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HONORÉ DE BALZAC, 1799’da Fransa’nın Tours kentinde doğdu. 
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ten ilkeleri ele alan “çözümleyici incelemeler”; insan eylemini belirle-
yen nedenleri ortaya koyan “felsefi incelemeler”; bu nedenlerin sonuç-
larını gösteren “töre incelemeleri”. Bu bakımdan Goriot Baba, gerçek-
çilik akımının başyapıtı sayılır. Balzac, bu eserlerinin tümüne Dante’yi 
anıştıran bir başlık koydu: “İnsanlık Komedyası”. Balzac, 1850’de 
Paris’te öldüğü zaman, ardında 85’i tamamlanmış, 50’si taslak halinde 
kalmış toplam 135 roman ve 2000’i aşkın roman karakteri bırakmıştı.
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Öykü derlemeleri, romanları, bilimsel araştırmaları ve kuramsal yazıla-
rının yanı sıra, Balzac, Flaubert, Daudet, Gide, Simenon, France, Pro-
ust, Camus, Sartre, Malraux ve Duras gibi önemli Fransız yazarların 
yapıtlarını dilimize kazandıran Yücel, 1984’te Azra Erhat Çeviri Üstün 
Hizmet Ödülü’ne, 1997’de Fransız hükümeti Palmes Académiques 
Nişa nı’na değer görüldü. 22 Ocak 2016’da öldü.



EKİN ÖZBİÇER, 1984’te İzmir’de doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi’nde seramik eğitimi alırken fotoğraf asistanlığına baş-
ladı. Mezun olduktan sonra Çek Cumhuriyeti’ne giderek FAMU’da fo-
toğraf programına katıldı. Bu dönemde “Slavia” serisini çekti. Türkiye’ye 
döndüğünde, İzmir’in yazlık beldelerinde yakaladığı karelerden oluşan 
“Mavi Bayrak” serisi, SALT’taki Yazlık: Şehirlinin Kolonisi sergisinde yer 
aldı. Şu an “Oto-oryantalizm” isimli devam eden Türkiye serisi üzerin-
de çalışmaktadır. İnsanlar ve sosyal dokular arasındaki ilişkileri, mimari-
yi de özneleştirerek gerçekçi bir bakışla yansıtmaya çalışan fotoğraf ve 
video işleri sanatının konusunu oluşturur.
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Sunuş

BüyükFransızromancısıHonorédeBalzac’ınünlüyapıtı
İnsanlıkGüldürüsü’nünoldukçatuhafbiryazgısıvardır.Bal
zacbirkaçyapıtına,birkaçkahramanına,birkaçgörüşünegöre
yargılanırçoğukez,yapıtınınbütüncülözünepekdeuygun
düşmeyen özelliklerle tanımlanır; bunun kaçınılmaz sonucu
olarak, okurların büyük çoğunluğu, İnsanlıkGüldürüsü adı
nı taşıyanbir anıt yapıtınvarlığınınbilincinebilevarmazlar.
Örneğin bizim ülkemizde, Balzac’ın büyük yapıtının büyük
çoğunluğunun dilimize çevrilmiş olmasına karşın, İnsanlık
Güldürüsü’nünbütünlüğügözönünealınmadığından,Balzac
veyapıtıkonusundabilgilerimizeksik,yargılarımızdayanaksız
kalmıştır.

OysaBalzac’ınenözgün,enönemliyanlarındanbiri,ol
dukçakısabiryaşamsüresinesığdırdığı,iriliufaklıseksensekiz
anlatıyıkendileriniaşanveanlamlandıranbirbütünün,başka
bir deyişle bir üstyapıtın yapı taşları olarak kurmuş olması
dır.Genelliklebağımsızyapıtlarolarakokunanbuanlatıların
herbiriaynızamandabütününbirerparçası,üstyapıtınbirer
bölümüdür.Bubölümyadaparçaların tümü, evrensel tari
hinbelirlibirdönemini,ondokuzuncuyüzyılınilkyarısınıve
dünyanınbelirlibirülkesini,Fransa’yıkapsayanamayaşanmış
gerçekleözdeşleşmektençok,onunbirtüraynasıniteliğinita
şıyan,kendi tarihi,kendicoğrafyası,kendi“soylularıveken
terleri,esnaflarıveköylüleri,politikacılarıvezüppeleri”,daha
daönemlisi,“kendiyasaları,kendifelsefesi,kendibilimi”bulu
nan,alabildiğineözgünvebütüncülbirromanevrenioluştu
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rur.Kendibaşlarınadeğildebubütünaçısındanelealındıkları
zaman,parçalarhembiçim,hemiçerikaçısındanyepyenibir
görünüşkazanır.ÖrneğinBalzac’ınkendineözgübirbiçemi
bulunmadığıyadaolaylarınakışınıkeserekkendikişiselgö
rüşlerinisıraladığısavı,kesinlikleboşluktakalır.

Söylemek bile fazla, çoğunlukla ayrı ayrı yayımlandık
larına göre, İnsanlıkGüldürüsü’nüoluşturan anlatıların her
biriaynızamandakendikendineyeterli,bağımsızbireryapıt
görünümüsunar.ÖrneğinEugénieGrandetyadaGoriotBa
baherhangibirromangibiokunabilir;EugénieGrandetyada
GoriotBaba’yıokumakladaBalzac’ınromancılığıkonusunda
biryargıya,hemdeolumlubiryargıyavarılabilir.Nevarki,
söylediğimiz gibi, içinde yer aldıkları bütün ışığında değer
lendirildiklerizaman,buyapıtlarınyepyeniboyutlarkazana
cakları,Balzac’ınbüyüklüğüneyenikanıtlarsağlayacaklarıda
kuşkugötürmez.

Bugözlemler,isteristemez,birtakımsorulargetirirusu
muza:Birbütünsözkonusuolduğunagöre,bubütününbirer
parçasınıoluşturananlatılarınbelirlibirdüzen,belirlibirsı
rauyarıncaokunmalarıgerekmezmi?Buyapıtlarınbelirlibir
düzene,belirlibirsırayagöreokunmasıgerekiyorsaBalzac’ın
yapıtlarının,örneğinelimizdebulunanşuGoriotBaba’nınba
ğımsızolarakyayımlanmasıbirçelişkideğilmidir?YoksaGo
riotBaba’nınayrıcalıklıbirdurumumuvardır?

HemenbelirtmekgerekirkiBalzac’ınyüzellidolaylarına
ulaştırmayıtasarlayıpdaancakseksensekiziniyazabildiğibu
yapıtlarınokunmasındabirsıraizlemekgerekmez;–birbaşka
yerdedesöylediğimizgibi–anlatılarınherbiri,büyükyapının
birerkapısınıoluştururbirbakıma;hangikapıdangirersekgi
relim,kendimiziyapınınodağındabulur,buradanistediğimiz
biçimde,istediğimizyerinegeçebiliriz.Hiçkuşkusuz,herkapı
değiştirmemizdezaman içindedeyerdeğiştiririz,büyükbir
olasılıklada“biryaşamınbaşlangıcındanönceortasında”bu
luruzkendimizi,“doğumunöyküsündenönceölümünöyküsü”
çıkarkarşımıza;amaMichelButor’unsöylediğigibi,İnsanlık
Güldürüsü’nde “anlatılan olayların bütünü değişmez kalır.
Girdiğimiz kapı hangisi olursa olsun, geçmiş olan hep aynı
şeydir.”Üstelik,Balzacböylesinindahadoğalolduğunu,ger
çekyaşamdadaolaylarınöyküsününbizebubiçimde,düzen
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sizolarakulaştığınıkesinler:“Hiçbirşeytekparçadeğildirbu
dünyada, her şeymozaiktir.Ancak geçmiş zamanın öyküsü
tarihsırasıylaanlatılabilir,budüzenyürüyenşimdikizamana
uygulanamaz.”Bunedenle,Balzacdahaçok içeriğedayanan
bir bölümlemeuygular; ama, doğrusunu söylemek gerekirse
bu bölümleme de oldukça yüzeysel, oldukça saymaca kalır.
Yapıtının gereğince anlaşılıpdeğerlendirilmesi için, şuyada
budüzenegöre,amatümüyleokunmasıilkkoşulolarakkalır.

İnsanlıkGüldürüsü’nüoluşturanbirbirindenilginçanla
tılarınçoğukezdağınık,bağımsızbirbiçimdeyayımlanmaları
nagelince,yalnızbizimülkemizdedeğil,Fransadaişiniçinde
olmaküzere,heryanda sürdürülenbir tutum.Bununnede
ninianlamakdazordeğil.Birkez,heranlatınınkendikendi
neyeterligörünmesi,–bütününzararınabileolsa–böylebir
tutumun sakıncasını azaltıyor; sonra, hele bu büyük yapıtın
Fransızca’danbaşkabirdildeyayımlanmasısözkonusuolunca,
binlercesayfalıkburomanlarveöykülertoplamınıbelirlibir
düzeniçindesunmak,yayıncılaraiçindençıkılmasızorbirso
runolarakgörünüyor,busorunlarlaboğuşmaktansabütünün
belirliparçalarıylayetiniliyor.

Neolursa olsun, gerekkendi kendine yetenbir roman,
gerekseİnsanlıkGüldürüsü’nünbirparçasıolarak,GoriotBa
ba’nınBalzacanlatılarıarasındaayrıcalıklıbiryertuttuğukuş
kugötürmez.İlkbakışta,birazyüzeyselbirbiçimde,“Balzac
romanı”diyeadlandırılanörnekçeyeuymasıbiryana,kurgu
suyla,konusuyla,kişileriyle,içerdiğidünyagörüşüyle,gerçek
tenilginçbirromandırGoriotBaba;yalnızcailginçbabatipiy
ledeğil,anlatımustalığıylada,ötekikahramanlarıyladabizi
sürükler.Öteyandan,çokiyibilindiğigibi,Balzac’ınkafasında
İnsanlıkGüldürüsü’nüoluşturmadüşüncesi,GoriotBaba’yla
birlikte doğmuştur. Bu da, ister istemez,Goriot Baba’yı bir
odakyapıtdurumunagetirir:İnsanlıkGüldürüsü’nünbirliğini
sağlayanbaşlıcaözelliklerindenbiri,bubüyükyapıtınsayıları
üçbineulaşankişilerininönemlibirbölümününbirçokpar
çadayenidenkarşımızaçıkmasıdır;bunlarınönemlibirbölü
mü–vegenellikleenilginçleri–deİnsanlıkGüldürüsü’neGo
riotBaba’dandağılır:Rastignac,Bianchon,Vautrin,Gobseck,
Nucingen,MarkizdeTrailles,MadamdeBeauséant,Madam
deLangeaisvedahabirçokları,başkayapıtlarda,dahadeğişik
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olaylar,dahadeğişikkoşullariçinde,değişikyönleriyletanıya
cağımız,ünlüBalzackişileridir.

Bu özelliği göz önüne alınınca İnsanlıkGüldürüsü’nün
eşsizevreninegirmekiçinenelverişlikapınınGoriotBabaol
duğusöylenebilir.

TAHSİNYÜCEL
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MadamVauquer yaşlı bir kadındır, kızlığında “de
Conflans” soyadını taşımıştır, kırk yıldan beri Paris’te
QuartierLatinileSaintMarceauarasında,NeuveSain
teGenevièveSokağı’ndaküçükbirpansiyonişletir.“Vau
querPansiyonu” adıyla tanınanbupansiyon, erkeklere
de,kadınlarada,gençlerede,yaşlılaradaaçıktıryabu
saygıdeğerkurumuntörelerikonusundaenufakbirde
dikoduçıkmamıştır.Nevarkiotuzyıldanberigençbir
kimseninoturduğudaolmamıştırburada;gençbirada
mınböylebiryerdeoturmasıiçin,ailesindençokazbir
para alması gerekir.Bununlabirlikte,1819’da,yanibu
dramınbaşladığısırada,zavallıbirkızcağızkalıyordubu
rada.“Dram”diyoruz.Yaşadığımızbugözüyaşlıedebi
yatçağında,hemyalanyanlış,hemdegereğindenfazla
kullanılmasıyüzünden,iyicegözdendüşmüşolanbusö
züyinedekullanmakgerekiyorburada.Öykümüzsöz
cüğüngerçekanlamında“dramatik”olduğuiçinmi?Ha
yır.Kitapokunupbitirildiktensonra,içiniçinyadaaçık
açıkbirkaçdamlagözyaşıdökülmesineyolaçarbelkide
ondan.Paris’indışındaanlaşılabilecekmibukitap?Ora
sı kuşkulu. Gözlemlerle, yersel renkle dolup taşan bu
“sahnenin”özellikleriancakMontmartreveMontrouge
tepecikleriarasında,herandökülmeyehazıralçıvesıva

I

Sıradanbirpansiyon
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yığınlarından,karaçamurderelerindenoluşanbuünlü
vadi içinde değerlendirilebilir. Gerçek acılarla, yalancı
sevinçlerledoluptaşanbirvadidirburası,öylekorkunç
birçalkantı içindedirki,buradaşöyleazıcıksüreklibir
heyecan uyanabilmesi için, gözleri yuvalarından dışarı
uğratacakbirşeylerolmasıgerekir.Bununlabirlikte,şu
rada burada rastlanan kimi acılar, kötü eğilimlerle er
demlerinyığılımıyüzündenöylebüyük,öyleçarpıcıbir
niteliğebürünürkibencillikler,çıkarlarduruverir,acıma
duyarinsan,amaedinilenizlenimçabucakyenilipbitiri
len,lezzetlibirmeyvedir.Nevarki,uygarlıkarabası,tıp
kı“TanrıJagannatha’nınarabası”gibi,ötekilerkadarko
lay ezilmeyerek tekerleklerinin dönmesini engelleyen
bir yüreğe rastladımı hemen parçalayıverir onu, şanlı
yürüyüşünüsürdürür.1Siz,bukitabıapakellerindetu
tanlar,“Belkibiraz eğlendirirbeni,” diyerekyumuşacık
koltuklarınagömülenler,sizdeböyleyapacaksınızişte.
GoriotBaba’nınsessizmutsuzluklarınıokuduktanson
ra, duygusuzluğunuzu yazarın sırtına yükleyerek onu
abartmacılıkla damgalayıp şiire kaçmakla suçlayacak,
yemeğiniziiştahlayiyeceksiniz.Hayır,hayır!Şunubilin
kibudramnebirdüşürünü,nedebirromandır.Allis
true,2budramöylesinegerçekkiöğeleriniherkeskendi
evinde,belkidekendiyüreğindebulabilir.

Bu gösterişsiz pansiyonun işletildiği yapı Madam
Vauquer’inkendimalıdır.NeuveSainteGenevièveSo
kağı’nınaltyanında,toprakyüzeyininArbalèteSokağı’
nadoğrualçaldığıyerdedir.Bualçalmaöylebirdenbire,
öylesertbirbiçimdebaşlarkiatlarburadanenderolarak
çıkıp inerler. Bu durum burasını sarı renklere bulayıp

1. Vişnu bir ara ba da do la şır, din dar lar ara ba nın al tı na atı lır lar dı. (Ç.N.)
2. (İng.) Shakespeare’ den bir alın tı; “hep si gerçek”  an la mın da. (Ç.N.)
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her şeyi kubbelerinden yansıyan, somurtkan renklerle
karartarakhavakoşullarınıdeğiştirenikianıt,yaniVal
deGrâceilePanthéonarasındasıkışmışolanbusokak
lardakolgezensessizlikiçinelverişlidir.Kaldırımlarku
rudur burada, derelerde ne çamur, ne su vardır, duvar
diplerindeotlar yükselir.Burada enkaygısız insanbile
rahatsız,gelipgeçenlerhüzünlü,evlerkasvetlimikas
vetlidir,yüksekduvarlarhapishanekokar,birarabasesi
birolayolur.YolunuşaşırıpdaburayadüşmüşbirParisli
küçükpansiyonlaryadaokullar,düşkünlükleryadası
kıntılargörüryalnızca,cançekişenyaşlılığı,çalışmakzo
rundabulunan,tutsakedilmiş,şengençliğigörür.Paris’
inhiçbir semtiböylesineürkütücü,hatta, çekinmeden
söyleyelim,böylesinebilinmedikbiryerdeğildir.Özel
likleNeuveSainteGenevièveSokağı,tunçtanbirçerçe
ve,buanlatıyauygundüşentekçerçevedir.Düşünceyi
böylebiranlatıyahazırlamakiçinnekadarkoyurenk,ne
kadar karanlık görüş kullanılsa azdır; yolcu catacombe’
lara1inerkenışıkbasamakbasamakazalır,kılavuzunşar
kısızayıflarya,tıpkıöyle.Karşılaştırmayerindedir.Ku
rumuşyüreklergörmekmidahaürkütücüdür,boşalmış
kafataslarıgörmekmi,kimkararverebilir?

VauquerPansiyonu’nunönbölümübirküçükbah
çeyebakar;böylelikleNeuveSainteGenevièveSokağı’
yladikbiraçıoluşturur,buradaderinlemesinekesilmiş
görünür.Ön duvar boyunca, ev ile bahçe arasında, bir
kulaçgenişliğinde,kabaçakıltaşlarıdöşeli,çukurbiryer,
onunönündeise,aklı,mavili,büyükçinisaksılaradikil
mişsardunyalarla,zakkumvenarağaçlarıylaçevrili,ince
vekumlukbiryolvardır.Üzerinde,şöylebiryazıbulunan
birlevhanınolduğubüyükbirkapıdangirilirbuyola:

1. Ye ral tı me zar lı ğı. Es ki den, Paris’ te, kal dı rı lan me zar lık lar da ki ke mik ler taş 
ocak  la rı na ta şı nır, bu ra la ra da catacombe adı ve ri lir di. (Ç.N.)
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VAUQU ER PANSİYON
Her iki cins ten ve öbür in san lar için

Gündüzleri,cırtlakçıngıraklı,kafesparmaklıklıbir
kapıdanbakılıncasokağınkarşısınadüşenduvarda,sem
tinbirressamıncayeşilmermerbiçimindeboyanmışbir
kemergörünür.Buresmincanlandırdığıgirintininaltın
da,birErosheykeliyükselir.Simgemeraklıları,buhey
kelinpulpulolmuşcilasınabakıncaoradanbirkaçadım
ötedederdineçarebulunanbirParisaşkınınbirsöyleni
nibulurlarbelkibunda.1Oturtmalığınaltındakişuyarı
yarıyasilinmişyazıt,1777yılındaParis’edönmüşolan
Voltaire’egösterilencoşkulubağlılıknedeniyleyapılmış
olduğuzamanıanımsatır.

“Kimolursanol,işteefendin:
eski,şimdikiyadagelecekteki.”2

Karanlıkçökerken,parmaklıklıkapınınyerinitam
birkapıalır.Genişliğiönduvarınuzunluğunaeşitolan
küçükbahçe,sokakduvarıilekomşuevinortakduvarı
arasında kalır, sarmaşıklardan oluşmuş bir örtü sarkar,
onubütünüylesaklar,gelipgeçenlerinbakışlarınıParis’
inoldukçailginçbirgörünümüneçeker.Buduvarların
herbiri,cılızvetozluürünleriMadamVauqueriçinher
yılbirkorkuvepansiyonerleriylebirkonuşmakonusu
olan, dizi dizimeyve ağaçları ve asmalarla örtülüdür.
Herduvarboyunca,şöyleböyleyetmişikiayakuzunlu
ğunda,daracıkbirağaçlıklıyolvardır,sıkıhlamurağaç
larıylasonbulur.MadamVauquer,kızlığında“deCon
flans”gibibirsoyluadtaşımışolmaklabirlikte,müşteri

1. Ya kın lar da bu lu nan bir cin sel has ta lık lar has ta ne si anış tı rı lı yor. (Ç.N.)
2. Bu ya zıt ger çek ten de Voltaire’ in ka le min den çık mış tır. (Ç.N.)
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lerinindilbilgiseluyarılarınadaaldırmadan,inatlaıkla
murderbunlara.İkiyanyolarasında,örekebiçiminde
budanmışmeyveağaçları,kuzukulağı,marulvemayda
nozlarla çevrili bir enginar evleği bulunur. Ihlamur
ağaçlarının altında, çevresine iskemlelerdizilmiş, yeşil
boyalıbiryuvarlakmasadurur.Yazınensıcakgünlerin
de,kahve içmek içinkeseninağzınıaçabilecekölçüde
paralımüşteriler,burada,yumurtadancivcivçıkartabi
lecek sıcaklıktakihavadakahvelerinin tadını çıkarırlar.
Üçkatyükselen,yukarısındadaçatıodalarıbulunanön
bölüm,moloztaşlarlaörülmüş,Paris’inbütünevlerine
iğrençbirnitelikverenşusarırenklebadanaedilmiştir.
Herkattabeşerpencerevardır,bunlardaufakcamlara
bölünmüştür,hiçbiriaynıbiçimdeaçılmamışolduğun
dan,panjurlarıbirbirineyanbakar.Evinyanlarındaiki
şer pencere vardır, alt kattakiler demir parmaklıklarla
süslüdür.Yapınınarkasındaaşağıyukarıyirmiayakge
nişliğindebiravlubulunur;domuzlar,tavuklar,tavşan
lar kardeş kardeş geçinirler burada, dipte de odunluk
olarakkullanılanbir sundurmayükselir.Bu sundurma
ilemutfakpenceresiarasında,üzerinetekneninbulaşık
sularıdökülenyiyecekdolabıdurur.Buavludandada
racıkbirkapıaçılırNeuveSainteGenevièveSokağı’na;
aşçıkadın,ortalığıhastalıksararkorkusuyla,bubatak
haneyibolsuylayıkayarakçöpleriburadandışarıkoyu
verir.

Doğal olarak pansiyon işletmesine ayrılan alt kat,
sokağabakanikipencereyleaydınlananvecamlıbirka
pıdangirilenbirilkodaylabaşlar.Busalon,basamakları
boyanıpparlatılmıştaşvetahtalardanoluşanbirmerdi
veninsahanlığıylamutfaktanayrılanyemekodasınaaçı
lır.Birbiriniizleyendonukveparlakçizgili,kılkumaş
larlakaplanmışkoltukveiskemlelerledöşenmişolanbu
salonkadarhüzünvericibirşeyyoktur.OrtadaSainte
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Annemermerindenbiryuvarlakmasadurur,onunüs
tündedebugünheryandarastlanan,akporselendenbir
çaytakımıvardır,yaldızlıçizgileriyarıyarıyasilinmiştir.
Döşemesioldukçabozulmuşolanbuodanınduvarları
dirsekyüksekliğinekadartahtaylakaplanmıştır.Duvar
ların geri yanını daTelemakhos’un1 başlıca sahnelerini
canlandıran,bildikkişilerirenkliolaraksunulan,parlak
birduvarkâğıdıörter.Kafeslipencerelerarasındakiçer
çeve,Kalypso’nunOdysseus’unoğlunaverdiği şölenin
tablosunusunarpansiyonerlere...Buresim,tamkırkyıl
danberi,gençpansiyonerlerinşakalarınayolaçar:Yok
luk yüzünden yemek zorunda kaldıkları akşamyeme
ğiylealayettikçedurumlarınınüstündebulunduklarını
sanırlar.Hep temiz olan ocağı ancak önemli günlerde
ateşyakıldığınıgösterentaşşömine,kafesiçinde,yıpran
mış, yapma çiçeklerle dolu olan iki vazoyla süslüdür;
mavimsimermerden, zevksizlik örneği bir duvar saati
debunlaraeşlikeder.Builkodadan,dildebirkarşılığı
bulunmayan,ama“pansiyonkokusu”diyeadlandırılma
sıgerekenbirkokuyayılır.Kapalılık,küflenmişlik,acı
laşmışlıkkokar;üşütüradamı,burunanemligelir,giysi
lere işler; yemekkokuları sinmiştirher yanına;pispis
mutfakkokar,düşkünleryurdukokar.Genç,yaşlı,her
pansiyonerin nezleli havasından buraya katılan mide
bulandırıcıtemelöğeleriölçmekiçinbiryolbulunsaydı,
buodabelkiozamanbetimlenebilirdi.Amabudüm
düzçirkinliklerebakmayın siz,bu salonubitişiğindeki
yemekodasıylakarşılaştırırsanız,onuyüksekçevreden
bir kadınınodası kadar zevkli vehoşkokulubulursu
nuz.Baştanbaşa tahta kaplamalı olanbuoda, bir za

1. Yunan mitolojisinde, Odysseus ile Penelope’nin oğlu. Telemakhos’un ba-
basını ararken yaşadığı serüvenler, Fransız yazar Fénelon’un bir eserine konu 
olmuştur. (Y.N.)
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manlar tek bir renge boyanmışken, bugün belirsiz bir
renk almış, üzerini örten kir tabakaları tuhaf desenler
çizmiştir.İkiyanındayapışkanbüfeler,bunlarınüzerin
dedekenarlarıdişdiş,donuksürahiler,madenpeçete
bilezikleri,Tournaiporselenindenmavikenarlıtabakyı
ğınlarıvardır.Birköşedegözgözbirkutu,numaralıgöz
lerdedeherpansiyonerinyemekyadaşaraplekelerine
batmışpeçeteleridurur.Şukırılıpbozulmakbilmeyen,
heryandanatılmışolanIncurables’daki1uygarlıkkalıntı
larıgibieşyalargörürsünüzburada.Örneğinyağmurya
ğıncaiçindenbirFransiskenpapazıçıkanbirbarometre,
hepsideyaldızçizgili,karavecilalıtahtaçerçeveli,in
sanda iştah bırakmayan, tiksindirici gravürleri; bakır
kakmalı,bağadanbirsaatçerçevesi;yeşilbirsoba,tozla
rıileyağlarıbirbirinekarışmışArgandgazlambaları,ye
mektenyemeğegelen,şakacıbirmüşterininparmağını
sivribirkamagibikullanaraküzerineadınıyazmasına
elverecekderecedekirlibirmuşambaylakaplıbiruzun
masa, topal iskemleler,hiçbirzamankaybolmayıpaçı
lan,yürekyarasıhasırpaspaslar,sonradeliklerikırılmış,
menteşeleri sökülmüş, tahtaları kömürleşmiş, zavallı
ayaktandırları.Bueşyalarınnekadareski,nekadarçat
lak,çürük,titrek,erimiş,kolsuz,kör,sakatvecançekişir
durumdabulunduğunuaçıklamakiçin,aceleciinsanla
rınbağışlamayacaklarıveöyküyeduyulanilgiyiazalta
cakbetimlemeleregirişmekgerekirdi.Kırmızıdöşeme
taşlarıovmayadaboyamasonucuoluşmuşvadilerledo
ludur.Kısacası,şiirsizbiryoksullukegemendirburada;
çirkefdeğil,lekelerle,deliklerle,paçavralarladeğil,saçak
saçakbir çürümüşlüklebelirlenen, tutumlu,özenli, lif
lifolmuşbiryoksulluk.

1. İyi leş mez has ta la rın, kö tü rüm le rin ve düş kün le rin alın dı ğı has ta ne le re ve-
ril miş ad. (Ç.N.)
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