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PAUL AUSTER, 1947 yılında ABD’nin New Jersey eyaletinde, New-
ark’ta doğdu. Daha 12 yaşındayken, önemli bir çevirmen olan eniş-
tesinin kitaplarını okuyarak edebiyata büyük bir ilgi duymaya baş-
ladı. Columbia Üniversitesi’nde Fransız, İngiliz ve İtalyan edebiyatı 
okuduktan sonra dört yıl kadar Fransa’da yaşadı, Fransız yazarlardan 
çeviriler yaptı. XX. yüzyıl Fransız şiiri üstüne önemli bir antoloji ha-
zırladı. İlk kez 1987’de New York Üçlemesi adlı yapıtıyla büyük ilgi gördü. 
Daha sonra Ay Sarayı, Kehanet Gecesi, Köşeye Kıstırmak, Son Şeyler Ül-
kesinde, 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 Defter adlı öykü kitabı birbirini izledi. Auster, eşi yazar Siri 
Hustvedt ve iki çocuğuyla birlikte New York, Brooklyn’de oturuyor.

İLKNUR ÖZDEMİR, İstanbul’da doğdu. İstanbul Alman Lisesi ve Boğa-
ziçi Üniversitesi’nden mezun oldu. Almanca ve İngilizceden çok sayıda 
çeviri yaptı. Çevirilerinden bazıları; Paul Auster: Yalnızlığın Keşfi, Yanıl-
samalar Kitabı, Kehanet Gecesi, New York Üçlemesi; Bruno Schulz: Tarçın 
Dükkânları, J.M. Coetzee: Utanç, Petersburg’lu Usta; Heinrich Böll: İrlan-
da Güncesi; Michael Cunningham: Saatler; Arundhati Roy: Küçük Şeylerin 
Tanrısı; Günter Grass: Yengeç Yürüyüşü, Soğanı Soyarken; Stefan Zweig: 
Amok Koşucusu, Günlükler, Yakan Sır, Korku, Mecburiyet; Ian McEwan: Cu-
martesi, Sahilde, Benim Gibi Makineler; Ingeborg Bachmann-Paul Celan: 
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Kalp Zamanı; Max Frisch: Stiller, Montauk; John Banville: Mrs. Osmond; 
Hermann Hesse: Klingsor’un Son Yazı; Virginia Woolf: Mrs. Dalloway, Kendi-
ne Ait Bir Oda, Dalgalar, Orlando, Deniz Feneri, Perde Arası; Pascal Mercier: 
Lizbon’a Gece Treni; Franz Kafka: Şato, Ceza Sömürgesi, Dava, Milena’ya 
Mektuplar, Dönüşüm; Mic hael Ondaatje: Savaş Işığı; Toni Morrison: Katran 
Bebek; John Updike:  Bech Döndü; Hanif Kureishi: Gün Boyu Gece Yarısı. 
Ayrıca Senin Öykün Hangisi adlı bir öykü kitabıyla Nereden Çıktı Bu Çocuk 
isimli bir çocuk romanı v
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İnsanın bir tek ve hep aynı yaşamı yoktur.  
Peş pe şe eklenen bir çok ya şamı vardır ve  

çek ti ği acı la rın ne de ni de bu dur. 

CHA TE AUB RIAND
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Her kes onu ölü bi li yor du. Hec tor Mann’ın film le ri 
üze  ri ne yazdığım ki tap 1988 yılında yayınlandığında 
ken    di sin den ha ber alınma yalı neredeyse altmış yıl ol
muş tu. Bir avuç ta rih çi ve es ki film me raklısı dışında 
öyle bir adamın ya şamış ol du ğu nu bi len de pek yok gi
biy di. Ses siz film çağının bi ti mi ne yakın çek ti ği on iki 
ta ne iki ma ka ralık ko me di nin so nun cu su Ya Hep Ya Hiç, 
23 Kasım 1928’de gösterime girmişti. Bun dan iki ay son
ra, ar ka daş larına ya da iş or tak larına ve da et me den, ge ri
de bir mek tup bırak ma dan ve kim se ye plan larından söz 
et me den North Oran ge Dri ve’da  ki ray la otur mak ta ol
du ğu ev den çıkıp git miş, bir da ha da onu gören ol mamış
tı. Ma vi De so tosu ga ra ja çe kil miş ti; ki ra kon tratının bit
me si ne da ha üç ay vardı; ki rası pe şin öden miş ti. Mut
fak ta yi ye cek, iç ki do labında iç ki bu lu nu yor du, ya tak 
oda sın da ki çek me ce ler de Hec tor’un bütün giy si le ri yer
li ye   rin de du ru yor du. 18 Ocak 1929 ta rih li Los An ge les 
He rald Ex  press ga ze te si ne göre, görünüşe bakılırsa Hec
tor Mann kısa bir yürüyüş yap mak üze re ev den çıkmıştı 
ve her an ge ri döne bi lir di. Oysa Hec tor ge ri dönme di ve 
o an  dan son ra san ki sırra ka dem bastı. 

Or ta dan kay bo lu şu nu iz le yen bir kaç yıl bo yun ca 
onun başına ge len ler le il gi li çe şit li hikâye ler, söylen ti ler 

Bir 
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do laştı or talıkta, ama bu laf ların hiç bi rin den bir şey çık
madı. Bu anlatılanların en inanılır olan ları bi le –in ti har 
et ti ği ya da tu za ğa düştüğü yo lun da olan lar– ne kanıtla
na bil di ne de çürütüle bil di, çünkü or ta da ce set fi lan 
yok   tu. Hec tor’un kaderiyle il gi li çok da ha ya ratıcı, çok 
da ha umut dolu, böyle bir olayı ro man tik bir içerikle 
yorumla yan başka hikâyeler de vardı. Bunlardan bi rin de 
Hec  tor’un doğ du ğu yer olan Ar jan tin’e döndüğü ve taş
ra da küçük bir sirk iş let ti ği an latılıyor du. Bir baş ka 
söylen ti ye göre Komünist Par ti’ye gir miş ti ve şim di tak
ma bir ad   la New York’a bağlı Uti ca’da ki süt ürünle ri iş
çi le ri ni ör  gütlemekle meşguldü. Bir baş ka söylen ti ye gö
rey se eko   no mik kriz so nu cu iş siz kalmıştı ve de mir yol
larında çalışıyor du. Hec tor da ha ünlü bir yıldız ol saydı 
bu öykü ler sürüp gi der di kuş ku suz. Ken di si hak kında 
an  latılan lar da ya şar, top lum sal bi lin cin alt katmanla rın
da yer edin miş sim ge sel ki şi ler den bi ri ne dönüşür, genç
li ğin, umu  dun ve ka de rin şey tan ca oyun larının tem sil ci si 
ha li ne ge lir di. Ama bun ların hiç bi ri ol madı, çünkü Hec 
tor’ un mes lek ya şamı so na er di ğin de adı Holl ywo od’ da 
ye ni ye ni du yul uyordu. Ye te nek le ri ni so nu na ka  dar kul
lan ma ya çok geç baş lamıştı ve kim ol du ğu na ya da elin
den ne ler ge le bi le ce ği ne in san ları inandırmak için ye te
rin ce za manı ol mamıştı. Ara dan bir kaç yıl ge çin ce in san
lar ar tık onu düşünmez ol du lar. 1932 ya da 1933 gel di
ğin de Hec  tor unutulup gitmişti, on dan ge ri ye bir iz kal
dıysa bile, bu artık kim se nin oku mayı düşünme di ği 
önem siz bir ki tap ta ki bir dip not tan öteye gitmiyordu. 
Ses li film ler baş lamıştı ve es ki nin tit re yip du ran, bu da la
ca film le ri unu tul muş tu. Pal ya ço lar da, pan to mim ci ler 
de, se si du  yul ma yan or kes tra ların no ta larıyla dans eden 
ci ci genç kızlar da yok tu. Bunlar ortadan kalkalı üç beş 
yıl ancak olmuştu, ama taş devrinde yaşamış yaratıklar 
gibi tarihöncesi çağlara ait olmuşlardı.
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Ki tabımda Hec tor’un ya şamıyla il gi li pek faz la bil gi 
ver me dim. HectorMann’ınSessizDünyası, onun film le ri 
üze ri ne bir araştırmaydı, bi yog ra fi de ğil; Hector’un si
ne ma dışında ki çalışma larıyla il gi li ola rak ki ta ba kattı
ğım ufak te fek bil gi leri, doğ ru dan doğ ru ya alışıldık kay
nak lar dan almıştım: si ne ma an sik lo pe di le ri, anılar, Holly
    wo od’un ilk yıllarına ait öyküler. Hec tor’un çalış ma  ları
na duy du ğum il gi yi baş ka larıyla pay laş mak için yazmış
tım o ki tabı. Ya şamöyküsü pek önem li de ğil di be nim 
için; ba şına ne ler gel di ği ya da gel me di ği üze ri ne ka fa 
yor mak  tan sa bütün dik ka ti mi film le ri ne ver me yi yeğ le
dim. 1900 yılında doğ muş ol du ğu ve 1929’dan be ri kim
se nin onu gör me di ği düşünülürse Hec tor Mann’ın hâlâ 
ha yat ta ol du ğu nu öne sürmek aklıma bi le gel mez di. 
Ölüler me zar larından çıkmaz lar ve bana kalırsa an cak 
ölü bi ri on ca za  man bir yer ler de giz le ne bi lir di. 

Ki tap, geç ti ği miz marttan tam on bir yıl önce Penn
sylva nia Üni ver si te si Basıme vi ta rafından yayınlandı. Üç 
ay son ra, üç aylık film der gi le rin de ve aka de mik yayın
larda ilk eleş ti ri ler çıkma ya baş ladığında pos ta ku tum da 
bir mek tup bul dum. Zarf, bildik zarf lar dan da ha büyük 
ve ka rey di; kalın, pa halı bir kâğıttan yapılmış ol du ğun
dan ilk düşüncem zarfın için de bir düğün da ve ti ye si ya 
da do ğum du yu ru su ola bi le ce ğiy di. Zarfın ön yüzüne 
adım ve ad re sim za rif, kıvrımlı bir el yazısıyla yazılmıştı. 
Eğer yazı pro fes yo nel bir ka lig ra fa ait de ğil se, mut la ka 
za rif yazının er dem le ri ne ina nan, görgü ve dav ranış ku
ral ları eği ti min den geç miş bi ri ne ait ol malıydı. Pu lun 
üze rin de New Me xi co’da ki Al bu qu er que’in dam gası var
 dı, an cak zarfın ar kasında ki gönde ren ad re si, mek tu bun 
bir baş ka yer de yazılmış ol du ğu nu göste ri yor du; ta bii ki 
böyle bir yer ol du ğu nu ve ka sa banın adının ger çek ol du
ğu nu var sa yar sak. İki satırlık ad res şöyley di: Ma vi Taş 
Çift li ği, Ti er ra del Sueño, New Me xi co. Bu sözcükle ri 
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gör düğümde bel ki gülümse mi şim dir, ama artık anım sa
mıyo rum. Gönde re nin adı yazılı de ğil di, için de ki kart ta 
ne yazdığını oku mak üze re zarfı açtığımda bur nu ma ha
fif bir parfüm ko ku su gel di, bel li be lir siz bir la van ta 
esansı.

SevgiliProfesörZimmer, yazıyor du kart ta. Hec tor ki
tabınızıokudu,sizinletanışmakistiyor.Biziziyaretetmeyi
düşünürmüydünüz?Saygılarımla,FriedaSpelling(Hector
Mann’ıneşi).

No tu altı ye di kez oku dum. Son ra elim den bırak
tım, oda da volta attım. Mek tu bu ye ni den eli me alırken 
o söz cükle rin hâlâ ye rin de dur du ğun dan emin de ğil dim. 
Dur salar bile, aynı sözcükler olacaklarından da emin 
değil dim. Altı ye di kez da ha oku dum ve hâlâ hiç bir şey
den emin ola ma dan kartı bir eşek şa kası ola rak ka bul 
edip bir ya na bı raktım. Az son ra içi me kuş ku dol du, çok 
geç me den de bu kuş ku larımdan kuş ku lan ma ya baş la
dım. Bir düşünce kar şı düşünce yi ge ti ri yor du aklıma, bu 
kar şı düşünce ilk düşünce yi si ler sil mez üçüncü bir dü
şünce olu şup ikin ci yi si li yor du. Ne ya pa cağımı bi le me
di ğim den ara ba ma at layıp pos ta ne ye git tim. Ora da ki 
reh ber de Ame ri ka’da ki bütün ad res le ri alan kod larına 
göre bu la bi lir dim ve eğer Ti er ra del Sueño di ye bir yer 
yok sa kartı çöpe atıp aklımdan çıka ra bi lir dim. Ama var
dı. Onu bi rin ci cil din 1933. say fasında, Ti er ra Ama ril la 
ile Ti je ras’ın arasında bul dum; pos ta ne si, ken di ne ait beş 
ha ne li te le fon nu ma ra ları olan doğ ru dürüst bir ka sa
baydı. Bütün bun lar mek tu bun ger çek ol masını sağ la mı
yor du el bet te ama hiç de ğil se ona inanılırlık ka zandırıyor
du; eve dön düğümde onu yanıtla mam ge rek ti ği ni bi li
yor dum. Böyle bir mek tup görmez lik ten ge li ne mez di. 
Onu oku duk tan son ra eğer otu rup yanıtla ma zah me ti ne 
gir mez se niz öle ne ka dar aklınızdan çıka ra mazdınız.

Yanıtımın bir kop yasını sak la madım, ama el le yaz
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dığımı ve ola bil di ğin ce kısa tut ma ya çalıştığımı anım sı
yo rum, bütün söyle ye ce ği mi bir kaç cümle ye sığdırmış
tım. Hiç farkında ol ma dan, aldığım mek tu bun yalın, gi
zem li üslu bu na öykünmüştüm. Böyle ce ken di mi ele ver
 me ye ce ği mi, bu eşek şa kasını hazırla yan ki şi ta ra fın dan 
bu da la ye ri ne kon ma ya cağımı düşünüyor dum; ta bii ba
na yapılan ger çek ten eşek şa kasıysa. Yanıtım üç aşağı beş 
yu karı şöyley di: Sayın Frieda Spelling.HectorMann ile
elbettetanışmakisterim.Amahayattaolduğunanasılemin
olabilirim?Bildiğimkadarıylayarımyüzyılıaşkınbirsüre
dir kendisini gören olmamış. Lütfen ayrıntılı bilgi verin.
Saygılarımla,DavidZimmer.

Mu ci ze ler ola bi le ce ği ne ken di mi zi ik na ede bil mek 
için, sanırım he pi miz hiç olmayacak şey le re inanırız. 
Hec  tor Mann üze ri ne yazılmış tek ki tabın ya zarı ol du
ğum göz önüne alındığında, onun hâlâ ha yat ta ol du ğu na 
inan ma fırsatının üze ri ne balıkla ma at la ya cağımı düşü
nen biri çıkabilirdi elbette. Ama ben bu fırsatın üstüne 
at la ya cak ha va da de ğil dim. Ya da en azından o ha va da 
ol du ğu mu sanmıyor dum. Ki tabım büyük bir ke der den 
doğ  muş tu, ki tabı yazıp bi tir miş tim ama ke der yer li ye
rin de du ru yor du. Ko me di ko nu sun da yaz mak bir ba ha
ne den baş ka bir şey de ğil di, içim de ki ağrıyı belki din di rir 
diye bir yıl bo  yun ca her gün yut tu ğum tu haf bir ilaçtı. 
Bir ölçüde dindirdi de. Ama Fri eda Spel ling (ya da ken di
ni Fri eda Spel ling ola rak tanıtan ki şi) bu nu bi le mez di. 7 
Ha zi ran 1985 günü, ev li li ği min onun cu yıl dö nü mün den 
tam bir haf  ta önce karımla iki oğ lu mun bir uçak ka za
sında öl dükle ri ni bi le mez di. Ki tabı on la ra it haf et ti ği mi 
görmüş ola bi lir di (Helen, Todd veMarco’nun anısına), 
ama bu ad lar onun için bir an lam ifa de et miş ola maz dı, 
bu ad la rın ya zar için taşıdığı önemi tah min et miş bi le 
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ol sa on lar dışında hayatında hiçbir şeyin anlamı ol ma dı
ğını bi le mez di; otuz altı ya şında ki He len ile ye di ya şında
ki Todd ve dört yaşında ki Mar co’nun ölümüyle bir lik te o 
yazarın önem li bir bölü mü nün ölüp git ti ği ni de. 

He len’in ai le si ni zi ya ret et mek üze re Mil wa ukee’ye 
gi di yor lardı. Ben, sınav kâğıtlarını düzelt mek ve ye ni bi
ten yarıyılın not larını ver mek amacıyla Ver mont’ta kal
mıştım. Ver mont’ta ki Hamp ton Yüksek Oku lu’nda kar
şı  laştırmalı ede bi yat ho casıydım ve işi mi yap mak zo run
daydım. Nor mal ola rak ayın yir mi dört ya da yir mi be
şin de he pi miz bir lik te gi der dik, ama He len’in ba bası 
ba cağında ki tümör ne de niy le ame li yat ol muş tu ve ai le
ce, He len’le ço cuk ların hiç ge cik me den ora ya git me si ne 
ka rar ver miş tik. İkin ci sınıftaki Todd’a derslerin bitimine 
iki hafta kala izin alabilmek için oku luy la son da ki ka da 
uzun uzadıya görüşme miz ge rekmiş ti. Mü dür önce bu
na pek ya naş ma sa da an layış göster miş, so nun da razı ol
muş tu. Uçak ka zasından son ra aklımdan çıkma yan şey
ler den bi ri de bu ko nu ol muş tu. Müdür ri camızı ge ri 
çe vir miş ol saydı Todd be nim le bir lik te ev de kal mak zo
run da ola cak ve ölme ye cek ti. Böyle ol saydı hiç ol maz sa 
bi ri ha yat ta ola caktı. Hiç ol maz sa bi ri, gökten ye di mil 
aşağı düş me ye cek ve ben de için de dört ki şi ya şa ması 
ge re ken bir ev de tek başıma kal ma ya caktım. Baş ka şey
ler de var dı el bet te, üze rin de ka fa yo ra cağım ve ken di me 
iş ken  ce ede ce ğim baş ka rastlantılar da; aynı çıkmaz so
kak lar da dönüp dur mak tan bıkmıyor dum san ki. Her şe
yin parmağı vardı bu olayda, se bep so nuç zin ci rin de ki 
her bir hal  ka yaşadığım deh şe tin önem li bir par çasıydı: 
ka yın pe  de ri min ba cağın da ki kan ser den o haf ta Or ta Ba
tı’da ki ha va du ru mu na, uçak bi let le ri ni ayırmış olan se 
ya hat acen  te si nin te le fon nu ma rasına ka dar. Hep sin den 
kötü sü, ak tar masız bir uça  ğa bi ne bil me le ri için be nim 
on ları Bos ton’a biz zat ara bay la götürmek te ki ısra rımdı. 
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Uça ğa Bur ling ton’dan bin me le ri ni is te me miş tim. Bin se
ler di, on se kiz yol cu alan bir pırpır uçak la New York’a 
gi de cek ler, ora dan da ak tar ma yapıp Mil wa ukee’ye uça
cak lardı; o küçük uçak lar dan hoş lan madığımı He len’e 
söyle miş tim. Çok teh li ke li ler, de miş tim, ben yan larında 
ol ma dan He len’le ço cuk ların o uçak lar dan bi ri ne bin
me le ri dü şün ce si ne ta hammülüm ol madığını da. On lar 
da ben kay  gılanmayayım diye bin me miş ler di. Da ha bü
yük bir uçakla gitmişlerdi, işin en kor kunç yanı da on ları 
o uça ğa yetiştirmek için koş tur mam ol muş tu. O sa bah 
yo ğun bir tra fik vardı, so nun da Spring fi eld’e varıp Mass 
Pi ke’a çıktıktan sonra Lo gan’a za manında ula şa bil mek 
için hız sınırını ol duk ça aştım. 

O yazı nasıl geçirdiğimi pek anımsamıyo rum. Ay lar
ca, al kolün bu landırdığı bir ke der le, ken di me acıyarak 
yaşamıştım, ev den pek çıkmıyor dum, ye mek ye mek, tı
raş ol mak ya da üstümü de ğiş tir mek umu rum da de ğil di. 
Mes lek taş larımın ço ğu ağus tosun or tasına ka dar yok tu
lar, bu yüzden faz la zi ya ret çim ol madı, top lu mun yas 
ko nu sun da ki acı ve ren pro to ko lü ne kat lan mak zo run da 
kal   madım. İyi ni yet liy di her kes el bet te, ar ka daş larımdan 
uğ ra yan olur sa içe ri da vet edi yor dum, ama on ların göz
yaş ları için de sarılma larının ve uzun, şaş kın sus kun luk
larının ba na pek ya rarı ol mu yor du. Yalnız kal mamın, 
günle ri mi ken di içim de ki ka ranlıkta ge çir me min da ha 
iyi ol du ğu nu an lamıştım. Sar hoş ol madığım ya da otur
ma odasında ki ka ne pe ye se ri lip te le viz yon sey ret me di
ğim za man lar da evin için de do laşı yor dum; oğ lan ların 
oda sına gi ri yor, ye re otu ru yor, on la rın eş ya larını çev re me 
top lu yor dum. Doğ ru dan düşü ne  mi yor dum çocukları ya 
da bi linç li ola rak aklıma ge tiremi yor dum; ama on ların 
yapbozlarını bir leş ti rip le go la rıy la her se fe rin de da ha da 
kar maşık ve abar tılı yapılar ku rar ken ge çi ci ola rak ye ni
den on ların için de ya şadığımı his se di yor dum; henüz ha
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yat tayken yaptıkları elkol ha re ket le ri ni yi ne le ye rek on
ların küçük ha ya let ya şam larını on lar adına sürdürüyor
dum. Todd’ un ma sal ki tap la rını oku yor, beyz bol kart ları
nı dü ze ne so ku yor dum. Mar  co’nun bez hay van larını 
tür  le  ri ne, renk  le ri ne ve bü yüklükle ri ne göre ayırıyor, oda
ya her gi ri şim de yönte mi de ğiş ti ri yor dum. Bu yol la sa at
ler ge çi yor, upu zun günler geçmişe gömülüyordu; bütün 
bun ları mi dem artık kal dırmadığında otur ma odasına 
ge  ri dönüyor ve ken di me bir iç ki da ha dol du ru yor dum. 
Ka ne pe nin üze rin de sı zıp kal madığım en der ge ce ler de 
ge nel lik le Todd’un ya tağın da uyu yor dum. Ken  di ya ta
ğım da yattığımda He len’in ya nımda ol du ğu nu ha yal 
edi yor ve ne za man onu tut mak için eli mi uzat sam an sı
zın, sarsıla rak uyanıyor dum, çırpınıp tit ri yor dum, ci ğer
le rim so luk ala bil mek için ça balı yor, san ki suda bo ğu la
cakmış gi bi olu yor dum. Ka ranlık bas tıktan son ra ya tak 
odamıza gi re mi yor, ama gündüzle ri ora da epey ce va kit 
ge çi ri yor dum; He len’in gardırop bölmesinin için de du
ru yor, el bi se le ri ne do ku nu yor, ce ket le ri nin ve ka zak
larının yer le ri ni de ğiş ti ri yor, el bi se le ri ni askı la rından çı
karıp ye re ya yı yor dum. Bir ke re sin de, bi ri ni üs tü me ge
çir dim, bir baş ka se fer de iç ça ma şırlarını gi yip yüzü mü 
mak yaj mal ze me le riy le bo yadım. Bu be ni faz lasıyla tat
min eden bir de ne yim ol du, ama bir kaç de ne me den son
ra, parfümün, ruj  dan ya da ri mel den da ha et ki li ol du ğu
nu keş fet tim. Par  füm, He len’i da ha canlı ola rak anım sa
tıyor du ba na, onun varlığını da ha uzun süre li yaşatıyor
du. Şans ese ri He len’e martta ki do ğum gü nünde ye ni bir 
şi şe Cha nel 5 he di ye et miş tim. Günde iki kez azar azar 
kul la na rak o şi şe yi yaz so nu na ka dar ida re ede bil dim. 

Son ba har döne mi için okul dan izin aldım, ama bir 
yer le re git mek ya da psi ko lo jik yardıma baş vur mak ye ri
ne ev de kaldım ve çökme ye de vam et tim. Eylül so nu ya 
da ekim başı ci varında her ge ce yarım şi şe den faz la vis ki 
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de vi rir ol muş tum. Çok faz la şey his set mek ten alıko yu
yor du bu be ni ama aynı za man da geleceğe yönelik du yu
larımı da körel ti yor du; in sanın ge le cek ten hiç bir bek len
ti si yok sa ölse de fark etmez. Uy ku hap ları ya da kar bon 
mo nok sit gazı üze ri ne de rin ha yal ler ku rar ken ya kalıyor
dum ken di mi. Bu ha yal le ri mi uy gu la ma ya koy madım 
ama ne za man o günle ri aklıma ge tir sem ha re ke te geç
me me ra mak kalmış ol du ğu nu anlıyo rum. Hap lar ec za 
do labın daydı, ben de şi şe yi üç dört kez raf tan almıştım; 
hat ta hap ları şi şe den avu cu ma bo şaltmıştım. İçin de bu
lun du ğum du rum da ha uzun sürmüş ol saydı bu na karşı 
ko ya cak gücü bul muş ola cağımdan kuş ku lu yum. 

İşte Hec tor Mann bek len me dik bir an da ha yatıma 
gir  di ğin de du rum bu mer kez dey di. Onun kim ol du ğu 
hak  kında en ufak bir fik rim yok tu, hat ta adının ku lağı ma 
çalındığı bi le ol mamıştı. Ama bir ge ce, kış baş la mak üze
rey ken, ağaç lar yap rak larını döküp ilk kar ge le ce ği ni du
yur duk tan he men son ra te le viz yon da onun es ki film le
rin den bi ri nin par çasını gördüm te sadüfen, gördüğüm 
şey be ni güldürdü. Bu söyle di ğim ku la ğa pek önem li bir 
şey gi bi gel me ye bi lir ama ha zi randan be ri ilk kez bir şe
ye gülüyor dum, o bek len me dik kasılma göğ sümden yu
ka  rı çıkıp ci ğer le rim de yankılanmaya baş ladığında he
nüz sıfırı tüket me miş ol du ğu mu an ladım, bir yanım ya
şa ma ya de vam et mek is ti yor du. Bütün bu olay bir kaç 
sa ni ye için de baş layıp bit ti. Attığım kahkahanın bir özel
liği yoktu, özel lik le gü rül tülü ya da bastırılmış de ğil di, 
ama boş bulunmuştum, böyle olun ca da onu tutmaya 
çalışmadım, Hec tor Mann’ ın ek ran da göründüğü o bir
kaç sa ni ye bo yun ca ke de ri mi unut muş ol du ğum için 
ken dim den utan madım, içim de, da ha önce ha yal et me
di ğim bir şey, katıksız ölüm dışında bir şey bulunduğuna 
emin ol dum. Bel li be lir siz bir sezgiden ya da ne ler ola bi
lir di di ye duy gu sal bir öz lem duy mak tan söz edi yor de
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ği lim. Çok önem li bir ke şif te bu lun muş tum ve bu ke şif, 
ma te ma tik sel bir kanıt ka dar sağlamdı. Eğer içim den 
gülmek ge le bi li yor sa de mek ki tümüyle dumura uğra
mamıştım. De mek ki içi me hiç bir şey sıza ma ya cak bi
çim de bir du var örme miş tim çev re me.

Sa at onu bi raz ge çi yordu herhalde. Ka ne pe de her 
za man ki ye ri me mıhlanmıştım, bir elim de bir ka deh vis
ki, öte kin de uzak tan ku man da ale ti, ka nal lar arasında do
la şıp du ru yor dum. O prog ra ma gel di ğim de baş la yalı bir
kaç da ki ka ol muş tu, ama ses siz film döne mi ko med yen
le ri üze ri ne bir bel ge sel ol du ğu nu an la mam uzun sürme
di. Bütün tanıdık yüzler ek ran daydı: Chap lin, Kea ton, 
Lloyd... ama ara larında da ha önce adını bi le duy madığım 
ko med yen ler de vardı, John Bunny, Lerry Se mon, Lu pi no 
La ne ve Ray mond Grif fith gi bi da ha az tanınan oyuncu
lar. Ko me dyenle ri ken di mi pek kaptırma dan iz le dim, 
faz la dik kat et mi yor dum ama baş ka ka na la da geç mi yor
dum. Hec tor’un sırası, prog ramın so nu na doğ ru gel di, 
ek  ra na ge lin ce de bir tek kli bi ni oy nattılar: Veznedar’ın
Öyküsü’nden iki da ki kalık bir bölümdü göster dik le ri; 
film bir ban ka da çe kil miş ti, Hec tor çok çalışkan bir ban
ka gö revlisi rolündey di. Film be ni ne den sardı bi le mi yo
rum, ama karşımda be yaz ti ril ti ril el bi se si, in ce cik si yah 
bıyı ğıy la, bir ma sanın başına otur muş des te des te pa ra
ları sa yan Hec tor vardı, öyle bir coş ku ve şevk le, yıl dırım 
gi bi ve de li ce bir dik kat le çalışıyor du ki gözle ri mi on dan 
ala mıyor dum. Ban kanın üst katında us ta lar, ban ka mü
dürünün odasının ze mi ni nin par ke le ri ni ye ni li yor lar dı. 
Odanın karşı ta rafında, çıtı pıtı bir sek re ter ma sa sın da 
otu ru yor, büyükçe bir dak ti lo nun ar kasında tır nak larını 
törpülüyor du. İlk baş ta hiç bir şey Hec tor’un gö re vi ni re
kor sayıla cak hızda ta mam la masına en gel ola maz gi bi 
görünüyor du. Son ra, ya vaş ya vaş ce ke ti nin üze ri ne talaş 
tozları dökülme ye baş ladı, bun dan bir kaç sa ni ye son ra da 
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Hec tor’un gözüne sekreter kız iliş ti. Özne ler bir  ken üç 
ol muş tu, o an dan baş la ya rak olay bu üçü ara sında, iş, 
gös teriş ve şeh vet üçge nin de dönme ye baş ladı: Hector 
bir yandan önündeki pa raları say ma ya devam ediyor, bir 
yandan en sevdiği elbiseyi kurtarmaya ça ba lı yor, bir yan
dan da kızla göz göze gelmek istiyordu. Hec tor’un bıyığı 
ara sıra hayretle titriyor, sanki ufak ufak ho murdanarak 
ya da bıyık altından söylenerek bütün bun lara nokta koy
 mak istiyordu. Sey ret ti ğim, sopalamalı, kav galı dövüşlü 
bir film değil, ki şi lik li, tempolu bir oyun  du; nes ne ler, be
den ler ve zi  hin le rin ahenk li bir karı şımıydı. Hec tor sa
yar  ken şa şı rınca baş tan başlıyor du, bu yüzden de ön ce
kinden iki kat hızlı çalışmak zo run da kalıyor du. To zun 
ne  re den gel di ği ni görmek için başını ne za man ta va na 
doğ ru kaldırsa iş çi ler tam o sıra da de li ğe ye ni bir tah ta 
yer leş tir miş olu yor  lardı. Kıza ne za man göz at sa kız baş
ka yöne bakı yor olu yor du. Yi ne de bütün bun lar olur ken 
Hec tor so ğuk kanlılığını kay bet me me yi ba şarıyor, bu kü
çük çaplı ha yal kırıklıklarının amacını en gel le me si ne ya 
da ken di ne güve ni ni sarsmasına izin ver mi yor du. Gör
düğüm en ola ğanüstü ko me di fil mi ol ma ya bi lir ama be ni 
ken di ne bağ ladı, so nun da ken di mi iyi ce kaptırdım; Hec
tor bı yı ğını ikin ci ya da üçüncü kez oynattığında gül me
ye baş la mıştım, hem de kah ka ha lar la. 

Film oy nar ken bir an latıcı ko nu şu yor du, ama ken di
mi iz le dik le ri me öylesine ver miş tim ki adamın söyle dik
le ri ni din le ye mi yor dum. Ga li ba Hec tor’un film işin den 
gi zem li bir bi çim de ayrılmasını, onun iki ma ka ralık film 
döne mi ko med yen le ri nin önde ge len le ri nin so nun cu su 
ola  rak görüldüğünü fi lan an latıyor du. 1920’le re ge lin di
ğin  de en ba şarılı ve ye te nek li komikler çok tan uzun met
 rajlı film le re geç miş ler ve kısa ko me di film le ri nin ka  li te
sin  de önem li bir düşüş ol muş tu. Hec tor Mann ko me di 
tü rüne bir ye ni lik ge tir me miş ti, di yor du an latıcı, ama o, 
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be de ni ne ola ğanüstü söz ge çi ren bir ko med yen di, bu işe 
geç baş la masına rağ men, mes lek ya şamı böyle apansız 
so na er me sey di önem li iş ler yap mayı sürdüre bi le cek, 
kay da de ğer bi riy di. Bu sözler le bir lik te sah ne so na er di, 
ben de an latıcının yo ru mu na dik kat et me ye baş ladım. 
Ek ran da on lar ca ko med ye nin ses siz fo toğ rafı ge çi yor du 
ve an latıcı, ses siz film döne min den pek çok film kay bol
du di ye yakınıyor du. Ses li film ler baş layınca ses siz film
ler do lap lar da çürüme ye terk edil miş, yangınlar da kül 
ol muş, çöpe atılmış ve yüzler ce çe kim yok olup git miş ti. 
Ama umut ke sil mez, di yor du an latıcı. Es ki film ler ara 
sı ra or ta ya çıkıyor du, son yıllar da pek çok il ginç ke şif ler
de bu lu nul muş tu. Hec tor Mann örne ği ni ele alın, di yor
du ses. 1981 yılına ka dar bütün dünyada yalnızca üç fil
mi bu  lunuyordu. Öte ki do kuz fil mi nden kalan üç beş 
belge, çe şit çe şit önem siz mal ze me nin içi ne gömül müş
tü: basın ra por ları, günümüzde yazılan eleş ti ri ler, ya pım 
fo toğ raf ları, si nop sis ler; ama film le rin asıllarının kay  bol
muş ol du ğu sanılıyor du. Son ra, o yılın ha zi ran ayında, 
Pa ris’te ki Cinémathèque Fran ça ise’nin büro su na kimin 
gönder diği bi lin me yen bir pa ket ulaştı. Los An ge les’tan 
pos ta ya ve ril di ği an laşılan bu pa ket te Hec tor Mann’ın 
çe vir di ği on iki film den ye din ci si olan Kuklalar’ın asıl 
kop yası ol ması gereken bir kop ya vardı. O ta ri hi iz le yen 
üç yıl bo yun ca, düzen siz aralıklar la, dünyanın de ği şik 
yerlerindeki film ar şiv le ri ne bu na ben zer se kiz pa ket 
yol landı: New  York’ta ki Çağ daş Sa nat Müze si’ne, Lon
dra’da ki İn gi liz Film Ens titüsü’ne, Roc hes ter’da ki East
man Bi na sı’na, Was hing ton’da ki Ame ri kan Film Ens
titüsü’ne, Ber ke ley’de ki Pa si fik Film Ar şi vi’ne ve yi ne 
Pa ris’te ki Ciné mathèque’e. 1984 yılı gel di ğin de Hec tor 
Mann’ın elinden çı kan her şey, bu altı ku ru lu şa dağıtıl
mıştı. Her pa ket fark lı bir kent ten pos  ta ya ve ril miş ti, 
bir bi ri ne son de re ce uzak olan Cle ve land ile San Di ego, 
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Phi la delp hia ile Aus tin, New Or le ans ile Se att le gi bi yer
ler den yol lan mış lar dı; film le rin yanına bir mek tup ya da 
not ek len me di ğin den gönde re nin kim ol du ğu nu be lir le
mek, hat ta kim ol du ğu ya da ne re de otur du ğu üze ri ne 
var sa yımlar üret mek bi le ola naksızdı. Gi zem li Hec tor 
Mann’ın ya şamına ve ka ri ye ri ne bir baş ka mu am ma da
ha ek len miş ti, di ye an latıyor du ses, ama büyük bir hiz
met te bu lu nul muş tu ve film sa na yii bu na müte şek kir di. 

Mu am ma lar ya da giz ler be ni pek il gi len dir mi yor
du, ama ora da otur muş prog ramın kapanış yazılarını iz
ler ken o film le ri sey ret mek is te ye bi le ce ğim gel di aklıma. 
Av ru pa’nın ve Ame ri ka’nın altı de ği şik ken ti ne dağılmış 
böy le on iki film vardı, bun ların hep si ni göre bil mek için 
in sanın za manının ol duk ça büyük bir bölümünü bu işe 
ayır ması ge re kir di. Bir kaç haf ta dan az sürme ye ce ği ni 
tah  min edi yor dum, bel ki de bir ya da bir bu çuk ay bi le 
ala bi lir di bu iş. O sıra da aklıma ge le cek en son şey, be
nim kal kıp Hec tor Mann üze ri ne bir ki tap ya za cağımdı. 
Ya pa cak bir şey arıyor dum, işi me dönme ye hazır ola na 
ka dar za rarsız bir bi çim de be ni oya la ya cak bir şey. Ne re
dey se altı aydır pa çav ra ya dönüşme me se yir ci kalmış tım, 
bu nun bir süre da ha böyle git me si ne izin ve rir sem öle
ce ği mi bi li yor dum. Nasıl bir pro je ola cağı ya da bu pro
je den ne el de ede ce ğim umu rum da de ğil di. O günler de 
han gi se çe nek olur sa ol sun geçici olur du, ama o ge ce bir 
fi kir çıkmıştı karşıma, fil mi iki da ki ka sey ret mem ve bir 
kah ka ha at mam, ses siz ko me di film le ri ni ara mak için 
dünyayı do laş ma ka rarını al ma ma yet miş ti. 

Film işinden anlamazdım. Yir mi li yaş larımın or ta la
rında, üni ver si te den me zu ni ye ti min ardından ede bi yat 
öğret men li ği ne baş lamıştım, o günden be ri de bü tün ça
lış ma larım ki tap lar, dil ve yazılı sözcükle re bağlı kalmış
tı. Bazı Av ru palı şa ir le rin yapıtlarını çe vir miş tim (Lor ca, 
Éluard, Leo par di, Mic ha ux), der gi le re ve ga ze te le re 
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eleş ti ri yazıları yazmıştım, iki ta ne de yayınlanmış eleş ti
ri ki tabım vardı. Bun lar dan bi rin ci si, SavaşAlanındaSes
ler, Ham sun, Ce li ne ve Po und’un yapıtlarını, İkin ci Dün
 ya Sa vaşı sırasında ki fa şizm yanlısı çalışma larıyla bağ
lantılı ola rak in ce le yen bir si ya set ve ede bi yat araştırma
sıydı. İkin ci si olan HabeşistanYolu, yaz mak tan vaz ge  çen 
ya zar lar üze ri ne bir ki taptı, sus kun luk üze ri ne dü şünce
ler di. Rim ba ud, Das hi ell Ham mett, La ura Ri ding, J.D. 
Sa lin ger ve baş ka ları; şu ya da bu ne den le yaz mayı bırak
mış olan ola ğanüstü ye te nek li şa ir ler ve ya zar lar üze ri
ney di. He len ile ço cuk lar öldüğü sıra da, Stend hal üze ri
ne ye ni bir ki tap yaz mayı planlıyor dum. Sinemaya karşı 
de ğil dim, ama be nim için hiç bir za man faz la bir önem 
taşımamıştı, on beş yılı aşan öğre tim ve yaz ma ha
yatımda bir kez bi le film ler üzerine bir şey ler söyle me 
ge re ği duy mamıştım. Her kes nasıl görü yor sa ben de öyle 
görüyor dum on ları, za man ge çir ten bir şey ola rak, ha re
ket li bir du var kâğıdı ya da sa bun köpü ğü gi bi. Re sim ler 
ne ka dar güzel ya da çarpıcı olur sa ol sun, be ni as la söz
cükle rin tat min et ti ği ka dar et mi yor du. Çok faz la şey su
nul du ğu nu his se di yor dum, se yir ci nin ha  yal gücüne faz la 
bir şey bırakılmıyor du; çe liş ki li olan şuy du ki, film ler 
ger çe ğe öykünme ye ne ka dar çok ya kın laşırlar sa, dünya
yı tem sil et mek te o de re ce ba şarısız olu yor lardı; ki dün
ya çev re miz de ol du ğu ka dar içi miz dey di de. Bu ne den le, 
içgüdüsel ola rak, si yah be yaz film le ri renk li le re yeğ le
miş tim, ses siz film le ri de ses li le re. Si ne ma görsel bir dil
di, iki bo yut lu bir ek ra na görüntüler yansıta rak öy küler 
an lat ma bi çi miy di. Ses ve renk ek le nin ce üçün cü bir bo
yut yanılsa ması doğ du, ama bu aynı za man da görüntüle
rin saflığını alıp götür dü. Artık bütün yük görüntüle rin 
üze rin de de ğil di; ses ve renk, fil mi ku sur suz bir karma 
araca, ya ni ola bi le cek dün ya ların en iyi si ne, dönüştür
mek ye ri ne, güçlen dir me le ri ge re ken di li za yıflatmışlardı. 
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