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KATHERINE MANSFIELD 1888’de Yeni Zelanda’nın Wellington ken
tinde doğdu. Yazar olmak amacıyla on dokuz yaşında İngiltere’ye yerleşti. 
İlk düş kırıklıklarını, karamsar öykülerinin yer aldığı In a German Pen
sion (1911, Bir Alman Pansiyonunda) adlı kitabında dile getirdi. Yeni Ze
landa’daki aile anılarıyla çok güzel çağrışımlar içeren öyküsü “Prelüd”, 
Virginia ve Leonard Woolf’un yayınevi Hogarth Press tarafından yayım
landı. 1922’de yayımlanan Bahtiyarlık adlı kitabıyla yeteneğinin doruğu
na ulaştı. 1923’te Fransa’nın Fontainebleau kentinde veremden öl dü. Son 
öyküleri ölümünden sonra The Dove’s Nest (1923, Kumru Yuvası) ve Some
thing Childish (1924, Çocukça Bir Şey) başlıklı kitaplarda toplandı.

NİHAL YEĞİNOBALI 1927’de Manisa’da doğdu. Arnavutköy Ameri
kan Kız Koleji’ni bitirdikten sonra New York Eyalet Üniversitesi’nde ede
biyat öğrenimi gördü. Genç Kızlar adlı ilk romanını, Vincent Ewing adını 
verdiği sözde Amerikalı bir yazarın imzasıyla yayımladı. Bu kitap bir çe
viri roman kandırmacasıyla yıllarca yeni baskılar yaptı. Ardından Sitem, 
Mazi Kalbimde Bir Yaradır, Belki Defne, Gazel adlı romanları ve Cumhuri
yet Çocuğu adlı anı kitabını yayımladı. Yeğinobalı, çok sayıda yazarın kla
sik ve çağdaş yapıtlarını dilimize kazandırdı.



Je ne parle
pas français1

Bu1küçük kafeyi neden bu kadar benimsediğimi bil
miyorum. Pis bir yer, hem de hüzünlü mü hüzünlü. 
Başka yüz tane kafeden ayırt edilebilecek bir şeyi 

olsa gene neyse ama yok – ya da her gün gelen tuhaf tipler 
olsa da insan köşesinden onları gözlemleyip tanısa ve aşağı 
yukarı (“aşağı”nın üzerinde güçlü bir vurgu olacak) çözüm
leyebilse.

Çok rica ediyorum, sakın sanmayın ki bu parantez işareti 
benim insan ruhunun gizemi karşısında baş eğişimin bir iti
rafıdır. Kesinlikle değil, insan ruhuna inanmam ben. Hiçbir 
zaman da inanmadım. Ben, insanların seyahat çantalarına 
benzediğine inanırım; içlerine bazı şeyler yerleştirilmiş, yola 
çıkarılmış, havaya fırlatılmış, yere çakılmış, kaybolup bulun
muş, ansızın yarı boşaltılıvermiş ya da tıka basa doldurulup 
büsbütün şişirilmiş, ta ki nihayet Sonuncu Hamal tarafından 
Sonuncu Tren’e bindirilerek tangır tungur yola düzülünceye 
kadar...

Seyahat çantalarının büyüleyici derecede ilginç olamaya

1 (Fr.) Fransızca bilmiyorum. (Y.N.)
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cağından değil ha. Hem de öyle ilginç olabilirler ki! Kendimi 
onların önünde dururken görüyorum, anlarsınız ya, gümrük 
görevlisiymişim gibi. 

“Bildirilecek bir şeyiniz var mı? Şarap, içki, puro, par
füm, ipek kumaş?”

Tebeşirle o küçük işareti çizmemden hemen önce, aca
ba oyuna mı geleceğim diye geçirdiğim duraksama ânı ile 
çizmemden hemen sonra, acaba oyuna mı getirildim diye 
yaşadığım duraksama, belki de yaşamın en heyecanlı daki
kalarıdır. Evet, benim için aynen öyle. 

Neyse, konudan böylesine, hayli gereksiz ve pek de ori
jinal olmayan bir biçimde uzaklaşmamdan önce demek is
tediğim kısaca şuydu ki, sayın bayanlar ve baylar, burada 
incelenecek yol çantaları bulunmuyor çünkü bu kafenin 
müşterileri oturmazlar. Hayır, onlar tezgâhın başında ayakta 
dururlar. Ayrıca ırmak tarafından gelen, üstleri başları bem
beyaz una ya da kirece bulanmış bir avuç işçiden ibarettir
ler; birkaç da asker ve bu askerlerin yanlarında getirdiği, ku
laklarına gümüş küpe, kollarına alışveriş sepeti takmış zayıf, 
esmer kadınlar. 

Madam da zayıf ve esmerdir, yanaklarıyla elleri beyaz. 
Kimi ışıklarda enikonu saydam durur, siyah şalından dışarı 
olağanüstü etkileyici bir biçimde ışıldar. Servis yapmadığı 
zamanlarda hep yüzü pencereye dönük olarak bir tabure 
üstünde oturur. Altları çürümüş gözleri gelip geçenleri sü
zer ve izler ama birini arıyormuşçasına değil. Bundan on 
beş yıl önce arıyordu belki ama bu duruş artık bir alışkan
lık olmuş. Aramaktan en az on yıl önce vazgeçmiş olduğu
nu üzerindeki bezgin ve umutsuz havadan anlayabiliyor
sunuz...

Sonra garson da var. Acınası biri değil; gülünesi de ke
sinlikle değil. Resmen sıradan olmakla birlikte bir garson 
söyleyince insanı nedense hayretler içinde bırakan türden 
lafları (sanki zavallı yaratık kahve kavanozu ile şarap şişesi 
arasında bir nesneymiş de içinde başkaca bir damla bile bir 
şey bulunamazmış gibi) asla kullanmaz. Kır saçlı, düztaban 
ve buruşuktur; bıraktığınız iki sou’luk bahşişi masadan sıyı
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rıp alırken sinirlerinizi ayağa kaldıran uzun, kalın tırnakları 
vardır. Masanın kirini bezle büsbütün yaymadığı ya da bir
kaç sinek ölüsüne fiske atmadığı zamanlarda, bir elini bir 
sandalyenin arkasına dayamış olarak durur; üzerinde o aşırı 
uzun önlüğü, öbür kolundan üçgen biçimi sarkan kirli peçe
tesi, sefil bir cinayet haberiyle ilgili olarak fotoğrafı çekilsin 
diye beklemektedir. “Cesedin bulunduğu kafenin içi.” Yüz
lerce kez gördünüz onu.

Her mekânın, gün içinde gerçekten can bulduğu özel 
bir saati olduğuna inanır mısınız? Demek istediğim tam 
olarak bu değil. Daha çok şunun gibi: Öyle bir an vardır 
ki, size, tamamen raslantısal olarak sahneye tam beklen
diğiniz anda çıkmışsınız duygusunu verir. Her şey sizin 
için düzenlenmiştir, sizi beklemektedir. Ha, işte durumun 
mutlak hâkimi! Kocaman bir soluk göğsünüzü önemle şi
şirir. Aynı zamanda da gizlice, sinsice gülümsersiniz çünkü 
yaşam sizin böyle sahne girişleri yapmanızın karşısındadır 
sanki; sanırsınız ki işi gücü bu anları elinizden kapıp im
kânsızlaştırmak ve sizi iş işten geçinceye dek sahne gerisin
de bekletmektir... Ama bakın, bu seferlik o kakavan kaltağı 
yenmişsinizdir ya!

Bu kafeye ilk gelişimde işte aynen böyle keyifli bir an ya
şadım. Sonradan tekrar tekrar gelişimin nedeni de bu olsa 
gerek sanıyorum. Zafer kazandığım mekânı ya da acuze kal
tağa, sonunda gırtlağına sarılıp canımın istediğini yaptığım 
suç mahallimi yeniden ziyaret etmek. 

Soru: Yaşam konusunda neden böylesine acı hisler bes
liyorum? Onu neden Amerikan sinemasından bir sokak 
dilencisi, leş gibi bir şala sarınmış, pençeye benzer parmak
larıyla sopasını tutmuş, ayaklarını sürükleyerek yollarda do
laşan bir dilenci olarak görüyorum?

Yanıt: Amerikan sinemasının zayıf bir zihin üzerindeki 
dolaysız etkisi yüzünden. 

Her neyse, beylik deyimle “kısa sonbahar günü sona yak
laşmaktaydı” ve ben evime doğru giderek ya da gitmeyerek 
ortalıkta öylesine yürüyordum ki kendimi burada, bu köşe
deki bu sandalyeye doğru yürürken buldum. 





—
“Je ne parle pas français”, Katherine Mansfiled
© 2015, Can Sanat Yayınları A.Ş.
Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında 
yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz. 

1. basım: Bahtiyarlık ve Diğer Öyküler içinde, 2015
Kâğıt Kitaplar dizisinde 1. basım: Kasım 2017, İstanbul
Bu kitabın 1. baskısı 1 000 adet yapılmıştır.

Dizi Editörü: Faruk Duman
Yayına Hazırlayan: Berrak Göçer

Kitap ve Kapak Tasarımı: Utku Lomlu, Lom Creative

Mizanpaj Uygulama: Bahar Kuru Yerek

Baskı: Türkmenler Matbaacilik Reklam San. ve T�c. Ltd. Şt�.
Maltepe Mah. Gümüşsuyu Cad. No: 1618 Topkapı, İstanbul 
Sertifika No: 12584

ISBN: 9789750736315

CAN SANAT YAYINLARI 
YAPIM VE DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Hayriye Caddesi No: 2, 34430 Galatasaray, İstanbul
Telefon: (0212) 252 56 75 / 252 59 88 / 252 59 89 Faks: (0212) 252 72 33
canyayinlari.com/9789750736315   |   yayinevi@canyayinlari.com
Sertifika No: 31730

http://canyayinlari.com/9789750736315


Katherine Mansfield

JE NE PARLE PAS 
FRANÇAIS

Hem zaten ben bir şeylerin yakasını bırakamayan, 
peşlerinden koşup bağıran insanları hiç çekemem. Bir 

şey elden gittiyse gitti demektir. Sona ermiş, bitmiştir. O 
zaman bırakın gitsin! Görmezden gelin onu, eğer avunmaya 

ihtiyacınız varsa, yitirilen şeylerin asla geri gelmediğini 
düşünerek avutun kendinizi: Gelse bile yeni bir şeydir artık, 
her seferinde yeni, başka bir şeydir. Elinizden çıktığı anda 

değişime uğramıştır. İnanın, rüzgârda peşinden koştuğunuz 
şapka için bile geçerlidir bu; ki üstünkörü söylemiyorum 

bunu, derinlemesine konuşarak söylüyorum...

* * *
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