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JEAN-PAUL SARTRE, 1905’te Paris’te doğdu. 1938 yılında, sonradan 
geliştireceği birçok felsefi konuya yer veren Bulantı adlı romanını ya-
yımladı. Felsefe alanındaki asıl yeteneğini, 1943’te Varlık ve Hiçlik adlı 
kitabında ortaya koydu. 1945-1949 arasında Özgürlük Yolları adlı dört 
cilt olarak tasarladığı romanını kaleme aldı. İnsanı eylem içinde en iyi 
gösterecek türün tiyatro olduğuna karar vererek, Sinekler, Gizli Otu-
rum, Kirli Eller, Şeytan ve Yüce Tanrı, Nekrasov ve Altona Mahpusları gibi 
oyunlar yazdı. Kendine özgü Marksizm anlayışını, 1960’ta Diyalektik 
Aklın Eleştirisi adlı yapıtında ortaya koydu. 1964’te değer görüldüğü 
Nobel Edebiyat Ödülü’nü reddetti. XX. yüzyılın en etkili düşünürlerin-
den biri olan  Sartre, bireyin kökten özgürlüğünü vurgulayan varoluşçu-
luğun sözcü lüğünü üstlendi, romanları ve oyunlarıyla dünya görüşünü 
çok geniş bir kitleye aktardı. 1980’de Paris’te ölen Sartre’ın cenazesine 
25 binden fazla kişi katıldı.

SELÂHATTİN HİLÂV, 1928 yılında İstan bul’da doğ du. 1946’da İs tan-
bul Er kek Li se si’ni, 1950’de İstan bul Üni ver si te si Ede bi yat Fakülte si 
Fel se fe Bölümü’nü bi tir di. 1954-1958 yılları ara sın da Sor bon ne Üni ver-
si te si’nde fel se fe ders le ri aldı. Pek çok ga  ze te ve der gi de çalışan Hilâv, 
Yaz ko Fel se fe Der gi si’ni yö net  ti. Di ya lek tik Düşünce nin Ta ri hi (1966), 100 
So ru da Fel se fe El Ki tabı (1970), Ede bi yat Yazıları (1993) ve Fel se fe Ya zı la
rı (1993) adlı ki tap ları bu lu nan ve bir çok çe vi ri ye de im za atan Hilâv, 12 
Mayıs 2005’te aramızdan ayrıldı.
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Alsace’ta,aşağıyukarı1850’de,çocuklarıylaneya
pacağınıbilemeyenbirilkokulöğretmeni,bakkallığarazı
oldu.Mesleğinibırakanbuadam,yaptığıfedakârlığabir
karşılıkbulmalıydı;kendisi,kafalarıyetiştirmektenvaz
geçtiğine göre, oğullarından biri ruhları şekillendirmeli
ve ailede bir papaz olmalıydı. Charles papaz olacaktı.
AmaCharlesortadankaybolduvebiratcambazıkızın
peşinedüştü.Fotoğrafıdaduvardatersçevrildiveadının
anılmasıyasaklandı.Sırakimdeydişimdi?Augustebaba
sınınfedakârlığınıhementaklitetti.Ticareteatıldıveba
şarılıoldu.Geriye,belirginbiryatkınlığasahipolmayan
Louiskalıyordu.Bababusakinoğlanınyakasınayapıştı
vebirelçabukluğuylapapazyaptıonu.Dahasonraları
Louis, uysallığı, ünlüAlbert Schweitzer’in bu dünyaya
gelmesine neden olacak kadar ileri götürdü. Bu arada,
Charlesatcambazıkızıyakalayamamıştı;babasınınogü
zelfedakârlığınınetkisindekalmışvehayatıboyuncayü
ce şeylerden tat almayı sürdürmüş ve bütün çabasını,
önemsizolaylardanbüyükdurumlaryaratmayayönelt
mişti.Görüleceğigibi,ailedekieğilimdensıyrılmayaya
naşmıyordu.Dahahafifletilmişbirruhaniliğe,atcambazı
kızlarlailişkikurmasınaelverecekbirdinadamlığınaver
mek istiyordu kendini. Çözüm öğretmenlikteydi ve
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Charles,Almanca öğretmeyi seçti.Hans Sachs üzerine
birtezverdi,dahasonrakendisininicatettiğinisöylediği
dolaysızöğretimyönteminibenimsedi;MonsieurSimon
notilebirlikteçokbeğenilenbirDeutsc hes Le se buch ya
yımladıvemesleğindehızlailerledi:Mâcon,Lyon,Paris.
Paris’teödüldağıtımında,metniayrıcabasılmaşerefine
ulaşanbirkonuşmayaparakşöylededi,“SayınBakan,ba
yanlar,baylarvesevgiliçocuklarım,bugünsizenedensöz
edeceğimi asla tahmin edemezsiniz! Müzikten söz
edeceğim!”Günlükolaylara ilişkinşiirlerdekimseeline
sudökemezdi.Ailetoplantılarında,“Louisendindarımız,
Augusteenzenginimizdir;benseenzekimiz.”Kardeşler
güler, görümceler de dudaklarını ısırırdı. Charles Sch
weitzer, Mâcon’da bir Katolik dava vekilinin kızı olan
LouiseGuillemin ileevlendi.Balayındannefretetmişti
gelin,kocasıdüğünyemeğibitmedenkapıpgötürmüşve
birtreneatmıştıonu.Yetmişyaşında,Louise,birgarbü
fesinde önlerine getirilen pırasa salatasından hâlâ söz
ederekşöylederdi:“Pırasanınbeyazkısmınınhepsinio
alıyor,yeşilinibanabırakıyordu.”Alsace’tamasadanhiç
kalkmadanonbeşgüngeçirdiler;kardeşlerkendilehçele
rindepisliklerden sözedenhikâyeler anlatıyorlardıbir
birlerine;papazdakimizamanLouise’edönüyorveHı
ristiyanmerhametigereğibuhikâyeleritercümeediyor
du.Louise,çokgeçmedenkarıkocailişkileriningerektir
diği ödevlerden kendisini kurtaracak ve ayrı bir odada
yatmasınısağlayacaknedenlerbulmaktagecikmedi;baş
ağrılarındansözediyordudurmadan;yataktançıkmıyor,
gürültüden, tutkudan, coşkulardan ve Schweitzerlerin
adivetiyatrovarikabahayatlarındannefretediyordu.Bu
dipdiri,muzip,amasoğukkadın,dümdüzvekötübirşe
kildedüşünüyordu;çünkükocasıiyi,amadolaşıkbirbi
çimde düşünüyordu. Kocası yalancı ve saf olduğu için
kadınherşeydenşüpheediyordu,“Dünyanındöndüğü



15

nüsöylüyorlar,neredenbiliyorlarki?”diyordu.Erdemli
aktörlerinortasındakaldığı için,erdemdende,komedi
dendenefretediyordu.Kabaruhçularınoluşturduğubu
aile içinde yolunu şaşırmış olanbukurnaz ve gerçekçi
kadın,Voltaire’denbirsatırokumadandiklenerekVoltai
recioldu.Çıtıpıtı, tombul, sinikveneşeliydi; sonunda
katışıksızbirolumsuzlamahalinegeldi;birkaşkaldırışla,
bellibelirsizbirgülümsemeyle,enyücedavranışlarıbile,
yalnızcakendisiiçinvekimsefarkınavarmaksızınyerle
birediyordu.Olumsuzgururuveherşeyireddedenben
cilliği,varlığınıyiyipbitiriyorduonun.Enöndeolmaya
gıptaetmeyiistemeyecekkadarmağrurveikincisırada
kalmaktandamemnunolmayacakkadarkendinibeğen
miş olduğu için kimselerle görüşmüyordu. “Kendinizi
aratmayıbilin,”derdi.Baştaçokaradılaronu,sonragittik
çedaha az aradılar ve göremedikleri içindeunuttular.
Koltuğunuyadayatağınıhemenhiçterketmiyordu.Na
türalistvepüritenolan(buerdemlerbileşimine,sanıldı
ğındançokdahaazrastlanır)Schweitzerler,bedeniHıris
tiyancahorgörürkenbedenselişlevlerialabildiğineonay
layankabasözcüklerkullanmayıseviyorlardı;Louiseise,
gizlianlamlarıolansözcüklerdenhoşlanıyordu.İmadolu
romanlar okurdu ve onların can alıcı olaylarından çok,
üzerlerindekisaydampeçeleritakdireder,“Çokcüretkâr,
çok iyi yazılmış bu. Kurcalamayın bu işi, ölümlüler!
Bırakın!”1derditatlıbirtavırla.Bubuzgibikadın,Adolp
he Belot’nunLa Fil le de Feu’ sünü okurken gülmekten
öleceğinidüşünmüştü.Evliliğinin,sonuhepkötüolaylar
labitenilkgecelerinianlatmaktanhoşlanırdı;kocasıhay
vancaaceleciliğiylekarısınınboynunutahtadöşeğebastı
rıpadetakırardıvekimizamandayenigelin,sabaholdu

1. Pier re-C har les Roy’ nun (1683-1764) bir di ze si. (Ç.N.)



16

ğundaçıplakvedeliyedönmüşhaldeaynalıdolabıniçin
de bulunurdu. Louise yarı karanlıkta yaşardı; Charles
onunodasınagirer,panjurlarıaçar,bütün lambalarıya
kardıvekarısıelleriylegözleriniörterekinlerdi,“Charles!
Gözlerimi kamaştırıyorsun!”Ama bu direnci,mizacın
dankaynaklananbirkarşıkoymanınsınırlarınıaşmazdı.
Charleskorkutuyorduonu,haylicanınısıkıyorduvebir
tarafınadokunmadığısürecedekimizamandostlukduy
masınayolaçıyordu.Kocasıbağırmayabaşlayınca,Loui
seyelkenlerisuyaindiriyordu.Charles,hiçbiribeklenme
denondandörtçocukyaptı:küçükyaştaölenbirkız,iki
oğlanvebirkızdaha.Kayıtsızlıkyadasaygıyüzünden
çocuklarınKatolikdinindeyetiştirilmelerine izinverdi.
DinselinancıolmayanLouisedeProtestanlıktantiksin
diğiiçin,onlarıinançlıkişilerolarakyetiştirdi.İkioğlan
annedenyanaçıktılar;annedeonları,çamyarmasıbaba
larındanyavaşçauzaklaştırdı.Charlesbununfarkınabile
varmadı.BüyükoğlanGeorges,École Polytechnique’e1 
girdi, küçüğü Émile ise Almanca öğretmeni oldu. Bu
adam kafamı her zaman kurcalar. Bekâr kaldığını ama
sevmediğihaldebabasınıherkonudataklitettiğinibili
yorum.Babaoğulsonundabozuştular;unutulmazbirkaç
barışmadagerçekleşti.Émilehayatınıgizliyordu;annesi
ni taparcasına seviyor, haber vermeden ziyaret ediyor,
öpücüklereboğupokşuyor, ardından,babasından,önce
alaycılıkladahasonraköpürereksözediyorvekapıyıçar
pıp ayrılıyordu.Annesi sanırım seviyorduÉmile’i, ama
oğlundankorkuyorduda;buikikabavezoradamyoru
yorduonu;yanındahiçbulunmayanGeorges’uherikisi
nedetercihediyordu.Émile,1927’de,yalnızlıktançıldır
mışhaldeöldü;yastığınınaltındabirtoplutabanca,ba

1. Fransa’ nın ün lü yük sek öğ ret men oku lu. (Ç.N.)
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vullarındadayüzçiftdelinmişçorapveyirmiçifttopuk
larıaşınmışayakkabıbuldular.

Enküçükkızkardeş,AnneMarie,çocukluğunubir
sandalyeninüzerindegeçirdi.Sıkılmayı,dimdikoturma
yı,dikişdikmeyiöğrettilerona.Yeteneklerivardı,amasöz
konusubecerilerigeliştirmemenindahadoğruolduğunu
düşündüler;taptazebirgüzelliğivardı,amabunudasak
ladılarondan.Buortahalli,amamağrurburjuvalar,gü
zelliği,kendiolanaklarınınüzerindeyadadurumlarının
altındabulunanbir şeyolarakgörüyorlardı; ancakmar
kizlervefahişelerdebulunabilirdibunitelik.Louisekibir
küpüydü; aldanma korkusuyla çocuklarında, kocasında
vehattakendisindebulunanenbelirginnitelikleriinkâr
ediyordu.Charles,başkalarındakigüzelliğialgılamayıbil
miyordu,sağlıklakarıştırıyorduonu;karısınınhastalığın
dansonra,yanağındankandamlayan,bıyıklıvesağlıklı,
gürbüz, idealist kadınlarla avutuyordu kendini. Elli yıl
sonra,AnneMarie,birailefotoğrafalbümünükarıştırır
keneskidengüzelolduğunufarketti.

Charles Schweitzer’in aşağı yukarı LouiseGuille
min’erastladığısırada,birtaşradoktoru,Perigordluzen
gin bir toprak sahibinin kızıyla evlendi veThiviers’in
kasvetlianacaddesinde,eczanekarşısındabireveyerleş
ti.Evlenmeninertesi günükayınpederinbeşparasıol
madığımeydanaçıktı.KüplerebinenDoktorSartre,kırk
yılkonuşmadıkarısıyla;yemekmasasındaderdiniişaret
lerleanlatıyordu;karısısonunda“pansiyonerim”diyead
landırdı onu.Ama yine de yatağına giriyordu kadının;
kimizamanteksözcüksöylemedenonugebebırakıyor
du:İkioğlan,birkızçocuklarıolduvebusessizlikço
cuklarınaJeanBaptiste,JosephveHélèneadlarıverildi.
Hélènebirsüvarisubayıylahayligençyaştaevlendive
subayçokgeçmedenaklınıkaçırdı;Joseph,Zuhafbirlik
lerindeaskerliğiniyaptıvegençyaştaanababasınınya
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nınadöndü.Mesleğiyoktu;babasınınsuskunluğuileana
sınınhaykırışlarıarasındakekemeolduvebütünhayatını
sözcüklerle savaşarak geçirdi. JeanBaptiste, denizlerde
yaşamakiçindenizcilikokulunagirmeyitercihetti.1904’
te Cherbourg’da, deniz subayı olarak ve Cochinchine
hummalarıyla bitap haldeAnneMarie Schweitzer ile
tanıştı;buihmaledilmişuzunboylukızatutuldu,onun
laevlendivealelacelebirçocukyaptıona;buçocukben
dimvebabam,ölümesığınmayaçalıştı.

Ölmekkolaydeğildi;bağırsakhummasıağırağırar
tıyordu, ara sıra duraksıyordu.AnneMarie, büyük bir
bağlılıklabakıyorduona,amaedebini,onusevmeyeva
racakölçüdebozmuyordu.Louise,karıkocahayatıko
nusundauyarmıştıonu.Kanlıgerdektensonra,geceleri
yaşananbayağılıklarla kesintilereuğrayan sonugelmez
birfedakârlıklardizisiydibuhayat.Annesiniörnekalan
benimannemdeödevizevketercihetti.Babamı,evlen
mesindenöncedesonradapektanıyamamıştıvebuya
bancının,kendikollarındaniçinöldüğünüsormuşolma
lıydıkendine.Babamı,Thiviers’denbirkaçfersahötedeki
küçükbirçiftliğegötürdüler;babasıhergünikitekerlek
libirarabaylaonugörmeyegeliyordu.Uykusuzgeceler
veüzüntülerbitirmiştiAnneMarie’yi;sütükesildi,beni,
yakın bir yerde sütanneye verdiler, ben de ölmek için
elimdengeleniyaptım;bağırsakhummasıylayadahın
cımla.Yirmiyaşında,deneyimsizveyolgöstericisizan
nem,ayağıçukurdabuikiyabancıarasındaparalanıyor
du;yaptığımantıkevliliği,hastalıktavematemdegöste
riyordu içyüzünü.Benbudurumdanyararlanıyordum.
O dönemde anneler, çocuklarını kendileri ve hem de
uzunsüreemziriyorlardı;buikilicançekişmeşansıol
masaydı, geç süttenkesilmenin güçlükleriyle karşılaşa
caktım.Hastalıklıvedokuzaylıkkenzorlasüttenkesil
mişbirçocuktum;hummavebitkinlik,anneileçocuğun
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bağlarınıkesensonmakasdarbesiniduymamıengelle
mişti;böylece,yalınsanrılarvekabaidollerledolukar
makarışıkbirdünyayadaldım.Babamölünce,AnneMa
rieileben,ortakbirkâbustanuyandıkveiyileştim.Ama
bir yanlış anlamanın kurbanıydık. O, gerçekten hiçbir
zamanterketmediğioğlunakavuşuyordu;ben,birya
bancınındizlerindekendimegeliyordum.

ParasıvemesleğiolmayanAnneMarie,anababası
nınyanındayaşamayakararverdi.Amababamınbudün
yadanküstahçagöçüpgitmesi,Schweitzerlerinağrınagit
mişti,birboşamayaçokbenziyordubuölüm.Bunuönce
dentahminedemediğiveengelleyemediğiiçinannemin
adı suçluya çıktı; alıkça davranıp işe yaramaz bir koca
almıştıo.KucağındabirçocuklaMeudon’adönenuzun
boyluAriane’aherkesyinedeiyidavrandı.Büyükbabam,
emekliliğini istemişti, ama hiçbir sitemde bulunmadan
yenidençalışmayabaşladı;büyükannemdesessizsedasız
bir zaferin tadını çıkardı.Amaminnettarlıktanürperen
AnneMarie,iyidavranışlarınaltındakisuçlamayısezinli
yordu.Aileler,dulları,evlenmedençocuksahibiolankız
lara tercihederlerkuşkusuz; amakılpayı.AnneMarie,
bağışlanmak için kendini hesapsızcaharcadı;Meudon’
davedahasonraParis’teanababasınınevişlerinigördü,
kâhyalık,hastabakıcılık,sofracıbaşılık,nedimelikvehiz
metçilik yaptı, ama annesinin sessiz sıkıcılığının önünü
alamadı.Louise,hersabahyemeklistesihazırlamayıve
herakşamhesaplarıyapmayıbezdiricibir işolarakgö
rüyor,amabunubirbaşkasınınyapmasınıdakaldıramı
yordu;yükümlülüklerininelindenalınmasına,yetkilerini
kaybetmektentedirginlikduyarakrazıoluyordu.Gittikçe
yaşlananbusinikkadınınbirtekyersizhayalîvardı.Ken
disininvazgeçilmezbirkimseolduğunainanıyorduo.Bu
hayalgittikçesilikleştiveLouisekızınıkıskanmayabaşla
dı.ZavallıAnneMariebirşeyyapmasa,biryükolmakla
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suçlanıyor;yapsa,evinidaresinielegeçirdiğindenşüphe
leniliyordu.Birincibelayı savuşturmak içinbütüncesa
retini, ikincisindensıyrılmakiçinbütünalçakgönüllülü
ğünükullanmasıgerekiyordu.Çokgeçmedengençdul,
yenidençocukdurumunasokuldu:Lekelibirbakireydi
artık.Cepharçlığıalmahakkıvardı,amavermeyiunu
tuyorlardı;üstündekilerihavıdökülenekadargiyiyordu
vebüyükbabamonayenigiysileralmayıdüşünemiyordu.
Tekbaşınasokağaçıkmasınazarzorizinveriliyordu.Ço
ğuevliolaneskikızarkadaşlarıonuyemeğeçağıracakol
salar,çoköncedenizinistemekvekendisininsaatondan
önceevegetirileceğikonusundasözvermekgerekiyordu.
Bundanötürü,evsahibiyemeğinortasındamasadankal
kıyor,AnneMarie’yiarabaylaevegötürüyordu.Buarada
büyükbabam,üzerindegeceliği,elindesaati,yatakodası
nıarşınlayıpduruyordu.Saatonuçalıncadakükremeye
başlıyordu.Ziyaretlergittikçeazaldıveannem,ceremesi
bukadarbüyükzevklerdentiksinmeyebaşladı.

JeanBaptiste’in ölümü hayatımın büyük olayıydı.
Buolayannemizincirlerinedöndürmüşvebeniözgür
lüğekavuşturmuştu.

İyibabayokturvebubirkuraldır;amabukusuryü
zündenerkeklerdeğil,çürümüşbabalıkbağlarısuçlan
malıdır. Dünyaya çocuk getirmekten daha iyi ne var,
amabazıçocuklarasahip olmaknebüyükhaksızlık!Ya
şamışolsaydı,babam,boyluboyuncaüzerimeçökecek
veezecektibeni.İyikigençyaştaöldüveben;tümha
yatları boyunca, omuzlarındakiAnkhises’lerini taşıyan
Aineias’lararasındaoğullarınınsırtınabinmişbugörün
meyendoğrutuculardannefretedenveyapayalnızolan
ben, bir kıyıdan ötekine geçiyordum; ardımda, babam
olmakiçingereklizamanıbulamamışgençbirölübırak
mıştım;oölübugünbenimçocuğumolabilirdi.İyimi,
kötümüoldubu?Bilmiyorum,amaseçkinbirpsikana
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lizcininyargısınakatılıyorum:Bendeüstbenyoktur.
Ölmekher şeydeğildir;zamanındaölmekgerekir.

Dahasonralarısuçluhissettimkendimi;bilinçlibirök
süzhaksızbulurkendini;onugörüncehoşnutsuzlukdu
yananababasının,gökyüzündekidairelerineçekildiğini
düşünür.Amabenhoşlanıyordumbundan,kasvetlidu
rumumsaygıuyandırıyorveönemkazandırıyordubana;
matemimin de erdemlerimden biri olduğunu düşünü
yordum.Babamyalanyanlışölmeönceliğinigöstermişti.
Anneannem,onunödevlerindenkaytardığınısöylerdu
rurdu;Schweitzerlerinuzunyaşadığınısöyleyerekhaklı
olarakşişinipduranbüyükbabam,otuzyaşındadünya
dangöçmüşolmayıkabuletmiyorduvebuşüpheliölü
münışığında,ensonundadamadınınhiçyaşamamışol
duğuşüphesinekapıldıvegiderekonuunuttu.Benonu
unutmakolanağınadasahipdeğildim;birdenbireçekip
giderek,onutanımakzevkindenyoksunbırakmıştıJean
Baptistebeni.Bugünbileonunhakkındabukadarazşey
bildiğimiçinşaşkınlıkiçindeyim.Oysasevmiştio,yaşa
makistemiştivekendiniölürkengörmüştü;bunlar,bir
insanın insanolmasınayeter.Amaailemdenhiçkimse
onunhakkındamerakduymamaönayakolmamıştı.Yıl
larboyunca,yatağımınüstünde,duvarda,temizbakışlı,
yuvarlak vedazlak kafalı ve gürbıyıklı, ufak tefekbir
subayınresminigörebildim.Annemyenidenevlendiğin
de,buresimortadankayboldu.Dahasonra,babamınki
tapları elimegeçti:LeDantec’inbilimingeleceğihak
kındabireseriveLouisWeber’inVers le po si ti vis me par 
I’ idéalisme ab so lu1adlıbirbaşkakitabı.Bütünçağdaşları
gibiodasaçmasapanşeylerokuyordu.Sayfakenarların
da,doğduğumzamanaaşağıyukarıdenkdüşencanlıve

1. Mut lak İdea lizm den Po zi ti viz me Doğ ru. (Ç.N.)
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parıldayan,ufakbirışığınkalıntılarıolan,okunmasıgüç
yazılarbuldum.Kitaplarısattım;bumüteveffabenihe
menhiçilgilendirmiyordu.Onunhakkındakulaktanbir
şeylerişitmiştim;tıpkıDe mir Mas ke li Adam ya da Che-
valier d’Éongibiveonunlailgiliolarakbildikleriminbe
nimle ilişkisiyoktu.Beni sevmişmiydi,kollarınaalmış
mıydı,şimdibiroyukhalinegelentemizbakışlıgözlerini
oğlunaçevirmişmiydi?Kimsehatırlayamıyordubunları
vebunlaryitipgitmişheyecanlardı.Bubababirhayalet,
birbakışbiledeğildi;ikimizdebirsürebutoprağaayak
basmıştık,hepsibuişte.Birölününoğluolmaktançok,
birmucizeninçocuğuolduğumsezdirildibana.Hiçkuş
kusuz benim kaypaklığım buradan kaynaklanıyor. Ben
birşefdeğilim,şefolmayıdaözlemem.Komutvermekle
komutlaraitaatetmekaynışeydir.Enotoriterkimsebile
başkasınınkutsalbirasalağın(örneğinbabasının)adına
verirkomutları;kendiçektiğisoyutşiddetveişkenceleri
başkasınaaktarır.Ben,bütünhayatımboyuncagülme
denvebaşkalarınıgüldürmedenemirvermedim;bunun
nedeni,bendeiktidarkanserininolmamasıvebanaitaat
denilenşeyinöğretilmemişolmasıdır.

Kimeitaatedecektim?Banadevgibibirgençkadın
gösteriliyorveonunannemolduğusöyleniyordu.Bırak
salar,“ablam”derdimona.Herkeseboyuneğenvegözal
tındayaşayanbubakireninbanahizmetetmekiçinbura
da olduğunu görüyordum. Seviyordum onu, ama ona
kimse saygı duymuyorsa, ben nasıl duyabilirdim? Evi
mizdeüçodavardı:büyükbabamınki,büyükanneminki
ve“çocuklarınki”.“Çocuklar”bizdik;hemküçüktük,hem
debakılıyorduk.Amaherkesinilgisibanaydı.Oda ma bir
gençkızınyatağıkonmuştu.Gençkızyalnızuyuyorve
bütüniffetiyleuykudankalkıyordu;banyoyakoşup“yı
kandığı”zamanbenhâlâuyuyordum;tamamengiyinmiş
olarak geri geliyordu:Bennasıl olurdaondandoğmuş
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olabilirdim?Talihsizliklerinianlatıyordubanavebende
acıyarakdinliyordumonu.Korumakiçin,ilerideonunla
evlenecektim. Koruyacağım konusunda söz veriyorum
ona;kolkanatgerecektimvegençliğimionunyolunase
recektim.Onaitaatedeceğimmidüşünülüyordu?Oysa
bende,onunricalarınıkabuletmeiyiliğivardı.Zatenba
naemirdevermiyordu,birkaçzarifsözcükle,gerçekleş
tirileceğinikabulettiğimiçinbanaövgüleryağdırdığıbir
geleceğintaslağınıçiziyordu:“Sevgiliyavrum,usluuslu
burnuna ilaçdamlattıracak,değilmi?”Bendekendimi
buyumuşacıkkehanetlerintuzağınabırakıyordum.

Geriyesaygıdeğerailereisikalıyordu:TanrıBaba’ya
okadarbenziyorduki,çoğuzamangerçektenTanrısanı
yorlardıonu.Birgünkiliseyearkakapıdangirmişti;pa
paz,yarımimanlılarıgökselyıldırımlarlakorkutuyorve
“Tanrıburada!Görüyorsizi!”diyordu.Dindarlaransızın,
kürsününüstündekendilerinebakaniriyarıvesakallıbir
ihtiyargörüpkaçmışlardı.Bazende,dizlerinekapandık
larını söylerdi büyükbabam. Birdenbire ortada görün
mektenhoşlanır olmuştu. 1914Eylülü’ndeArcachon’
dakibirsinemadaortayaçıktıansızın;ışıklarınyanmasını
istediğizamanannemvebenoradaydık;birtakımbeyler
onunçevresindeydivemelekleriandıranhareketlerya
pıp “Zafer! Zafer!” diye haykırıyorlardı. Tanrı sahneye
çıkmışveMarnebildirisiniokumuştu.Sakallarısiyahken
Yehova’yabenziyorduveÉmile’in,dolaylı olarakonun
yüzünden ölmüş olduğundan şüphelenmiştim hep. Bu
öfke tanrısı, oğullarının kanını tıkabasa içiyordu.Ama
benuzunhayatınınsonlarındaortayaçıkıyordum;sakalı
beyazlaşmışvetütünyüzündensararmıştı;babalıktanda
artıkzevkalmıyordu.Amaeğerbenidünyayagetirtmiş
olsaydı,sanırımköleleştirmektendealamayacaktıkendi
ni;onunhuyuydubu.Benbirölüyeaitolduğumiçinta
lihliydim;birölü,birçocuğunherzamankiceremesiolan
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