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D.H. LAWRENCE 1885’te İngil te re’de, East wo od, Not ting ham shi  re’da 
doğ du. İlk ro manı The White Peacock (Beyaz Tavus Kuşu) 1911’de, ikinci 
romanı Günahkâr Ruhlar 1912’de basıldı. Ya   rı oto   bi yog   ra fik ro   ma nı Oğul
lar ve Sev gi li ler (1913) Law ren ce’ın ken di ya şamöy küsünü, genç bir adamın 
an ne siy le iliş ki si ve bu iliş ki nin baş  ka ka dın lar  la iliş ki le ri ni nasıl et ki le
di ğiy le il gi li güçlü bir psi  ka na li tik in  ce le me ye dönüştürüyor du. 1915’te 
ya yımla nan Gökku şa ğı’n da, Brang wen ai le si nin üç ku şak öyküsü ara cı
lığıyla top lum ve ruh   sal de ği şi mi ele alınıyor du. Kitabın devamı niteli
ğindeki Âşık Kadınlar 1920’de yayımlandı. Onu yine aynı yıl 1920’de Ka
yıp Kız, 1926’da Ka natlı Yılan, 1928’de Lady Chat ter ley’in Âşığı, 1929’da 
Ölen Adam, 1930’da Ba ki re ile Çin ge ne adlı ro man lar iz le di. Aynı za man da 
çok iyi bir şa ir, öykü ve de  ne me ya  zarı olan D.H. Law ren ce, özel lik le ro
man larıyla XX. yüz yıl İn gi  liz ede bi yatının en et ki li ya zar la rından bi ri 
ol du. Law  ren ce, 1930’da Fran sa’nın Ven ce ken tin de öldü.

CAN ÖMER KALAYCI 1963’te Ankara’da doğdu. Öğrenimini Amerikan 
Robert Lisesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaptı. 2003’te 
profesör oldu. Edebiyata olan sevgisi ve yakınlığı nedeniyle çeviri alanın
da çalışmaya başladı.



Carlotta Fell’i savaştan önceki gençlik günlerimizde 
tanıdım. O zamanlar kaçışı sanatta bulmuştu ve 
yalnızca “Fell” idi. Bu, benim de şahsen itinayla ye

teneğimi öldürmekte olduğum bizim ünlü, ama ruhsuz sa
nat okulu Thwaite’de oluyordu. Thwaite’de Carlotta’ya hep 
natürmort ödülleri verirlerdi. Kahramanlarımızdan biri ola
rak ödülleri soğukkanlılıkla kabul ederdi, ama diğer öğren
ciler buna gıcık olurlardı. Diğerleri buna soyluluğa yağcılık 
derlerdi, çünkü Carlotta bir asil, babası ise ünlü bir lorddu.

Yaradılıştan da güzeldi. Ailesi zengin değildi, ama on se
kiz yaşındayken yılda beş yüzlük bir gelir sağlamıştı ki bu 
bize göre muazzamdı. Sonra inciler takıp, gözlerini süzüp 
arzulu görünmeye çalışarak sosyetik dergilerde gözükmeye 
başladı. Sonra gitti ve sevimsiz natürmortlarından birini 
daha yaptı, saksıda bir kaktüs.

Thwaite’de kendimiz de züppe olduğumuzdan biz de 
onunla gurur duyuyorduk. Güvercinler arasında cennet 
kuşu rolünde biraz gösteriş yaptığı doğruydu. Ama aynı za
manda bizimle birlikte ve kendi takımından ayrı olmaktan 
heyecan duyardı. “Başka bir şey” için olan istekliliği ve özle
mi kesinlikle içtendi. Ancak bizimle de düşüp kalkmayacak
tı, en azından ayrım gözetmeksizin.

Kararsız bir biçimde hırslıydı. O ya da bu şekilde par
lamak istiyordu. Onu sürekli pohpohlayan zeki ve “seçkin” 
amcalardan oluşan bir ailesi vardı. E sonra?



Saksıdaki kaktüsleri hayranlık uyandırıcıydı. Ama kendisi 
bile onların bir devrim başlatmasını beklemiyordu. Belki de 
sanatın uzak ve tatminkâr olmayan atmosferi yerine hayatın 
kirli göklerinin genişliğinde parlamayı tercih ediyordu.

O ve ben yalın, sert, ama gerçek anlamda arkadaştık. Ben 
fukaraydım, ama pek umurumda değildi. Onun da pek umu
runda değildi. Ancak, bu hayatın yarı ölü bedeninde gömülü 
olduğunu hissettiğim tutkulu bir hayal umurumdaydı. Ölü 
içinde canlılık. Bunu hissedebiliyordum. Sırf kendim için olsa 
bile ona ulaşmak istiyordum.

Benim neyin peşinde olduğumu bilmiyordu. Ancak benim 
bir şeyin peşinde olduğumu hissediyordu ve kendisi o “Bir 
şey” Krallığı’nda ve aynı zamanda Büyük Britanya âleminde 
bir aristokrat olarak bana o “Bir şey” nedeniyle, ölülerin için
de görüntüsünü yarattığım diri vücut nedeniyle sadıktı.

Yine de birbirimizle pek ilgimiz yoktu. Benim hiç param 
yoktu. Beni kendi yakınlarıyla tanıştırmayı asla istemedi. 
Bunu ben de istemedim. Bazen birlikte öğle yemeği yer
dik, bazen bir tiyatroya giderdik veya kırlarda ikimize de 
ait olmayan bir arabayla dolaşırdık. Hiç flört etmedik ya da 
aşktan bahsetmedik. Onun da bunu benden daha fazla is
tediğini sanmıyorum. Kendi çevresinden biriyle evlenmek 
istiyordu ve onun, benim geleceğime göğüs geremeyecek 
kadar narin bir kumaş olduğunu biliyordum.

Şimdi düşünüyorum da, birlikteyken her zaman biraz 
mahzundu. Belki de hiç aşamayacağı denizlerin ötesine ba
kıyordu. Nihayetinde, onulmaz bir şekilde kendi sınıfına 
aitti. Ancak sanırım onlardan nefret ediyordu. Tepeden ba
kan, unvanlı, beau monde1 olan bir grup insanın içinde oldu
ğunda, küçük burnu havaya kalkar, koca ağzı hoşnutsuzlukla 
büzüşür, geniş omuzlarına bile sıkkın bir huzursuzluğun 
dermansızlığı çökerdi. Sıkkın bir huzursuzluk ve yükselmek 
isteyenlerden tiksinme, yükselme basamaklarından tümüy
le tiksinme. Kendi sınıfından nefret ederdi, ama yine de 
onun için kutsaldı. Kendi arkadaşlarının unvanlarını bana 
bile söylemekten hoşlanmazdı. Hatta ona, “Şu kim?” diye 

1 (Fr.) Yüksek sosyete. (Ç.N.)
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sorduğumda, “Lady Nithsdale, Lord Staine – annemin eski 
arkadaşları,” diye çabucak isteksizce yanıtlardı. Bu, tacın bü
yüyen bir ağaca takılmış bir demir halka gibi alnına yerleş
tiğinin kanıtıydı.

Gerçek bir sanatçıya farklı türde saygı duyardı: Belki daha 
özgün belki de değil; her halükârda daha özgür ve rahat.

O ve benim ilginç bir ortak anlayışımız vardı: Belki de 
hayat dediğimiz yarı ölümün vücudun içinde gizlenmiş, 
doğmamış bir vücutla ilgili olduğuna dair bir sezgi: ve böy
lece sıradan dünyaya ve onun atıl yasalarına karşı dile ge
tirilmeyen bir düşmanlık. Daha ziyade düşman bir ülkede 
gizli görevde olan iki asker gibiydik. Hayat ve insanlar her 
ikimiz için de düşman bir ülkeydi. Ama bunu kendisi hiç 
söylemezdi.

Bana hep ne düşündüğümü öğrenmek için gelirdi, özel
likle de ahlaki konularda. Geleneksel ahlaki standartlardan 
onu sinirlendirecek kadar derinden hoşnutsuz birisi ola
rak, kendi duruşunu belirlemeyi bilmiyordu. Böylece bana 
gelirdi. Kendi duygularının yoluna konulması için çabala
ması gerekiyordu. Bu noktada İngiliz hamuru ortaya çıkar
dı. Genç bir adam olarak ona ne düşündüğümü söylerdim 
ve çoğunlukla çok içerlerdi. Geleneksel olmayı öylesine is
tiyordu. Hatta geleneksel olmaktaki kararlılığı konusunda 
uygunsuz davranırdı. Ama sonunda hep bana gelmek ve 
tekrar sormak zorunda kalırdı. Ahlaki olarak bana güve
nirdi. Benimle aynı fikirde olmasa dahi benim bakış açımı 
bilmek onu rahatlatır ve yenilerdi. Ama yine de görüşü be
nimle uyuşmazdı. 

Sonra çok derinlerde, ama belirgin bir temasın olmadığı 
ilginç bir samimiyetimiz oldu. Belki de kendi huzursuzluğu 
içinde, dünyada kendini evindeymiş gibi rahat ve huzurda 
hissettiği tek insan bendim. O da benim gözümde her za
man kendi içimdeki cinsten, kendi türümdendi. Benim için 
insanların çoğu başka türdendir. Hindi bile olabilirler.

Ama o hep kendi sınıfının geleneklerine göre davranırdı, 
hatta uygunsuzca. Ve ben bunun farkındaydım.

Böylece, savaştan hemen önce Lord Lathkill’le evlendi. 
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Onu orada yanı başımda hissediyordum, şimdi sizi 
hissettiğimden daha açık. Ve biliyor musunuz o anda onun 
farkına vardım ve benim üzerimde müthiş bir etki yaptı. 
Son derece güçlü, önemli göründü, bilmem anlatabiliyor 

muyum: Onun dışında her şey giderek küçüldü. Lizard’ın 
ışığı uzakta titreşiyordu ve bu, ev anlamına geliyordu. Ve 
geriye kalan her şey karımdı, Lucy: Sanki etekleri tüm 
karanlığı doldurmuş gibiydi. Bir anlamda korkmuştum: 
Ama bu kendimi pek hizaya sokamamış olmamdandı. 

Aman Tanrım! Onu asla tanımamışım! diye hissettim. Ve o, 
bu muhteşem şeydi.

* * *
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