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Paralı Asker,2021

GeorgesPerec’inCanYayınları’ndakidiğerkitabı:



GEORGESPEREC,1936yılındadünyayageldi.PolonyaasıllıYahudibir
aileninoğluydu.BabasınıİkinciDünyaSavaşısırasındakaybettivebir
süreNaziişgalialtındakiParis’teyaşadı.Grenoble’dahalasınınyanında
kalırken annesi Auschwitz’e gönderildi ve orada öldü. Sorbonne’da
tarihvesosyolojiokuduamaderecesinitamamlamadı.1958’dennere-
deyseölümünekadarSaint-AntoineHastanesi’ninaraştırmakütüpha-
nesininarşivbölümündeçalıştı.Perec,edebiyatdünyasınaŞeyler(1965)
adlı kitabıyla girdi; Renaudot Ödülü’nü kazanan kitap 100.000 adet
sattı.İkiyılsonraOuvroir de Littérature Potentielle(OuLiPo),“Potansiyel
EdebiyatAtölyesi”ninüyelerindenbirioldu.Edebiyatınbiçimselsınır-
larınısınayanbuakımpalindromlar,anagramlarvekelimeoyunlarıyla
yazınsaldeneylergerçekleştiriyordu.Bellibirharfinyadaharflerinkul-
lanılmadığılipogramtekniğiyleiçinde“e”harfininhiçgeçmediğiKaybo-
luşadlıbirromanyazanPerec’inbu“deney”iyayımlandığıgündenbu
yanatartışılmıştır.1975’tekurguylaanıyıbirleştirenbirHolokostmet-
niolanW ya da Bir Çocukluk Hatırası’nıyazdı.1978’deyayımladığıYa-
şam Kullanma Kılavuzueleştirmenlerce“Joyce,Proust,Mann,Kafkave
Nabokov’laaynıklasmanda”kabuledildi;romanprestijliMédicisÖdü-
lü’ne layık görüldüveGoncourtÖdülü adayıoldu.Yazarlığının yanı
sırasinemacılıkyapmış,Le Pointgazetesinekarebulmacalarhazırlamış-
tır.ItaloCalvino’nundeyimiyle“başkakimseyebenzemeyecekderece-
deözgünbiredebikişilik”olanPerec,Mart1982’deakciğerkanserin-
denöldü,adıaynıyılbirasteroide(no.2817)verildi.

ESRAÖZDOĞAN,İstanbul’dadoğdu.Çeşitliyayınevleri içinelliden
fazlakitapçevirisiyaptı.Serbestyazarlıkvefotoğrafçılıklauğraşıyor.





Antoinette ve Michel Binet için





“Çoğunu Avrupa’daki özel koleksiyonlarda ve resim ser
gilerinde hayranlıkla izlediğim, son derece değerli tuvaller 
gördüm orada. Eski ustaların ekolleri Raffaello’dan bir Ma
donna, da Vinci’den bir bakire, Correggio’dan bir su pe ri si, 
Tiziano’dan bir kadın, Veronese’den bir tapınma, Murillo’ 
dan bir göğe yükseliş sahnesi, Holbein’dan bir portre, Velás
quez’den bir keşiş, Ribera’dan bir çilekeş ve Rubens’ten bir 
kermes, Teniers’den iki Flaman manzarası, Gérard Dow, 
Metsu, Paul Potter tarzı üç küçük tablo, Géricault ve Prud’ 
hon’dan iki tuval, Backuysen ve Vemet’den iki deniz man
zarasıyla temsil ediliyordu. Modern resmin örnekleri ara
sında, Delacroix, Ingres, Decamps, Troyon, Meissonier, Da
ubigny vb. imzalı tablolar göze çarpıyordu.”

JULES VERNE 
Denizler Altında Yirmi Bin Fersah
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Alman asıllı Amerikalı ressam Heinrich Kürz’ün 
Hari kalar Odası1 adlı tablosu ilk kez 1913 yılında, Pitts
burgh, Pennsylvania’da, kentte yaşayan Almanların İm
parator II. Wilhelm’in hükümdarlığının yirmi beşinci 
yı lını kutlamak üzere düzenlediği bir dizi kültürel etkin
lik çerçevesinde sergilendi. Aylar boyunca, Das Vater-
land gazetesinin, Amerikanische Kunst Gesellschaft2 ve 
AlmanAmerikan ticaret odasının üçlü desteğiyle, Ame
rika kıtasının dört bir bucağından koştura koştura gelen 
Almanseverlere birbirinden iddialı çalışmaları sıcağı sı
cağına sunan baleler, konserler, defileler, ticaret ve gast
ronomi haftaları, endüstri fuarları, cimnastik gösterileri, 

1.Fransızcada“cabinetd’amateur”,Almancada“Kunstkammer”sözcükleri,
Türkçedeyaygındeyişle“nadirelerkabinesi”,endüzanlamlarıyla“tuhaflıklar
odası”yada“koleksiyonodası”diyekarşılanabilir.Buifadeyalnızcameraklı-
larınkoleksiyonparçalarını(doğatarihi,jeoloji,etnografiyadaarkeolojiye
ilişkinparçalar;antikeşyalar,sanatyapıtları,çoğusahtetarihselkalıntılarve
kutsal emanetler vb.) bulundurdukları odayı değil, aynı zamanda bir resim
türünüifadeeder.Tabloyadanesnebiriktirenburjuvalarınkendilerinikolek-
siyonlarınınbulunduğuodadasahipolduklarıdeğerlisanatyapıtlarıyadanes-
nelerlebirlikteresmettirmegeleneğiylebirlikteyaygınlaşanbutürünörnek-
lerine 19. yüzyıl ortalarına dek rastlanmıştır. Georges Perec’in bu tür
tablolarayaklaşımını,birtemaolarakişleyişbiçiminivebuyollayarattığıson-
suzdönüşevreninigözönünealarak,kitabaadınıverenbugeleneğiTürkçede
“HarikalarOdası”diyeanmayıtercihettik.(Ç.N.)
2.(Alm.)AmerikanSanatDerneği.(Y.N.)
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sergiler, tiyatrolar, operalar, operetler, göz kamaştırıcı 
revüler, konferanslar, büyük balolar ve şölenlerin ardı ar
kası kesilmedi, ki tartışılmaz biçimde öne çıkan üç gös
teri de İkinci Faust’un tamamının açık havada yapılan 
gösterimi (yedi buçuk saatin sonunda yağmur dolayısıy
la kesintiye uğradı maalesef), Manfred B. Gottlieb’in an
cak iki yüz yirmi beş müzisyen, on bir solist ve sekiz yüz 
koristle yorumlanabilmiş dünya çapındaki oratoryosu 
Amerika ve Münih’ten, Pittsburgh’deki ilk gösterimi için, 
iki ünlü yaratıcısı Theo Schuppen ve Maritza Schellen
bube’yle birlikte özellikle ithal edilmiş sersemletici bir 
operet, Das Gelingen oldu.

Şaşalı reklamları dergi sayfalarının tamamını kapla
yan bu devasa yapımların ortasında, Bavaria Oteli’nin 
salonlarında nisandan ekime dek açık kalan resim sergi
sine neredeyse dönüp bakan olmadı. Pittsburgh gazete
leri tablolar ve sanatçılardan çok, açılışta hazır bulunan 
meşhurlardan bahsettiler: Senatör Lindemann, Yargıç 
Taviello, demirçelik kralı Kellogg O’Brien, büyük Fug
ger mağazalarının sahibi ve yöneticisi kalantor Barry O. 
Fugger, şansölye müsteşarı ve ne inanılmazdır ki, majes
telerinin elçisinin ta kendisi doktor Ulrich Schultze’nin 
başı çektiği Alman heyetinin kırk üç üyesi. Almanca ya
yımlanan Amerikan gazetelerindeki sanat eleştirilerine 
gelince, birkaç sanatçıyla biriki tablonun adını vermekle 
yetindiler, zaman zaman arkasına pek kısa, pek harcıa
lem yorumlar ekledikleri de oldu elbet: “Natürmort bö
lümünde, paleti mavinin her nüansına hayranlık verici 
bir biçimde hâkim olan Garten’in Masadaki Çaydanlık 
adlı tablosunu, saygıyla andığımız Sigmund Becker’in 
güçlü fırçasına borçlu olduğumuz o benzersiz duruşuyla 
bir Meyve Tabağı’nı ve biraz ağır gerçekçiliğini alttan alta 
sezilen sevecen bir yaklaşımla hafifletmeyi başarmış gö
rünen James Zapfen’in Tezgâh’ını hayranlıkla izleme ola
nağı bulduk”vb.
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