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DavidBoratav’ınCanYayınları’ndakidiğerkitapları:



DAVIDBORATAV,Reims’libiranneveAnkaralıbirbabanınoğluolan
Boratav, Paris’te doğdu. Fransa’da Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü ve
StrasbourgHukukFakültesi’ni,İngiltere’deiseLeedsHukukFakültesi’ni
bitirdi. Paris, Londra veNewYork’ta yaşadı. Paris veBrüksel’deAB
Parlamentosu’nda,Londra’daBBCWorldService’te,NewYork’taBir-
leşmişMilletler’degörevyaptı.Çevirmenveedebiyateleştirmeniola-
rakçalışanBoratavaynızamandaChronicartdergisinindüzenliyazarla-
rındandır.Eylül2009’daFransa’dayayımlananBeyoğlu’nda Fısıltılar yaza-
rın ilkromanıdırvebukitaplaGirondeYeniYazarlarÖdülü’ne layık
görülmüştür.İkinciromanıKaçağın Portresi,2016’dayayımlandı.

AYSELBORA,1943’te İstanbul’dadoğdu. İstanbulÜniversitesiEde-
biyatFakültesiFransızDili veEdebiyatıBölümü’nübitirdiktensonra
Meydan Larousse ansiklopedisinin çevirmen kadrosunda görev aldı.
Bugünedeğin,aralarındaJean-PaulSartre’ın Aydınlar Üzerine,Georges
Simenon’un Hollanda’da Bir Ev,AminMaalouf ’unÖlümcül Kimlikler, Na-
thalieSarraute’unŞimdi ve Açınızadlıyapıtlarınındabulunduğupekçok
kitabıdilimizekazandırdı.





Murat M. Boratav’ın anısına 
1943-2011





Jeanne’a





“Ancak bu tür zihinler için, bir portre bir kimlik 
belgesi değil, daha çok bir heyecanın eğrisidir.”

James Joyce, Sanatçının Portresi, 1904
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Geçenlerde kendime bir soru sordum, daha doğru-
su kendi kendime sordum.

Bu soru özgün bir soru olmaktan çok uzaktı ama 
be ni bulunduğum yerden o kadar uzaklara sürükledi, 
kışkırttığı düşünceyle o kadar kolaylıkla tek vücut oldum 
ki, birkaç saniye kendi varlığımı beni saran derin ruh ha-
linden ayırt edemedim. Tamamen düşüncelerimleydim 
ve bir insanın başka bir şekle bürünmesinin hız efektleri 
ve kreşendo halinde bir orkestra müziği eşliğinde sonu 
gelmeyen akış ve kaymalarla canlandırıldığı o filmlerde-
ki gibi baş döndürücü bir hızla düşüncelerime gömülü-
yordum; bu gemlenemez zihinsel tünelin ucunda ince-
cik bir tel, birkaç santim uzunluğunda minicik bir bakır 
parçası belirdiğinde hissettiğim şaşkınlık hissi de aynı 
derecede baş döndürücü oldu.

Bakır telin hatırlattıkları bir başka hatırayı çağrıştır-
dı, son sınıfta o bakır teli kullandığımız fizik deneyini 
(histerezis eğrisi) sonra bir başkasını, öyle ki muhteşem 
bir duyu çağlayanının sonunda, bir akşam karanlıkta elini 
önemsemezce pantolonunun cebine sokup metal çubu-
ğu çıkararak bana bundan bahseden kişinin silueti, yüz 
hatları ve son olarak da sesi karşımda beliriverdi.

O ve ben dışarıdaydık, Clothworkers kampüsünün 

HORTLAK



18

kuzeyinde, Otley yolu üzerindeki The Hare’s Foot isimli 
bir pub’ın önündeydik. Keskin bir soğuk ortalığı kasıp 
kavuruyordu; ceketimi içeride bırakmıştım. Sébastien’in 
boynunda iki ucu yanlardan sarkan mavi bir atkı vardı, 
gömleğinin yakası açıktı. İkimizin de elinde bir bardak 
bira vardı, yolun karşı tarafındaki çit gecenin içinde kay-
boluyordu. Daha ileride, eski bir fabrikanın tuğla bacala-
rının ardında sonsuz ve olağanüstü netlikte yıldızlı gök-
yüzü uzanıyordu.

Tel parçasını parmaklarının arasında çevirerek, söz 
konusu deneyin dayandığı ilkenin mekanik histerezis ol-
duğunu açıkladı: fiziksel bir olayda, olayı yaratan neden 
ortadan kalksa bile fiziksel olayın devam etmesi.

Kullandığı kelimenin tuhaflığı karşısında kendi dü-
şüncelerimden sıyrılmıştım ama hâlâ soğuktan uyuşmuş 
bir halde olduğum için, burundan gelen, belli belirsiz bir 
onaylama mırıltısı çıkarmakla yetindim. “Ee, ne var bun-
da? İnsan ilişkileri de bundan farklı değil ki,” diye düşün-
düm. “İnsan kalbi de bir şeye takılıp kalıyor...” Ama Sé
bas tien neredeyse aynı anda, mucizevi bir eşzamanlılık-
la ekledi:

“Bu fiziksel olayı pek az insan bilir ya da hatırlar. Ama 
ben unutmadım, Clara da biliyordu herhalde.”

Bana doğru döndü. Sesi neşeliydi, hatta fazla neşe-
liydi:

Clara’nın bildiğinden eminim, çünkü ben bu kuralı, 
acısını çekerek onun yanında öğrendim: Aşkta da nesne 
kaybolsa bile etkisi kalıcı oluyor...

Karşımızdaki çit korkunç bir gürültüyle hareketlen-
di, ardından da ani olduğu kadar dehşet verici bir sessizlik 
çöktü. Gözümün önüne çalılıklar arasında can çekişen 
bir hayvan olduğunu getirerek ürperdim. Bir yırtıcının 
hışmına uğramış, gecenin ayazında son nefesini veren bir 
kuş. Yol metalik bir sesle çınladı ve Sébastien’in çaktır-
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madan küçük bakır parçasından sonsuza kadar kurtul-
duğunu anladım.

Tam dönerken elini uzatarak tepemizde ışıldayan 
yıldızlar arasında hayalî bir hat çizdi.

Az önce anlattığı şeyle nasıl bir bağlantısı olduğunu 
tam olarak anlamasam da insan zihni çok kırılgan – hem 
çok değerli hem de kırılgan diye fısıldadı. Yine de dün-
yanın gereksiz sertliğini ona aşılamaktan vazgeçmiyoruz 
– sen, ben, bütün o öğrenci grupları, üniversite sıraların-
da baskı üstüne baskı...

Jack London’ın annesine yönelttiği şu sözleri dü-
şündüm: “Ruh ve maddenin birbiriyle aynı şey olduğuna 
inanıyorum, ışık sönünce ikisi birden kayboluyor.” Ken-
dimi tutup bu İngiliz pub’ının önünde yıldız kümeleri-
nin altında Yıldız Gezgini’nden alınma bu sözleri söyle-
medim. Silikleşmeye rağmen, Sébastien gibi bir ruhun, o 
gün gibi bugün de adalet âşığı, bir seyyah, bir idealist olan 
bu yazarın ruhuyla birleşebilmesi ne hoş bir raslantı, ne 
tuhaf bir ironi. Gelip geçici, kati ve dolaysız olan her 
şeye karşı çok hoşgörülü olan devir, anlatmaya hazırlan-
dığım şeye karşı kuşkusuz o kadar hoşgörülü olmayacak. 
Önemi yok: Çünkü sonunda, ben sadece ona sesleniyo-
rum, alacakaranlıkta giden bir trenin camına parmağıyla 
vurarak bana kendini hatırlatan o yolcuya; ve tıpkı fizik-
teki gibi, zamanla silinip gittikten sonra bile, sebeplerin 
insan ruhu üstünde bir etkisi olduğuna inanıyorum. Bu 
bir nostalji mi? Daha çok, ruhbilimlerine uygulanan ev-
renbilim: Çünkü o belleksel vagon usul usul ilerlemekte 
olan geceyi aydınlattıkça, arkadaşım da benim iç galak-
simde bir pulsar gibi ışıldayacak ve ben yaşadığımı hisse-
deceğim. O halde şimdi ışıklar yansın da ben kaybettiği-
mi sandığım bir görüş berraklığı içinde o benzersiz, 
muhteşem Sébastien’i görebileyim.






