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“Kolay kazanca bayılırım.”

Oswald’ın Günlükleri, XIV. Cilt 
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Oswald Amcama bir kez daha selam gönderme isteği 
duymaya başlıyorum. Yani, tabii Oswald Hendryks Cor-
nelius artık yaşamıyor, öldü demek istiyorum, iyi yaşama-
yı seven o adam, o duayen, örümcek, akrep, baston birik-
tiren o koleksiyoncu, o opera âşığı, Çin porselenleri uz-
manı, kadın avcısı, en önemlisi de gelmiş geçmiş zampa-
raların hiç kuşkusuz en zamparası olan o adam vardı ya, o 
artık yok. Zamparalık unvanına sahip olmak için yarışan 
ünlülerin sicili amcamınkinin yanında fasa fiso kalır. 
Özellikle de o zavallı Casanova’nınki. Casanova onunla 
yarışa girse bu yarıştan korkunç bir cinsel organ arızasıyla 
çıkardı.

Oswald’ın günlüklerinden aldığım ilk küçük pasajı 
ilk kez 1964’te yayımlayarak piyasaya sürmüştüm, üze-
rinden on beş yıl geçmiş. O zamanlar özellikle kimseyi 
rahatsız etmeyeceğini düşündüğüm bir pasaj seçmeye 
özen göstermiştim, hatırlarsanız o seçtiğim zararsız ve 
önemsizce pasajda, amcamın bir kadınla, Sina Çölü’nde 
cüzamlı bir kadının tekiyle nasıl çiftleştiği anlatılıyordu. 

Buraya kadar iyi hoş. Ama amcamdan ikinci bir par-
çayı yayımlama tehlikesini göze almak için temizinden 
bir on yıl daha (1974) bekledim. Yine, bölge papazının, 
köy kilisesinde Pazar Okulu öğrencilerine okuyabileceği, 
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en olmadı Oswald’ın ölçülerine göre ehvenişer sayılabi-
lecek uygun bir şey seçmek konusunda titiz davrandım. 
O parçada bir kokunun keşfinden söz ediliyordu, bu 
öyle bir kokuydu ki bir erkek bu kokuyu hangi kadının 
üstünde alırsa onun hemen oracıkta ırzına geçmekten 
kendini alamıyordu. 

Bu suyuna tirit öykü yayımlandı diye ciddi ciddi dava 
açan falan olmadı. Ama söz konusu yayının başka türlü 
yansımaları oldu. Posta kutum kadın okurlardan gelen 
mektuplarla doldu taştı, kadınların hepsi de Oswald’ın o 
büyülü kokusundan bir damlacık olsun göndermemi isti-
yordu. Sayısız sayıda erkek de benden aynı istekte bulun-
mak için mektup yazmıştı, yazanların arasında o eşi ben-
zeri görülmemiş derecede sevimsiz Afrikalı diktatör de 
vardı, kabinenin sol kanat bir bakanı da, Papalık kardinal-
lerinden biri de. Suudi Arap prenslerinden biri bana İsviç-
re frank’ı cinsinden bir servet önermiş, Amerikan’ın mer
kezî haber alma teşkilatı CIA’den koyu renk takım elbise-
li biri, elinde yüz dolarlık banknotlarla dolu bir evrak 
çantasıyla birlikte bir öğleden sonra evime uğramıştı. De-
diğine göre Oswald’ın kokusunu kullanarak dünyadaki 
üst düzey Rus devlet adamları ve diplomatları arasında 
her dediğinizi yaptıramayacağınız hiç kimse yoktu, teşki-
lattakiler formülünü satın almak istiyordu. 

Ne yazık ki elimde o büyülü sıvıdan bir damla bile 
yoktu, böylece konu kapandı. 

Bugün, o koku öyküsünün yayımlanışından beş yıl 
sonra, amcamın hayatına herkesin şöyle kısaca konuk 
olabilmesi için kapıyı bir kez daha hafifçe aralamaya ka-
rar verdim. Seçtiğim bölüm XX. ciltten alınmış bir bö-
lümdür, 1938’de yazılmış, o tarihte Oswald kırk üç ya-
şında, hayatının baharındaydı. Bu ciltte pek çok ünlünün 
adı geçiyor, bu kişilerin aileleri ve arkadaşları, Oswald’ın 
ister istemez söylemek zorunda olduğu şeylerin bazıla-
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rından alınabilirler, böyle bir tehlike var elbette, bu çok 
açık. Tek yapabileceğim şey ilgili kişilerin beni hoş gör-
mesi, kötü bir niyetimin olmadığına inanması için dua 
etmektir. Çünkü burada son derecede bilimsel ve tarih-
sel öneme sahip bir belge söz konusudur. Bu belge gün 
yüzüne çıkarılmamış olsaydı çok yazık olacaktı. 

Oswald Hendryks Cronelius’un Günlükleri’nin 
XX. cildinden alınmış parçayı işte şimdi, tek sözcüğüne 
dokunmadan amcamın yazdığı gibi aynen aktarıyorum:

Londra, Temmuz 1938
Staines’de lüks arabaların imal edildiği Lagonda tesi-

sine yaptığım verimli ziyaretten yeni döndüm. W.O. 
Bentley bana öğle yemeği yedirdi (Usk’tan gelmiş somon 
ile bir şişe Montrachet şarabı), benim yeni V12’me fazla-
dan eklenecek parçaları konuştuk. Bana Mozart’ın Son 
gia mille e tre’sini hiç hatasız şekilde çalabilecek bir korna 
aygıtı sözü verdi. Bazılarınız bunu çocuksu bir şımarıklık 
olarak görebilir ama bu düğmeye ne zaman bassam, bi-
zim o kadim Giovanni’nin o tarihe kadar balıketinde 
1.003 İspanyol genç kızın ırzına geçtiğini insanlara hatır-
latmak gibi hoş bir hizmette bulunacağım. Bentley’ye, 
koltukların ince elyaflı timsah derisiyle kaplanmasını söy-
ledim, ön panelin ahşap kaplaması da porsukağacından 
yapılmalıydı. Neden porsukağacı? Çünkü ben İngiliz por-
sukağacının rengini ve dokusunu bütün öteki ahşapların-
kine tercih ediyorum. 

Şu W.O. Bentley ne müthiş bir adam. Onun doğru-
ca Lagonda’ya gitmesi Langonda’cılar için ne büyük bir 
zafer. Dünyadaki en güzel arabalardan birini tasarımla-
yan ve o tasarımladığı şeye kendi adını veren bu adamın 
kendi şirketinden kovulması, rakip firmanın kucağına 
itilmesi ne acıklı bir şey. Ama bunun anlamı da şudur: 
Yeni Lagonda’ların dünyada eşi benzeri yoktur, ben de 
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alırsam bunu alırım, başka bir makine almam. Ama şu 
alacağım şey hiç de ucuza mal olmayacak. Bir otomobile 
ödemem olasılığı bulunduğunu düşündüğüm miktardan 
binlerce sterlin fazlasına mal oluyor bana.

Ama parayı umursayan kim! Benim hiç umursadı-
ğım yok çünkü her zaman çok param oldu. 200 bin ster-
linimi on yedi yaşındayken kazandım, daha sonra çok 
daha fazlasını kazanacaktım. Ha, para kazanmak dedim 
de aklıma geldi, bu günlüklerde nasıl zengin olduğumu 
bir kez olsun anlatmadım. 

Belki de anlatmanın zamanı gelmiştir. Galiba geldi. 
Çünkü bu günlükleri yazmaya başladığımda amacım in-
sanları ayartma sanatının ve çiftleşmenin hazlarının tari-
hini yazmaktı ama burada biraz para kazanma sanatın-
dan, para kazandıktan sonra tadılacak hazlardan da söz 
etmezsem günlük eksik kalır. 

Pekiyi o zaman. Kendimi bu işi yapmaya ikna ettim. 
Şimdi devam edip size hemen nasıl para kazanmaya baş-
ladığımı anlatacağım. Ancak olur da bazılarınız şeytana 
uyup bu özel bölümü atlayarak daha ağız sulandırıcı bö-
lümlere geçmek isterseniz diye söyleyeyim, bu sayfalar 
da ağız sulandırmakta ötekilerden aşağı kalmaz hani, 
emin olun. Öyle olmasa benim de hoşuma gitmez. 

Büyük servetler miras yoluyla elde edilmemişse ge-
nelde şu dört yoldan elde edilmiştir: ya hile yoluyla ya 
yetenek sayesinde ya yaratıcı düşünce gücüyle ya da şan-
sın yardımıyla. Ben bu dördünün birleşmesi sonucunda 
bu işi becerdim. Dikkatle dinleyin, ne demek istediğimi 
anlayacaksınız. 

1912 yılında, daha on yedi yaşındayken, Cambridge’ 
deki Trinity Koleji’nin doğal bilimler bursunu kazanmış-
tım. Erken gelişmiş bir çocuktum, normalden bir yıl 
önce sınava girdim. Cambridge beni on sekiz yaşımdan 
önce kabul etmeyeceği için hiçbir şey yapmadan on iki 
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ay bekleyecektim. O yüzden babam bu on iki ayı boş 
geçirmemi istemedi, onun yerine Fransa’ya gidip dil öğ-
renmemi istedi. Bense bu harika ülkede dilden fazla bir 
şeyler öğrenebileceğim umudu içindeydim. Anlarsınız 
ya, Londra’da sosyeteye ilk defa çıkan kızlar arasında 
zamparalık yapmanın, fahişelerle düşüp kalkmanın tadı-
nı tatmış durumdaydım daha şimdiden. Bu genç İngiliz 
kızlarından biraz sıkılmaya bile başlamıştım. Hepsinin 
fazlaca içeriksiz olduğuna karar vermiştim, yabancı top-
raklara gidip oralara birkaç kile yaban yulaf tohumu ek-
mek için sabırsızlanıyordum. Özellikle de Fransız top-
raklarına. Güvenilir kaynaklardan öğrendiğime göre Pa-
risli kızlar, aşk oyunları söz konusu olduğunda, Lond-
ra’daki kuzenlerinin rüyalarında bile göremeyecekleri 
birkaç oyun daha biliyorlarmış. Söylenenlere bakarsanız, 
cinsel birleşme pratiği İngiltere’de henüz emekleme dö-
nemini yaşamaktaymış. 

Fransa’ya hareket etmeden önceki akşam Cheyne 
Walk’ta ailemle birlikte oturduğum evde bir parti ver-
dim. Özellikle evi bana bırakmak için annemle babam 
dışarıya yemeğe çıktılar. Kızlı erkekli on kadar arkadaşı-
mı davet etmiştim, hepsi benim yaşıtımdı, saat dokuz 
olduğunda hepimiz oturmuş şarap içerken güzel pişmiş 
kuzu haşlaması ile hamur köftesi yiyor, güzel güzel soh-
bet ediyorduk. Ön kapının zili çaldı. Kapıya bakmaya git-
tim, morumsu kırmızı suratlı, kocaman bıyıklı bir adam la 
karşılaştım, elinde domuz derisi bir bavul vardı. Binbaşı 
Grout olarak tanıttı kendini ve babamı sordu. Babamın 
dışarıya yemeğe çıktığını söyledim. “Şu aksiliğe bakın,” 
dedi Binbaşı Grout. “Beni evinde kalmaya davet etmişti. 
Eski bir arkadaşıyım.” 

“Babam unutmuş olsa gerek,” dedim. “Çok özür di-
lerim. Girin lütfen.” 

Girin dedim ama binbaşıyı çalışma odasına götürüp 
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biz yan odada parti yaparken onu orada Punch dergisi 
okusun diye yalnız bırakamazdım, yanımıza gelmek is-
teyip istemeyeceğini sordum. İsterim, dedi. Bizimle bir-
likte olmak istermiş. Yanımıza geldi, yüzü neşeyle parla-
yan, orada bulunan herkesin üç katı yaşındaki bu eski 
kurt, o koca bıyıklarıyla falan, aramıza gelip rahatça yer-
leşti. Hemen kuzu haşlamasına gömüldü, ilk on beş da-
kikada bir şişe kırmızı şarabı gövdeye indirdi. 

“Harika yiyecekler,” dedi. “Biraz daha şarabınız var 
mı?” 

Ona bir şişe daha şarap açtım, o şişeyi de gövdeye 
indirişini bir çeşit hayranlıkla izliyorduk. Morumsu kır-
mızı yanakları hızla koyu mora dönüşmekteydi, burnu 
kıpkırmızı olmuş, yanıyor gibiydi. Üçüncü şişeyi yarıla-
dığı zaman gevşemeye başladı. Bize, AngloMısır Su-
dan’ında çalıştığını söyledi, izinli olarak yurda dönmüş. 
Sudan Su İşleri’nde çalışıyormuş, çok heyecanlı, çok 
zorlu bir işmiş yaptığı. Ama büyüleyiciymiş. Çok eğlen-
celiymiş yani. Siyahilerle uğraşmak o kadar da zor değil-
miş, kırbacı elinizden eksik etmemeniz yeterliymiş. 

Hepimiz adamın çevresine oturmuş onu dinliyor-
duk, bu uzak topraklardan gelen morumsu kırmızı su-
ratlı adam az ilgimizi çekmemişti. 

“Sudan büyük bir ülke,” dedi. “Çok büyük. Çok 
uzak. Sırlarla, gizemlerle dolu. Sudan’ın büyük sırların-
dan birini size anlatmamı ister misiniz?” 

“Çok isteriz efendim,” dedik. “Lütfen anlatın.” 
“Büyük sırlarından biri,” diyerek bir kadeh daha şa-

rap yuvarladı, “orada benim gibi eskilerin ve oralıların 
bildiği bir şeydir, Sudan yakı böceği denen küçük yara-
tık, doğru adını söyleyecek olursak cantharis vesicatoria 
sudanii.” 

“Yani bokböceği mi demek istiyorsunuz?” dedim. 
“Elbette ki hayır,” dedi. “Bu Sudan yakı böceği ka-
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natlı bir böcek, sinek desek daha doğru olur, boyu iki 
santime yakın. Baktığınız zaman öyle güzeldir ki, altuni 
yeşil, parlak, yanardöner bir kabuğu vardır.” 

“Gizlilik neresinde?” diye sorduk.
“Bu küçük böcekler,” dedi binbaşı, “Sudan’ın yalnız-

ca bir tek bölgesinde bulunur. Hartum’un kuzeyinde, 
yaklaşık elli kilometre karelik bir alanda, hashab dedik-
leri, Sudan sakız akasyası diyebileceğimiz bir ağaç yetişir 
orada. O böcekler işte bu ağacın yapraklarıyla beslenir-
ler. İnsanlar bütün hayatlarını bu böceği arayıp bulmaya 
harcarlar. Onlara böcek avcıları denir. Gözleri çok keskin 
olan yerlilerdir bunlar, o küçücük yaratıkların yuvalarıy-
la, alışkanlıklarıyla ilgili her şeyi bilirler. O böcekleri ya-
kaladıklarında öldürür, güneşte kurutur, ezerek toz hali-
ne getirirler. Bu toz, genelde bu tozu böcek kutusu de-
nen çok güzel oyuntulu küçük kutularda saklayan yerli-
ler arasında paha biçilmez değerdedir. Bir kabile şefi 
gümüşten yapılmış bir böcek kutusu kullanır.” 

“Ama bu toz,” dedik, “bu tozla ne yapıyorlar?”
“Sorun onların bu tozla ne yaptığı değil,” dedi bin-

başı, “bu tozun size ne yaptığıdır. Bu tozun küçücük bir 
tutamı dünyanın en iyi afrodizyakıdır.” 

“İspanyol sineği!” diye bağırdı biri. “İspanyol sineği 
yani.” 

“Pek öyle diyemeyiz,” dedi binbaşı, “ama doğru yol-
dasın. Sıkça rastlanan İspanyol sineği İspanya’da ve Gü-
ney İtalya’da bulunur. Benim sözünü ettiğim şey Sudan 
sineği, aynı aileden gelmesine karşın, tamamıyla farklı bir 
böcek. İspanyol sineğinden yaklaşık on kat daha güçlü. 
O küçük Sudanlının öyle korkunç bir etkisi var ki, küçü-
cük dozlarda kullanmak bile tehlikeli.” 

“Ama yine kullanıyorlar ha?” 
“Hem de nasıl. Hartum’daki ve kuzeydeki bütün si-

yahiler o kadim böceği kullanır. Bu böceği bilen beyaz-
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lar, en iyisi ona dokunmamak derler çünkü çok tehlikeli-
dir.” 

“Siz hiç kullandınız mı?” dedi biri. 
Binbaşı başını kaldırıp bu soruyu sorana şöyle bir 

baktı, o koca bıyıklarının altındaki dudaklarında küçük 
bir gülümseme belirdi. “Bu konuya biraz sonra gelelim, 
olur mu?” dedi.

Kızlardan biri, “Sahi, nasıl bir etkisi oluyor tozun?” 
diye sordu. 

“Aman Tanrım,” dedi binbaşı, “nasıl bir etkisi yok ki! 
Cinsel organlarınız bir ateşe tutulmuş gibi oluyor. O toz 
hem çok güçlü bir afrodizyak hem de çok tahrik edici. 
Öylesine kudurganlaşıyorsunuz ki, kendinizi dizginle-
meniz ne mümkün, dizginleyemezsiniz ama aynı za-
manda bu sayede kocaman ve uzun sürecek bir dikleşme 
yaşamanız garanti altına alınmış oluyor. Bana bir kadeh 
daha şarap verebilir misin sevgili delikanlı?” 

Hemen yerimden fırlayıp şarap getirmeye gittim. 
Konuklarım birden çok sessizleşmişlerdi. Kızların hepsi 
binbaşıya dikmişti gözlerini, dalgın ve hareketsizdiler, 
gözleri yıldız yıldız parlıyordu. Oğlanlarsa kızlara bakı-
yor, kızların hazırlıksız yakalandıkları bu boşboğazlıklara 
nasıl tepki vereceklerini görmek istiyorlardı. Binbaşının 
kadehini doldurdum. 

“Babanın her zaman esaslı bir kavı olmuştur,” dedi. 
“Puroları da iyidir.”

Bana bakıyor ve bekliyordu. “Bir puro ister misiniz 
efendim?” 

“Çok naziksin,” dedi. 
Yemek odasına gidip babamın Montecristo kutusu-

nu getirdim. Binbaşı bir puroyu göğüs cebine koyup bi-
rini de ağzına yerleştirdi. “İsterseniz size gerçek bir öykü 
anlatabilirim,” dedi. “Kendimle ve yakı böceğiyle ilgili.”

“Anlatın,” dedik, “Anlatın anlatın efendim.”
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