmıştı,ikincisisalonolarakhizmetveri
yordu,sonikisideyatakodasıydı.Herşeydökülüyordu
amadüzenlibirevdi,genelolarakbakıldığındarahatsız
değildi.EnazındanFanshawe’unzamanınıparakazana
rakharcamadığınıkanıtlıyordu.Ancakbeneskipüskülü
ğeburunkıvıracakbiri değildim.Benimevimbundan
dahakasvetli, dahakaranlıktı, her aykirayıdenkleştir
mekiçinnasılçabalamakgerektiğinibiliyordum.

SophieFanshawebanaoturacakbirkoltukgösterdi,
birfincankahvehazırladı,sonradaeprimişmavikane
peyeoturdu.KucağındabebeklebanaFanshawe’unkay
boluşununöyküsünüanlattı.

ÜçyılönceNewYork’tatanışmışlardı.Biraygeç
medenbirlikteyaşamayabaşlamışlar,biryılavarmadan
da evlenmişlerdi.“Fanshawe’la yaşamak kolay değildi,”
dediSophie,amaonusevmişti,Fanshawe’untutumun
dadaSophie’yisevmediğinigösterecekenufakbirşey
olmamıştı.Mutluolmuşlardı;Fanshawebebeğindoğu
munuheveslebekliyordu;hiçbir geçimsizlikleri yoktu.
Nisanayındabirgün,Fanshaweonaöğledensonraanne
sini görmek üzereNew Jersey’e gideceğini söylemişti,
sonradageridönmemişti.Sophieogecegeçsaatlerdeka
yınvalidesinetelefonettiğinde,Fanshawe’unonunevine
hiçgitmediğiniöğrenmişti.Dahaöncehiçböylebirşey
olmamıştı,amaSophiebirazbeklemeyekararvermişti.
Kocası ortalarda görünmeyince ortalığı ayağa kaldıran
eşlerdenolmak istemiyordu,ayrıcaFanshawe’unbaşka
erkeklerdendahafazlaözgürlükalanınagereksinimduy
duğunubiliyordu.Hattakocasıevedöndüğündeonaso
rusormamayabilekararvermişti.Amaaradanbirhafta
geçmiş,sonrabirhaftadahageçmiş,sonundaSophiepo
lisebaşvurmuştu.Tahminettiğigibipolisleronunsoru
nunufazlaciddiyealmamışlardı.Suçişlendiğineilişkin
ortadabirkanıtolmadığısüreceyapacaklarıpekbirşey
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yoktu.Nedeolsakocalarhergüneşleriniterkederlerdi,
pekçoğudabulunmakistemezdi.Polisbirazrutinaraş
tırmayaptı,hiçbirşeyeldeedemedi,sonradaSophie’ye
özeldedektiftutmasınıönerdiler.Masraflarıüstlenmeyi
teklifedenkayınvalidesininyardımıylaQuinnadındabi
rinituttu.Quinnbeşaltıhaftakadarbuvakaüzerinde
sebatlaçalıştı,amasonundaişibıraktıvedahafazlapa
ralarınıalmakistemedi.Sophie’ye,Fanshawe’unbüyük
olasılıklahâlâülkedebulunduğunu,amaölümüdirimi
olduğunubilemeyeceğinisöyledi.Quinnşarlatandeğildi.
Sophieonusempatikbulmuştu,gerçektenyardımcıol
makisteyenbiradamdı,sonkezSophie’yiziyaretegel
diğindeSophieonuverdiğikarardandöndüremeyeceği
nianladı.Yapılacakbirşeyyoktu.Fanshawe,Sophie’yi
terketmeyekararvermişolsa tekbir sözcüketmeden
çekipgitmezdi.Gerçeklerdenkaçmak,hoşolmayanyüz
leşmelerdenkaçınmakonunyapacağıbirşeydeğildi.Or
tadankaybolmasınınbirtekanlamıolabilirdi:Başınakor
kunçbirşeygelmişti.

Sophieyinedebirşeylerolabileceğineinanıyordu.
Bellekkaybıvakalarıhakkındayazılarokumuştu,birsü
re bu konu umarsız bir olasılık olarak onu pençesine
aldı:Fanshawe’un,kimolduğunubilmedenbiryerlerde
yalpavuravuradolaştığınıdüşünüyordu,hayatıelinden
alınmışamayinehayattaolarak,belkidekimolduğunu
anımsamaküzereydi.Aradanhaftalargeçti,sonundage
belik süresininbitimiyaklaşmayabaşladı.Doğumabir
aydandahaazkalmıştı,yanibebekherandoğabilirdi,
Sophieyavaşyavaşdoğmamışçocuğundanbaşkabirşey
düşünmemeyebaşladı,sankiiçindeartıkFanshawe’ayer
kalmamıştı.Yaşadığıduyguyutanımlamakiçinkullandı
ğısözcüklerbunlardı–içindeartıkyerkalmamıştı–sonra
budediğininbüyükolasılıklaherşeyerağmenFansha
we’aöfkeliolduğuanlamınageldiğinisöyledibana,ken
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disiniterkettiğiiçinöfkeliydi,buFanshawe’unsuçuol
masada.Buifadenindürüstlüğüetkiledibeni.Dahaön
cehiçkimsenin,kendiduygularıhakkındaböylekonuş
tuğunu duymamıştım, böylesine sözünü sakınmadan,
alışılmışındışındaTanrı’yaböylesinekarşıgelerek.Şimdi
bunuyazarken,dahaoilkgündebiledünyadakibirde
liktenkayıpgeçtiğimi,dahaöncehiçbulunmadığımbir
yeredüşmekteolduğumufarkediyorum.

“Birsabah,”diyedevamettiSophie,sıkıntılıbirge
ceninsabahındauyanmışveFanshawe’ungeridönme
yeceğinianlamış.Kendiniansızınbellieden,mutlakbir
gerçekmiş bu, tartışmasızmış.Ağlamış o zaman ve bir
haftaboyuncahepağlamış,sankiölmüşgibiFanshawe’
unyasınıtutmuş.Gözyaşlarıdinincehiçpişmanlıkduy
madığınıhissetmiş.Fanshawe’unkendisinebirkaçyıllı
ğınaverildiğinekararvermiş,hepsibuymuş.Şimdiçocu
ğudüşünmesigerekiyormuş,bunundışındakibirşeyin
önemiyokmuş.Busözünkulağaoldukçaabartılıgeldiği
nibiliyormuş,amaoherşeyiböylehissederekyaşamaya
devamediyormuş,buduygudaonuniçinhayatıyaşa
nılırkılmayadevamediyormuş.

Sophie’ye bazı sorular sordum, her birini sakince,
aceleetmedenyanıtladı,sankiyanıtlarakendiduygula
rını karıştırmak istemiyor gibiydi. Nasıl yaşadıklarını
sordum örneğin, Fanshawe’un nasıl bir işte çalıştığını,
onusongördüğümdenbuyanageçenyıllariçindebaşına
neler geldiğini. Bebek kanepenin üzerindemızmızlan
mayabaşladı,Sophiesohbetimizearavermedenbluzu
nunönünüaçtıveonuemzirdi,öncebirmemesinden
sonraötekinden.

Fanshawe’la ilkbuluşmasındanöncehiçbirşeyden
eminolamadığını söyledi. İki yıl devamettikten sonra
üniversiteyibıraktığınıbiliyordu,askerliğinierteletmeyi
başardığını,birsürebirgemideçalıştığınıda.Birpetrol
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tankeriolabilirdiyadabiryükgemisi.Bununardından
birkaçyılFransa’dakalmıştı,önceParis’te,sonradaGü
ney’debirçiftlikevinde,bekçiolarak.Amabütünbunlar
çokbelirsizdiSophieiçin,çünküFanshawegeçmişinden
peksözetmezdi.TanıştıklarındaAmerika’yadönelise
kizonaydanfazlaolmamıştı.Kelimenintamanlamıyla
çarpışmışlardı,ikisideyağmurlubircumartesiöğleson
rasındaManhattan’daki bir kitabevinin kapısında dur
muşvitrinebakıyorlarveyağmurundinmesinibekliyor
lardı.Böylebaşlamıştı,ogündenFanshawe’unkaybol
duğugünekadarneredeysehepbirlikteolmuşlardı.

“Fanshawe’undüzenlibir işihiçolmadı,”dediSo
phie,sağlambirişdenecekbirşeyyoktu.Parayapekde
ğervermiyorduveparakonusunuolabildiğincedüşünme
meyeçalışıyordu.Sophieiletanışmadanöncekiyıllarda
hertürlüişegiripçıkmıştı;ticaretgemilerindeçalışmış,
bir depoya girmiş, gözetmen olmuş, başkasının adına
yazıyazmış,garsonluk,evlerdeboyacılıkyapmış,birnak
liyeşirketindehamallıketmişti;amabütünbuişlergeçi
ciydi,birkaçaykendinigeçindirecekparayıbiriktirirbi
riktirmezişindenayrılıyordu.SophieileFanshawebirlik
te yaşamaya başladıklarında Fanshawe iyiden iyiye ça
lışmamayabaşladı.Sophieözelbirokuldamüziköğret
meniydi,aldığıücretikisinedeyetiyordu.Dikkatliolma
ları gerekiyordu elbette, ama ocakta hep tencere kay
nıyordu,ikisinindebirşikâyetiyoktu.

Sophie’ninsözünükesmedim.Bubilgilerinyalnızca
birgirizgâholduğubelliydi,asılkonuyagelmedensilke
lemekistediğiayrıntılardı.Fanshawehayatınınasılkul
lanmışolursaolsunbulistedekituhafişlerlebirilgisiol
mamıştı.Bunuhemenanlamıştım,dahahiçbirşeysöy
lenmedenönce.Nedeolsaherhangibirkişihakkında
konuşmuyorduk.KonumuzFanshawe’du.Onunkimol
duğunu anımsayamayacağım kadar geride kalmamıştı
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geçmiş.Sophiedüşünceleriniokuduğumu,sıradaneler
olduğunubildiğimianlayıncagülümsedi.Sanırımanla
mamıbekliyordu,budaobeklentiyidoğrulamış,buraya
gelmemiisterkenkapılmışolabileceğikuşkularısilipat
mıştı.Banaanlatmadanbiliyordubunu,budabanabu
radabulunma,Sophie’ninanlatacaklarınıdinlemehak
kınıveriyordu.

“Yazmayadevametti,”dedim.“Yazaroldu,değilmi?”
Sophiebaşıyladoğruladı.Tamdediğimgibiydi.Ya

daenazındanbirkısmı.Benişaşırtan,Fanshawe’unadı
nınedenhiçduymadığımdı.Fanshaweyazmışolsaadına
mutlakabiryerderastlardım.Böyleşeyleribilmekişim
di benim, özellikle de Fanshawe’un dikkatimden kaç
masımümkündeğildi.Acabayazdıklarınıyayımlayacak
biryayıncıbulamadımı,diyedüşündüm.Mantıklıgörü
nenteksorubuydu.

“Hayır,”dediSophie,işlersandığımdandahakarma
şıktı.Fanshaweyazdıklarınıyayımlatmayahiçkalkışma
mıştı.İlkbaşta,çokgençken,yazdıklarınısağasolagön
deremeyecekkadarçekingendi,yazdıklarınınyeterince
iyi olmadığını hissediyordu.Ama daha sonra, kendine
güvenigeldiktensonrabilegizlikalmayıyeğlediğinian
ladı. Bir yayıncı aramaya kalkışırsa huzursuz olacaktı,
öyledemiştiSophie’ye,kendisinekalsazamanınıyazma
yaharcamakdahahoşunagidiyordu.BukayıtsızlıkSo
phie’yirahatsızetmişti,amanezamankocasınızorlasao
omuzlarını silkiyor,“Acelemyok,”diyordu,“eninde so
nundadenerimbunu.”

BirikikezSophieherşeyikendielinealıpFansha
we’un yazdıklarını gizlicebir yayıncıya götürmeyi ger
çektendüşünmüştü,amabudüşüncesinihiçbirzaman
uygulamadı. Bir evlilikte karşı gelinemeyecek kurallar
vardır,FanshawenekadarinatçıolursaolsunSophie’nin
onauyumsağlamaktanbaşkaçaresiyoktu.“Büyükmik
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tardayazılmışşeyvardı,”dediSophie,bütünbunlarınbir
dolabın içindebeklediğini düşünmekonudelirtiyordu,
amaFanshaweonunsadakatinihakediyordu,Sophiede
birşeysöylememekiçinelindengeleniyaptı.

Birgün,ortadankaybolmadanüçdörtaykadarön
ce,Fanshaweuzlaşmakistediğinigösterenbirhareketle
yaklaştı Sophie’ye. Bir yıl içinde bu konuda bir şeyler
yapacağınasözverdi,verdiğisözütutacağınıkanıtlamak
üzerede,“Herhangibirnedenleverdiğimsözütutama
yacakolursam,”dedi,bütünmüsveddelerialıpbanage
tirecektiSophie.Onunçalışmalarınıbenkoruyacaktım,
onların ne yapılacağına karar vermek de bana ait ola
caktı.Bunlarıyayımlanmayadeğerbulursambenimka
rarıma saygı gösterecekti. “Ayrıca,” demişti, bu arada
kendisinin başına bir şey gelirse, Sophiemüsveddeleri
banahiçbeklemedenteslimedecek,bütündüzenleme
leriyapmamaizinverecekti,şuşartlakibuyapıtlardan
gelecekparanınyüzdeyirmibeşinibenalacaktım.Fan
shawe’unyazdıklarınıyayımlanmayadeğerbulmazsam
müsveddeleriSophie’yegeriverecektim,odabunlarıyok
edecekti,tekbirsayfabilebırakmadan.

BuaçıklamanınkendisinişaşırttığınısöylediSophie,
böyleciddibirtavırtakındığıiçinneredeyseFanshawe’la
alay edecekti. Bütün bu sahne Fanshawe’un kişiliğine
hiçuymuyordu,acababununbenimgebeliğimlebirilgi
sivarmı,diyemeraketti.BelkidebabaolmafikriFan
shawe’ufarklıbirsorumlulukduygusunasokmuştu,bel
kideiyiniyetinigöstermeyeöylesinekararlıydıkiduru
muabartmıştı.NedenineolursaolsunSophiekocasının
fikrinideğiştirmesindenmemnundu.Gebeliğiilerledikçe
Fanshawe’unbaşarılıolacağınailişkingizlihayallerkur
mayabaşladı,işindenayrılacağını,üzerindeparasalbas
kılar olmadan çocuğunu büyütebileceğini umuyordu.
Amaherşeytersgitmiş,Fanshawe’unçalışmaları,onun



18

kayboluşunuizleyenkarmaşaiçindeunutulupgitmişti.
Sonradan, ortalık yatışmaya başlayınca, kocasının tali
matınıyerinegetirmekistememiştiSophie,yerinegeti
rirse kocasını yeniden görme şansının ortadan kalka
cağındankorkuyordu.Amasonundadüşüncesinideğiş
tirdi,Fanshawe’unsözünesaygıgösterilmesigerektiğini
biliyordu.İştebuyüzdenbanayazmıştı.İştebuyüzden
şimdionunkarşısındaoturuyordum.

Bensenasılbirtepkivermemgerektiğinibilmiyor
dum.Teklifbenigafilavlamıştı,birikidakikaöyleceotur
dumorada,üzerimefırlatılmışolanokocaşeylemüca
deleettim.AnlayabildiğimkadarıylaFanshawe’unbuişe
beniseçmesiiçinhiçbirmantıklınedenyoktu.Onuon
yıldan fazladır görmemiştim, kim olduğumu hâlâ ha
tırlıyorolmasıdabenişaşırtmıştı.Biradamhakkındaka
rarvermekvehayatınınyaşanmayadeğerolupolmadı
ğınısöylemek;böylebirsorumluluğualmamnasılbekle
nirdibenden?Sophieaçıklamayaçalıştı.“Fanshawe si
zinlebağlantıkurmadı,”dedi,amakarısınabendensıksık
sözetmişti,nezamanadımgeçsedünyadakieniyiarka
daşınınbenolduğumusöylermiş,edindiğitekgerçekar
kadaş.Benimçalışmalarımıdaizlemeyibaşarmıştı,yazı
larımınçıktığıdergilerialırmış,hattabazenyazılarıyük
sek sesle Sophie’ye de okurmuş. Benim yaptıklarıma
hayranolduğunu söylediSophie,benimlegururduyu
yordu,benimbüyükşeyleryapmakapasitesinesahipol
duğumusöylüyordu.

Bütünbuövgülerutandırdıbeni.Sophie’ninsesin
de öyle bir yoğunluk vardı ki bana sanki onun sesiyle
Fanshawekonuşuyormuş,bütünbunlarıbanakendiağ
zıyla söylüyormuş gibi geldi. Gururumun okşandığını
söylemeliyim,okoşullaraltındaböylehissetmemdeçok
doğal.Osıralardagüçgünlerdengeçiyordumvegerçek
şukiFanshawe’unbenimhakkımdakigüzeldüşüncele
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rinipaylaşmıyordum.Pekçokyazıyazmıştım,doğruydu
bu,amanebunukutlanacakbirşeyolarakgörüyornede
özelliklegururduyuyordumyazdıklarımdan.Banakalır
sabunlarbirişeyaramazyazılardı.Büyükumutlarlaçık
mıştım yola, büyük bir romancı olacağımı düşünüyor
dum,insanlarıetkileyecekvehayatlarındadeğişiklikyap
tırtacakbirşeyleryazabileceğimisanmıştım.Amazaman
geçmiş,benbunungerçekleşmeyeceğiniyavaşyavaşan
lamıştım. İçimdeböylebirkitapyoktu,birangeldiki
hayallerimdenvazgeçmemgerektiğini söyledimkendi
me.Neolursaolsundergilereyazıyazmayısürdürmek
çokdahakolaydı.Sıkıçalışarak,aksatmadanbiryazıdan
ötekine geçerek hayatımı kazanabilirdim – değeri ne
olursaolsun,adımıneredeysedüzenliolarakdergilerde
görmezevkinesahiptim.Herşeyinolduğundançokda
haüzücü olabileceğini biliyordum.Otuzumabile gel
memiştimamatanınırolmuştum.Şiirveromaneleştiri
siyleişebaşlamıştım,şimdiyseneredeyseherkonudaya
zabiliyor,takdiredilenişlerçıkarıyordum.Filmler,oyun
lar, sanat gösterileri, konserler, kitaplar, hatta beyzbol
maçları... Benden istenmesi yeterdi, hemen yazardım.
Herkesbenizekibirgençadamolarakgörüyordu,yıldızı
parlamaktaolanyenibireleştirmen,benseiçimdenken
dimiyaşlı,neredeysetükenmişhissediyordum.Ogüne
kadaryaptıklarımınbencehiçbirdeğeriyoktu.Tozdu
mandıyalnızca,hafifbirrüzgârlasavrulupgidecekti.

BuyüzdenFanshawe’unövgüleribenikarışıkduy
gular içine soktu. Bir yandan onun yanıldığını biliyor
dum.Öteyandan(veiştedurumbunoktadabulanıyor)
onunhaklıolduğunainanmakistiyordum.Acabakendi
mekarşıfazlamıkatıdavrandım,diyedüşündüm.Bunu
düşünmeyebaşlarbaşlamazdamahvoldum.Amakendi
nikurtarmakfırsatınıkimkaçırır?Hangiinsanumutet
meolanağınıreddedecekkadargüçlüdür?Birgünkendi
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