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SYLVIAPLATH,1932’deABD’ninBostonkentindedoğdu.Dahaço-
cuk yaşlarda katıldığı birçok edebiyat yarışmasında ödüller kazandı.
1955-57arasındaFulbrightBursu’ylaCambridgeÜniversitesi’ndeöğ-
renimgördü.BuradatanıştığışairTedHughes’laevlendi.1956-60ara-
sındayazdığışiirlerinitopladığıColossus(1960)adlıilkönemliyapıtının
ardından1963’teVictoriaLucastakmaadıylatekromanıSırça Fanus’u
yayımladı.AynıyılLondra’dayaşamınakendieliylesonverdi.Ölümün-
den sonra yayımlanan yapıtları arasında Ariel (1965) ve Suyu Geçiş 
(1971)adlışiirderlemeleriileöyküvedüzyazılarındanoluşan Johnny 
Panik ve Rüyaların Kutsal Kitabı (1977)sayılabilir.Yapıtlarındayabancı-
laşma,ölümvekendiniyoketmeizlekleriniişlemiş,intiharındansonra
enönemliçağdaşşairlerdenbirisayılmıştır.
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Lois Ames

Syl via Plath’in ken di
çizdiğiresimlerle

Sylvia Plath İçin Notlar
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SırçaFanusilk kez Ocak 1963’ te Lond ra’da Wil liam Hei
ne mann Li mi ted ta ra fın dan Vic to ria Lu cas tak ma adıy la ya
yım lan dı. Syl via Plath’ in ilk ro ma nın da tak ma ad kul lan ma
sı nın ne de ni, onun “cid di bir yapıt”  ol du ğu na inan ma yı şı ve 
ede bi de ğe rin den emin ol ma yı şıy dı. Ay nı za man da ki ta bın ya
yım lan ma sı nın, ki tap ta ki şi lik le ri çar pıl tıl mış ve ha fif çe mas
ke len miş ola rak rol alan ya kın la rı nı üze bi le ce ği ni dü şü ne rek 
de kay gı la nı yor du.

SırçaFanus’ unte me li ni Syl via Plath’in genç lik yıl la rı nın 
ana te ma la rı oluş tur mak ta dır. Ya zar 1932’ de Massac husetts’ te 
doğ muş ve ço cuk lu ğu nun ilk yıl la rı nı Bos ton ya kın la rın da bir 
kı yı ka sa ba sı olan Winthrop’ ta ge çir miş tir. An ne si Avus tur ya lı 
bir ai le nin kı zıy dı. Bos ton Üniversitesi’ nde ta nın mış bir bi yo
lo ji pro fe sö rü ve arı lar ko nu sun da ulus  larara sı üne sa hip bir 
oto ri te olan ba ba sı genç li ğin de Po lon ya’dan Ame ri ka Bir le şik 
Devletleri’ ne göç müş tü. Sylvia’ nın ken di sin den iki bu çuk yaş 
kü çük bir er kek kar de şi var dı. Da ha se kiz ya şın day ken Sylvia’ 
 nın ya şa mın da kök lü bir de ği şik lik ol du. Ka sım 1940’ta ba
ba sı uzun ve zor lu bir has ta lık so nun da ölün ce, an ne si, bü
yü  kan ne si ve bü yük ba ba sı ai le yi kı yı dan içe ri ye, Boston’ un 
ol duk ça var lık lı ve tu tu cu ai le le ri nin otur du ğu bir ban li yö sü 
olan Wellesley’ e ta şı dı lar. Bü yü kan ne evi çe kip çe vir me so
rum lu lu ğu nu üst len miş ti. An ne Plath ise her gün Boston’ a 
ine  rek Bos ton Üniversitesi’ nin tıp sek re te ri ye tiş tir me prog
ra  mın da öğ ret men lik ya pı yor du. Bü yük ba ba, Brooklyn Şe hir 
Ku lü bü’n de baş gar son ola rak ça lı şı yor ve haf ta bo yun ca ora da 
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ka lı yor du. Syl via ile er kek kar de şi, bu lun duk la rı yer de ki pa ra
sız res mî okul lar da eği tim gör dü ler. Syl via son ra la rı, “Ben halk 
okul la rı na gittim,”  di ye yaz mış tı. “Her ke sin git ti ği ger çek halk 
okullarına.”  Kü çük yaş ta şiir yaz ma ya, çi ni mü rek kep le re sim 
yap ma ya ve her iki alan da da ilk ya pıt la rıy la ödül ler ka zan
ma ya baş la dı. On ye di ya şı na gel di ğin de yaz ma he ve si ni bel li 
bir de ne ti me ve di sip li ne sok muş tu ar tık. An cak yaz dık la rı
nın ya yım lan ma sı pek de ko lay ol ma dı. Seventeender gi si nin 
Ağus tos 1950 sa yı sın da çı kan “Ve Ar tık Yaz Gel me ye cek”  ad lı 
kı sa öy kü sün den önce der gi ye tam kırk beş öy kü gön  der miş
ti. Ay nı ay için de ChristianScienceMonitorga ze te sin de, sa vaş 
hak kın da bu ruk bir alay la ya zıl mış bir eleş ti ri ni te li ği ta şı yan 
“A cı Çilekler”  ad lı şii ri ya yım lan dı. Son ra la rı ken di ni “çıl gın bir 
pragmatist”  ola rak ta nım la yan genç kı zın özel lik le ri li se yıl lı
ğın da şöy le yan sı tıl mış tı:

“Sıcakbirgülümseme...Tükenmezbirenerji...Piyanoda
acemiceçalınandansmüziği...Ustacakullanılantebeşirve
boyalar...Williams’tahaftasonları...Otıkabasadoldurulmuş
sandviçler...Geleceğinyazarı...Seventeen’dengelenolumsuz
mektuplar...Ahbirdeehliyetalsa!”

Ey lül 1950’ de Syl via, Nort hamp ton, Massachusetts’ teki, 
dün ya nın en bü yük ka dın lar üni ver si te si olan Smith College’ a 
gir di. Bi ri Wel les ley Smith Club’ dan, öbü rü Stella Dallas’ ın
ya za rı ve son ra dan Sylvia’ yı ko ru ma sı na alan dos tu ro man cı 
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Oli ve Hig gins Prouty’ den ol mak üze re iki ta ne burs ka zan
mış tı. Bu yıl lar Sylvia’ nın sı kı bir prog ra ma gö re şiir yaz dı ğı, 
ba ba sı nın kır mı zı de ri kap lı “Bü yük Sözlük” ünde söz cük le ri 
işa ret le di ği, ay rın tı lı bir gün lük tut tu ğu ve yo ğun bir bi çim de 
ça lış tı ğı yı llar dı. Çok ba şa rı lı bir öğ ren ci ol ma sı nın ya nı sı ra 
sı nıf ve okul et kin lik le rin de de gö rev alı yor du. SmithReview
ga ze te sin de edi tör lük ya pı yor, haf ta son la rın da öbür üni ver
si te le rin ça lış ma la rı na ka tı lı yor, Seventeender gi si için öy kü ler 
ve şiir ler ya zı yor du. Ama bu dö nem de yaz dı ğı bir mek tup ta, 
“Gö rü nüş te ki bir kaç kü çük ba şa rı ya kar şı lık, ken di me yö ne lik 
uç suz bu cak sız ku run tu ve kuş ku lar içindeyim,”  di yor du. Son
ra la rı yi ne bu dö nem le il gi li ola rak bir ar ka da şı, “San ki Syl via 
ya şa mın ken di si ne gel me si ni bek le ye mi yor gibiydi,”  de miş ti. 
“... Onu kar şı la mak için öne atı lı yor, her şe yi ger çek leş tir me ye 
çalışıyordu.” 

Ka dın lı ğı nın bi lin ci ne gi de rek da ha çok var dık ça bir ozan 
ay dın la bir eş ve an ne nin ya şam bi çim le ri ara sın da ki çe liş ki, 
ka fa sı nı uğ raş tı ran te mel bir so run ha li ne ge li yor du. “Ya şa
mı mın bü yük bir bö lü mü nü san ki bir sır ça fa nu sun için de ki 
 yo ğun lu ğu azal tıl mış ha va da ge çi ri şim ol duk ça şaşırtıcı,”  di ye 
yaz mış tı. Bu ara da Ağus tos 1951’ de “Min ton lar da Bir Pazar”  
ad lı kı sa öy kü süy le Mademoiselle der gi si nin öy kü ya rış ma sı
nı ka zan dı. Bu nu iz le yen yıl da, üni ver si te nin üçün cü sı nı fın
day ken de iki kez “S mith Şiir Ödülü”nü ka zan dı ve Smith 
College’ ın onur sal sa nat der ne ği Alpha’ ya ve Phi Be ta Ka pa 
Kulübü’ ne üye se çil di. 1952 ya zın da da Mademoiselleder gi si
nin aç tı ğı üni ver si te le ra ra sı ya rış ma yı ka za na rak ko nuk edi tör 
ola rak New York’ a da vet edil di. Not def te rin de, New York’ ta 
ge çir di ği bir ayın baş lan gı cı nı, der gi nin so luk so lu ğa üs lu buy la 
an la tı yor du:

“GeçenyılağustostaMademoiselle’inöyküyarışmasını
kazanan (500dolar!) iki kişidenbiriolduktan sonra artık
yuvayadöndüğümüsanırkenSmith’itemsilenkonukeditör
olarakNewYorkCity’yeçağrılınca,biraysüreyleücretli
olarakMlle’inMadisonBulvarı’ndakiklimalıbürolarındaça-
lışmaküzere–topukluayakkabıveşapkaylaelbette!–trene
atladım... Konuk editör olarak çalıştığım o dört şenlikli,
karmakarışık haftayı anlatmak için ‘inanılmaz, harika’ ve
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öbürbütünsıfatlaryetersizkalır...Barbizon’dalüksiçinde
yaşarken editörlük yapıyor, ünlülerle tanışıyor, Birleşmiş
Milletler’dendelegeler, simültane çevirmenler ve sanatçı-
lardanoluşan seçkin topluluklarca ağırlanıyor, yemekda-
vetlerinekatılıyordum... İnanılmazbir lunaparktagibiydim
ay boyunca –Smith’ten gelen Külkedisi, ilahlarla tanıştı:
Vance Bourjaily, Paul Engle, Elizabeth Bowen– beş genç,
yakışıklıerkekozanveöğretmenlemektuplaşarakmakale-
leryazdım.”

Bu ozan lar Alis tair Reid, Ant hony Hecht, Ric hard Wil
bur, Geor ge Stei ner ve Wil liam Burford’ du. Def ter de hep si nin 
re sim le ri, öz ya şamöy kü le ri ve şiir le riy le il gi li not lar da var dı.

230 kü sur say fa rek lam dan son ra der gi nin Ağus tos 1953 
üni ver si te sa yı sı, ko nuk edi tör ola rak Syl via ta ra fın dan, “Mlle’ 
 in Üni ver si te ‘53 İçin Sonsözü”  baş lık lı ya zı sıy la su nul muş tu. 
Bir bi ri nin eşi eko se İs koç etek ler ve on la ra uy gun be re ler giy
miş ko nuk edi tör le ri, yüz le rin de ko ca man gü lüm se me ler le yıl
dız bi çi min de el e le tu tuş muş ola rak gös te ren ya van bir res min 
al tı na şöy le yaz mış tı Syl via:



15

“Busezonbirgecemavisiatmosferiylebüyülenmişbir
halde yıldızlara bakıyoruz.Moda burcunda en başta göze
çarpanMlle’inkendiekoseyünlüleri,astronomikbirçeşit-
lilikgösterenkazaklarveerkekler,erkekler,yineerkekler,
sırtlarındakigömlekleribilealdıkerkeklerin!Teleskobumu-
zu yerküre üzerindeki üniversite haberlerine ayarlarken,
konularıtartıyorvetartışıyoruz.Aydınlanansorunlar:aka-
demik özgürlük, üniversite dernekleriyle ilgili çekişmeler
veçoksözüedilen(çokdayerilen!)kuşağımız.Sevdiğimiz
alanlarda,enparlakyıldızlar,mesleğimizvegeleceğimizleil-
giliplanlarımızüzerindegözalıcıetkileryapıyorlar.Enson
yörüngemizhakkındakiyıldızfallarıdahabellideğilsede,biz
konuk editörler, üniversitenin yıldızı Mlle’den gönderdiği-
miz bumektupla olumlu tahminler elde edeceğimize ina-
nıyoruz.”

Kuş ku suz 358’ inci say fa çok da ha mut lu kıl mış tı Sylvia’ 
 yı – “ Mlle so nun da ‘Çıl gın Kı zın Aşk Şarkısı’ nı –en sev di ğim 
villanelle’ imi– bastı,”  di yor du.

ÇIL GIN KI ZIN AŞK ŞAR KI SI

BİR VILLANELLE
Ya zan: Syl via Plath
Smith Col le ge ’54

Yu mu yo rum göz le ri mi, yı kı lıp ölü yor dün ya;
Ye ni den do ğu yor açın ca göz le ri mi.
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(Ka fa mın için de ya rat tım se ni ga li ba.)

Yıl dız lar dan s e di yor ma vi ler le, kır mı zı lar la,
Dörtna la ge li yor key fin ce ka ran lık:
Yu mu yo rum göz le ri mi, yı kı lıp ölü yor dün ya.

Be ni bü yüy le çek tin ya ta ğa, bu nu düş le dim,
Şar kı lar söy le din çıl gın ca, de li ce öp tün.
(Ka fa mın için de ya rat tım se ni ga li ba.)

Tan rı dü şü yor gök ten, sö nü yor ce hen nem ateş le ri:
Çe kip gi di yor me lek ler de, şey ta nın adam la rı da:
Yu mu yo rum göz le ri mi, yı kı lıp ölü yor dün ya.

Söy le di ğin gi bi dö ner sin de miş tim,
Ama yaş la nı yo rum ar tık, unut tum adı nı.
(Ka fa mın için de ya rat tım se ni ga li ba.)

Bir fır tı na ku şu nu sev me liy dim se nin ye ri ne;
Ba har ge lin ce gök yü zü nü ba sar lar hiç de ğil se.
Yu mu yo rum göz le ri mi, yı kı lıp ölü yor dün ya.
(Ka fa mın için de ya rat tım se ni ga li ba.)

O yaz ay rı ca Harper’sMagazinede Sylvia’ nın üç şii ri için 
100 do lar öde di. Syl via bu nu “ilk pro fes yo nel kazancı”  ola rak 
ni te len di ri yor du. Son ra la rı, bu coş ku do lu ba şa rı la rı de ğer len
di rir ken, “Tü müy le sa nat sal, sos yal ve pa ra sal bir dal ga nın üze
rin de yük sel di ği mi hissediyordum,”  di ye yaz mış tı, “ne var ki o 
al tı ay lık çö kün tü gel mek üzereydi.” 

Bun lar Sylvia’ nın ya şa mın da 1953 yaz ve son ba ha rın da 
–Rosenberglerin elekt rik li san dal ye de idam edil di ği, Se na tör 
Jo seph McCarthy’ nin güç len di ği, Eisenhower’ ın baş kan lık 
dö  ne mi nin baş la dı ğı sı ra lar da– ge çen olay lar dı. Syl via Plath’ 
 in Sırça Fanus’ un çer çe ve sin de ye ni den ku rup can lan dır dı ğı 
olay lar dı hep si. Yıl lar son ra, yaz mak is te di ği ki ta bı şöy le an
lat mış tı: 

“Giderek yapay ve yüzeysel görünen moda magazini
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dünyasınınbaskıları,birBostonbanliyösününölüyazorta-
mındaevedönüş.BuradakitabınkahramanıEstherGreen-
wood’unyapısındakiçatlaklarNewYork’takiçevreselbas-
kılardan kurtulunca dehşet verici bir biçimde genişler ve
derinleşir.Çevresine,kendisininvekomşularınınonaboş
veanlamsızgelenyaşantısınabakışındakiçarpıklıkgiderek
tekdoğrubakışbiçimigibigelmeyebaşlar.”

Bun dan son ra ki dö nem Syl via için elekt ro şok te da vi si, 
yan kı lar ya ra tan bir kay bo luş, ye ni den bu lu nuş ve psi ko te ra pi 
için ye ni den has ta ne ye ya tış dö ne mi ol du. Bu dö nem hak kın
da, “An cak in san hayalin de ki ce hen ne min ola bi le ce ği ka dar si
yah bir umut suz luk, ka ran lık, düş kırık lı ğı dö ne mi –sem bo lik 
ölüm ve uyuş tu ran şok–, son ra, ye ni den, ağır ağır do ğu şun ve 
ru hun ye ni le ni şi nin sancıları,”  di ye yaz mış tı.

Da ha son ra Syl via, Smith College’ a dön dü ve her şe ye 
ye  ni den dört el le sa rıl dı. Bir son ra ki ya zın baş lan gı cın da, “Bu 
ye ni den ku ru luş dö ne mi bel ki ge çen yıl dan da ha az par lak ve 
çar pı cı ama çok da ha sağ lam bir ge liş mey le bitiyor,”  di ye yaz
mış tı. Bir son ra ki aka de mik yı lın so nun da da ha çok şiir sat
mış, ye ni ödül ler ka zan mış ve Dostoyevski’ nin ro man la rın da ki 
“çif te kişilik”  ol gu su üze ri ne uzun bir tez yaz mış tı. Ha zi ran 
1955’ te Smith College’ dan if ti har de re ce siy le me zun ol du 
ve Camb rid ge Üniver si te si’n de ki Newn ham College’ da oku
mak için bir yıl sü re li Fulb right bur su ka zan dı. Ora da İn gi
liz oza nı Ted Hughes’ la ta nı şan Syl via, 16 Ha zi ran 1956’ da 
Londra’ da onun la ev len di. Sylvia’ nın Fulb rihgt bur su uza tıl
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mış tı. İspanya’ da bir ta til den son ra Ted’ le bir lik te bir yıl da ha 
Cambridge’ de ya şa dı lar. Son ra, 1957 ba ha rın da Ame ri ka Bir
le şik Devletleri’ ne yer leş ti ler. Syl via mes lek taş la rı ta ra fın dan, 
“S mith College’ ın İn gi liz ce bö lü mü ne gel miş geç miş en iyi 
bir kaç öğ ret men den biri”  ola rak ni te len di ri li yor du.

Bü yük bir ola sı lık la Syl via Amerika’ ya dön dü ğün de Sırça
Fanus’ unbir tas la ğı nı da ya nın da ge tir miş ti ama o ara lar ça
ba la rı şiir ve öğ ret men lik üze rin de yo ğun la şı yor du. Ha  zi ran 
1958’ de, yaz mak ta ol du ğu şiir ki ta bı nı ta mam la ya bil mek için 
Eu ge ne F. Soxton Vakfı’ na baş vur du. Har per and Brothers’ ın 
önem li ya yın cı la rın dan bi ri nin anı sı için ku rul muş olan va kıf, 
yet ki li ku ru lun ka ra rıy la ya zar la ra mad di ba ğış lar da bu lu nu
yor du. Bur sun ve ri le bil me si için tüm ku rul üye le ri nin or tak 
ka ra rı ge rek liy di. Ku rul üye le rin den bir ta ne si, ör nek ola rak 
gön de ri len şiir le ri “kusur suz”  di ye ni te len di r mek le bir lik te, 
“Ba yan Hughes’ un geç mi şi ne ba kın ca gö rü yo rum ki ye tiş
kin   lik dö ne mi nin bü yük bir bö lü mün de pek çok de ğer li ödül 
ka zan mış. Bir sü re iyi bir üni ver si te de öğ ret men ola rak ça lış
ma la rı nı sür dür me sin de bir sa kın ca yok sa nı rım. Ya pıt la rı nın 
de ğe ri ken di si nin ciddi ola rak dik ka te alın ma sı nı ge rek tir mek
tey se de ben olum suz oy ver me eğilimindeyim,”  di ye yaz mış tı. 
Ekim 1958’ de Sylvia’ nın baş vu ru su, ku rul sekreterinin özel 
bir mek tu buy la red de dil di. Mek tup ta Ba yan Hughes’ un baş
vu ru su nun “o la ğa nüs tü bir il gi uyandırdığı”  be lir ti li yor, “Tar
tış ma ko nu su olan, kay da de ğer ye te ne ği niz de ğil, pro je nin 
niteliğiydi,”  de ni li yor du.

Bu arada Hughes lar, Bea con Hill’ de kü çük bir eve ta şın
mış lar dı; “Sı nır lı bir büt çey le bir yıl Boston’ da ya şa yıp ne ya
pa bi le ce ği mi zi gör mek istedik,”  di yor du Syl via. Öğ ret men li ği 
bı rak mak ve ço cuk lu ğun dan be ri yö nel di ği aka de mik plan dan 
vaz geç mek gi bi güç bir ka ra rı ver miş ve onun ye ri ne da ha be
lir siz ama yaz mak için ona da ha faz la za man ve re ce ği ni um du
ğu bir ya şam bi çi mi ni seç miş ti. Ne var ki, yıl iler le dik çe ve şiir 
ki ta bı dur ma dan de ği şen ad lar al tın da tek rar tek rar su nu lup 
red de dil dik çe şöy le yaz mış tı:

“Basılmamışbiryazıyığınıkadarkokuşmuşbirşeyola-
maz.Böyle söyleyişimdeyazmakkonusundahâlâkatıksız
–’ah, öyle zevkli ki yazmadan duramıyorum, yazdıklarım
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basılmışbasılmamış,okunmuşokunmamış,umurumdabile
değil’ gibisinden– bir güdüye sahip olmadığımı gösteriyor
sanırım...Hâlâ,yazdıklarımıergeçbasılmışolarakgörmek
istiyorum.”

Ara lık 1959’ da Sylvia’ yla Ted yer leş mek üze re İngil te re’ 
 ye dön dü ler. Ni san 1960’ ta ilk ço cuk la rı Fre da doğ du. So nun
da Sylvia’ nın şiir ki ta bı, TheColossus, son ba har da ba sıl mak 
üze re Wil liam Hei ne mann Li mi ted ta ra fın dan ka bul edil miş
ti. Bun dan son ra Syl via bir ço cuk dü şür dü, apan di sit ame li
ya tı ge çir di ve yi ne ha mi le kal dı. 1 Ma yıs 1961’ de Eu ge ne F. 
Saxton bur su için ye ni den baş vur du. Bu kez bur sa al tı da bi ri 
–yak la şık el li say fa sı– ta mam lan mış bir ro ma nı bi tir mek için 
ge rek sin me du yu yor du. Baş vu ru sun da Syl via, “Ço cuk ba kı cı
sı için gün de 5 do lar dan haf ta da 6 gün için yıl da 1560 do lar; 
bü ro ki ra sı için haf ta da 10 do lar dan yıl da 520 do lar; top lam 
2080 dolar”  is ti yor du. “Şim di eşim ve bir ya şın da ki ço cu ğum la 
bir lik te iki oda lı bir dai re de otu ru yor ve mas raf la rı mı zı kar şı
la mak için ya rım gün ça lış mak zo run da kalıyorum,”  di yor du. 
Bir ar ka da şı na yaz dı ğı mek tup ta da, “bir bu na lı ma doğ ru gi
den ve so nun da bu na lım ge çi ren bir üni ver si te li kız hak kın da 
yaz mak ta ol du ğu ro ma nın üç te bi rin den ço ğu nu bitirdiğini”  
ya zı yor du.

“Bunu on yıldır yapmak istiyordum ama ‘bir roman
yazmak’konusundabilinçaltımaişlemişmüthişbirtutukluk
vardı bende. Sonra, birNewYork yayıneviyle şiirlerimin
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Amerika’da basılması konusunda görüşmelere başladığım
sırada, birdenbire bentler yıkıldı, bütün bir gece dehşetli
birheyecanakapılıpuyanıkkaldımvebuişinasılyapmam
gerektiğinigördüm.Ertesigünyazmayabaşladım.Artıkher
sabahsüreklibirişegidergibiödünçbüromagidiyorvebi-
razdahayazıyordum.”

Yaz ge lin ce Hughes lar saz dam lı bir kır evin de ya şa mak 
üze re Devon’ a ta şın dı lar. 6 Ka sım 1961’ de Saxton Vak fı’ nın 
sek re te ri bir mek tup la Sylvia’ ya is te di ği mik tar olan 2080 do
lar tu ta rın da ki bur sun ve ril me si ne oy bir li ğiy le ka rar ve ril di ği ni 
bil dir di. Syl via ya nı tın da, “Bu gün Saxton bur suy la il gi li olum lu 
mek tu bu nu zu al dım, çok sevindim,”  di yor du. “Ke sin lik le ro
ma na de vam et me yi plan lı yo rum. Bur sun ve ril me si ba na bu 
ola na ğı özel lik le uy gun bir za man da sağlamaktadır.” 

17 Ocak 1962’ de Nic ho las ad lı bir oğ lu ol du. Ço cuk
lar, ev iş le ri ve ro man yaz mak ara sın da bö lün müş tü gün le ri. 
Ama 10 Şu bat 1962’ de Syl via, Saxton Vak fı ku ru lu na ro ma
nın ge liş me siy le il gi li ilk üç ay lık ra po ru nu ge cik me siz ola rak 
gön der di. “Ge çen üç ay için de ro man ön ce den ta sar la dı ğım 
prog ra ma gö re, do yu ru cu bir bi çim de ge liş ti. Bir kaç tas lak tan 
son ra be şin ci bö lüm den se ki zin ci bö lü mün so nu na ka dar olan 
say fa la ra son bi çi mi ni ver dim. Böy le ce ro ma nın 105 say fa sı nı 
ta mam la mış olup ay nı za man da 912’ nci bö lüm le rin de ay rın
tı lı pla nı nı hazırladım.”  Ra po run bun dan son ra ki bö lü mün de 
Syl via SırçaFanus’ unay rın tı lı pla nı nı ve ri yor du. Ro ma nın iyi 
git me si ne kar şı Syl via bir ar ka da şı na ça lışma la rı nın ye ter siz ol
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du ğun dan ya kı nı yor du: “Yıl da bir kaç ta ne be ğen di ğim şiir ba
sıl dı ğın da çok şey ifa de edi yor ba na ama ger çek te bun lar bü
yük boş luk lar la ay rıl mış do yum nok ta la rın dan ibaret.”  1 Ma yıs 
1962’ de Saxton Vak fı’ na yaz dı ğı ikin ci üç ay lık ra por da, “Ro
man prog ra ma uy gun ola rak, çok iyi iler li yor. 9’ dan 12’ nin 
so nu na ka dar olan bö lüm le ri (106166. say fa lar) ta mam la dım 
ve bun dan son ra ki bö lüm le rin ay rın tı lı pla nı nı hazırladım,”  
di yor du. Ha zi ran 1962’ de bir ar ka da şı na, “Ye ni den yaz ma ya 
baş la dım. Ger  çek ten ya zı yo rum. Ye ni şiir le rim den bir ka çı nı 
gör me ni is ter dim,”  di ye bi li yor du. Ariel şiir le ri ne baş la mış tı 
Syl via. Ve on la rı gös ter mek, okut mak, yük sek ses le oku mak 
is te ye cek ka dar emin di ken din den. Bu şiir ler baş kay dı; eşi, 
“La le ler”  şii ri nin “u fak ta gö rü nen de ği şi min ilk belirtisi”  ol du
ğu nu ya zı yor du. “Bu şii ri her za man ki gi bi ‘Bü yük Söz lük’e 
baş vur ma dan, ive di bir mek tup ya zar ca sı na, son hız la yaz dı. 
Bun dan son ra ki bü tün şiir le ri ay nı hız la yazıldı.” 

1 Ağus tos 1962’ de Syl via, Saxton ku ru lu na son ge liş me 
ra po ru nu gön der di:

“Artıkromanortayaçıkıyorvehemenhemenplanlan-
dığıgibibiçimleniyor.13’ten16’nınsonunakadarolanbö-
lümleri(167-221.sayfalar)tamamladımvesonbölümünde
iyigideceğiniumuyorum.”

İrlanda’ da bir ta til den son ra Syl via ve Ted bir sü re ay rı ya
şa ma ya ka rar ver di ler. Zor bir yaz ge çir miş ler di. Syl via yük sek 
ateş li grip ten bir tür lü kur tu la ma mış tı. Devon’ da bir kış da ha 
ge çir me si ola nak sız gö rü nü yor du. BBC’ de ça lış ma ya baş la mış
tı. Her gün Londra’ ya gi dip ge li yor ve bu ara da bir ev arı yor du. 
SırçaFanus’ untas la ğı Saxton Vak fı yet ki li le ri ne gön de ril miş
ti. Hei ne mann Ya yı ne vi de ro ma nı İngiltere’ de bas ma yı ka bul 
et miş ve diz gi iş le mi ne baş la mış tı. Noel’ den bir kaç gün ön ce 
Syl via, ço cuk lar la bir lik te Londra’ ya ta şın dı. Bir ev bul muş ve 
beş yıl lık ki ra an laş ma sı yap mış tı:

“...küçükbirmucizeoldu–İrlanda’daykenBallylea’daki
YeatsKulesi’negitmiştim.Bencedünyanınengüzel,enhu-
zurluyeriydiorası.Sonra,Londra’daoçoksevdiğimPrim-
roeHillçevresindemahzundolaşırvebirevbulabilmenin
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umutsuzluğu hakkında kara kara düşünürken... üzerinde
‘Yeatsburadayaşadı’yazılımavi levhasıylaYeats’inevinin
önündengeçtim.Buevinönündensıksıkgeçerveiçinde
yaşamayıözlerdim.Birtabelaasılmıştıbukez:Kiralıkdai-
reler!Uçarcasınakomisyoncuyakoştum.AncakLondra’da
kiralıkevaramışlığınvarsaanlayabileceğinbirmucizeeseri,
ilkbaşvuranbendim...Beşyıllıkbiranlaşmaylaburadayım
şimdiveburasıcennetintakendisi...üstelikYeats’inevi,bu
daşuandabenimiçinçokşeyifadeediyor.”

Syl via, Yeats’ in evi ni bul ma sı nı ha yır lı bir be lir ti ola
rak gö rü yor du. O gün ev ara ma ya gi der ken bir ev bu la ca ğı nı 
“bildiğini”  söy le miş ti bir ar ka da şı na. Bu nun doğ ru lan ma sı üze
ri ne ta ze bir ener ji ve gü ven le plan lar yap ma ya baş la dı. Ye ni 
bir ro man üze rin de ça lı şı yor ve Arielşiir le ri ni yaz ma ya de vam 
edi yor du. Bir baş ka ar ka da şı na SırçaFanus’ u “çı rak lık dö ne
mi ne ait oto bi yog ra fik bir yapıt”  ola rak gör dü ğü nü ve ken di ni 
geç miş ten kur tar mak için onu yaz ma sı ge rek ti ği ni söy le miş ti. 
Ama da ha ya kın geç mi şin de ki olay la rı ko nu alan ye ni ro ma nı
nı sağ lam, güç lü ve önem li bir ya pıt ola rak gö rü yor du.

SırçaFanusOcak 1963’ te ya yım lan dı ğı za man, eleş ti ri ler 
Sylvia’ yı çok üz dü. Oy sa ay nı ge ri lim için de ol ma yan, ki ta
bın ya za rı dı şın da bir okur eleş tir men le rin ro man hak kın da ki 
gö rüş le ri ni çok fark lı bir bi çim de yo rum la ya bi li r di. Lawren ce 
Ler ner, şöy le yaz mış tı Listener’ da:“Amerika’ ya yö ne lik eleş ti
ri le ri bir nö ro tik de her kes ka dar, bel ki de da ha iyi ya pa bi lir. 
Miss Lu cas da bu nu par lak bir bi çim de yapıyor.”  Times’ ın ede
bi yat ekin de, ya za rın “Yaz ma yı bil di ği kesin,”  de ni yor du, “e ğer 
ha yal et ti ği ka dar iyi bi çim len dir me yi de öğ re nir se son de re ce 
iyi bir ki tap yazabilir.”  Ro bert Taub man NewStatesman’ daSır
çaFanus için “Sa lin ger ha va sın da ya zıl mış ilk ka dın romanı,”  
di yor du.

1970’ te Sylvia’ nın an ne si Au re lia Plath, kı zı nın New 
York’ ta Har per and Rous’taki edi tö rü ne, Amerika’ da ilk kez 
ba sıl ma sı bek le nen SırçaFanus’ lail gi li bir mek tup yaz dı:

“Sır ça Fanus’unburadabasılmasını,birçokinsanınyaşa-
mındayaratacağıkişisel acılarınaçıklanmasınınyadaher-
hangibaşkabirnedenedayananbirricanındurduramayaca-
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ğınınfarkındayım.Bunedenle,kaçınılmazyanılsamalarıbe-
lirtereknekendizamanımınedesizinkiniharcamakistemi-
yorum...Ancak1962Temmuzu’nunbaşlarında,kişiseldün-
yasıyıkılmadanazöncekızımlayaptığımsonkonuşmaların
birindensözetmek istiyorum.SylviabanaEugeneSaxton
Vakfı’nakarşıyerinegetirmekzorundaolduğuyükümlülü-
ğünüzerindeyarattığıbaskıdansözetmişti.Bildiğinizgibibu
vakıf tarafından kendisine bir roman yazabilmesi için bir
bursverilmişti.VerilensüreiçindeSylviabirdüşükyapmış,
birapandisitameliyatıgeçirmişveikinciçocuğuNicholas’ı
doğurmuştu.

‘Şöyleyaptım,’dediğinianımsıyorum, ‘kendiyaşantım-
dan aldığım olayları bir araya toparlayıp renklendirmek
için hayal gücümü kullandım – aslında yalnızca para ka-
zanmak için yazılmış bir kitap ama sanırım bunalım geçi-
ren bir insanın kendini her şeyden ne kadar soyutlanmış
hissettiğinigösterecek...Kendidünyamıve içindeki insan-
larıbirsırçafanusunçarpıtıcımerceğindengörüldüğügibi
anlatmaya çalıştım.’ Sonra da şöyle sürdürdü konuşması-
nı: ‘İkincikitabımdaaynıdünyayısağlıklıgözlerlegörüldü-
ğügibianlatacağım.’Sır ça Fanus’takikişilerinhemenhepsi
–genelliklekarikatürizeedilmişbiçimde–Sylvia’nınsevdiği
insanlarısimgeliyor;1953’tealtıaysürenoıstıraplıbunalım
sırasındabu insanlardanherbiri ona cömertçe zamanını,
ilgisini,sevgisinivebirdurumdadamaddidesteğinisundu...
vebukitaptekbaşınaelealındığında,alçakçabirnankör-
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lükörneğindenbaşkabirşeydeğil.Sylvia’nınkişiliğininaslı
budeğildi;buyüzdenkitabıbasıldığında,yaygınbirbaşarı
kazanmabelirtilerigösterincedehşetekapıldı.Sylviaerkek
kardeşineyazdığıbirmektupta, ‘BukitapAmerika’daasla
basılmamalı,’demişti.ZatenSır  ça Fa nusadıdaSylvia’nınba-
naanlattıklarınıanıştırırnitelikte;anlayışlıbirokurunçıkar-
masıgerekenanlamdabudur...”

Londra’ da 181314 yıl la rın dan be ri gö rü len en so ğuk 
kış tı. Elekt rik ler ön ce den bil di ril me yen sü re ler bo yun ca ke
si li yor du. Bo ru lar don muş tu. Syl via te le fon için baş vur muş tu 
ve adı lis te dey di ama te le fo nu da ha gel me miş ti. Her  sa bah, 
ço cuk lar saat se kiz de uyan ma dan ön ce, Arielşiir le ri üze rin de 
ça lı şı yor du. Ar tık in san ya şa mı nın kor kunç ve hük me di le mez 
olu şu, tüm iliş ki ler de ki kuk la sal an lam sız lık ağır ba sı yor du 
dü şün ce le rin de. Bir tür şid det le, şu an da yaz dık la rı nın baş ka 
hiç kim se ta ra fın dan söy le ne me ye ce ği ne ina na rak ya zı yor du. 
Hep pra tik ol mak, acı nın di le ge ti ril me si için za man bul mak 
ge re ki yor du. “Ken di mi da ki ka dan da ki ka ya ge rek sin me du yu
lan ve kul la nı lan et kin bir araç ya da si lah gi bi hissediyorum,”  
di ye ya zı yor du Syl via. Git ti ği bir dok tor ona ya tış tı rı cı ilaç
lar ver miş ve bir psi ko te ra pist le bağ lan tı kur ma sı nı sağ la mış tı. 
Syl via bir ran de vu is te miş ve ay nı za man da Boston’ daki eski 
psikiyatrına da mektup yazmıştı. Durmadan ye ni le nen bir si
nü zit so ru nu var dı. Hiz met çi kı za yol ver miş ti. Sa bah la rı be
bek le rin ba kı mı na yar dım ede rek ken di si nin yaz ma sı na ola nak 
ve re cek ye ni bi ri ni bek li yor du. “... Ge ce ler den ha yır yok, öy le 
bit kin olu yo rum ki o za man, be ni an cak mü zik, kon yak ve su 
paklıyor.” 

Dost la rın des te ği ne ve yak la şan ilk ba ha rın ge tir di ği 
umut   la ra kar şın (ma yıs baş la rın da Devon’ daki eve dö ne cek
ti) ka ram sar dı, has tay dı. Ama şiir yaz ma yı ya şa mı nın son 
 haf  ta sın da bi le sür dü re cek ti. Hem ola ğa nüs tü şiir ler di bun lar. 
Öte yan dan, çev re sin de ki le re gö re her şey den umu du nu kes
mi şe ben ze mi yor du. Sık sık ne şe li, umut do lu, pı rıl pı rıl gö
rü nü yor du.

Ama 11 Şu bat 1963 gü nü ya şa mı na son ver di. Kim bi lir 
ne den yap mış tı bu nu? Sylvia’ nın da ha ön ce, SırçaFanus’ un 
son iyim ser say fa la rın da yaz dı ğı gi bi:



25

“Bir gün, bir yerde –okulda, Avrupa’da, herhangi bir
yerde–oboğucuçarpıtmalarıylasırçafanusunyenidenüze-
rimeinmeyeceğininasılbilebilirdim?”

O sır ça fa nus ki bir kez çok par lak ve ba şa rı lı bi çim de, 
gö rü nü şe gö re ta ma men on dan kur tul muş ama onun için de 
ya şa mış bir in sa nın ber rak an la tı mıy la, “Sır ça fa nu sun için de 
ölü bir be bek gi bi tıkanıp kalmış biri için dünyanın kendisi 
kötü bir düştür,” diye yazmıştı.
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