
1



2



3

MARGUERITE DURAS

BAHÇE



4

CAN SA NAT YA YIN LA RI 
YAPIM,DAĞITIM,TİCARETVESANAYİLTD.ŞTİ.
HayriyeCaddesiNo.2,34430Galatasaray,İstanbul
Telefon:(0212)2525675/2525988/2525989Faks:(0212)2527233
www.canyayinlari.com
yayinevi@canyayinlari.com

CanYayınları639

Le Square,MargueriteDuras
©1955,ÉditionsGallimard
©1995,CanSanatYayınlarıLtd.Şti.
BueserinTürkçeyayınhaklarıOnkAjansLtd.Şti.aracılığıylaalınmıştır.
Tümhaklarısaklıdır.Tanıtımiçinyapılacakkısaalıntılardışında 
yayıncınınyazılıizniolmaksızınhiçbiryollaçoğaltılamaz.

1.basım:1995
2.basım:Mart2011
Bukitabın2.baskısı1000adetyapılmıştır.

Kapaktasarımı:AyşeÇelemDesign
Kapakresmi:©iStockphoto.com

Kapakbaskı:AzraMatbaası
İçbaskıvecilt:ÖzalMatbaası

ISBN978-975-510-631-1



<>
5

Fransızcaaslındançeviren

MüntekimÖkmen

ROMAN

 

MARGUERITE DURAS

BAHÇE



6

Sevgili,1985

Mavi Gözler Siyah Saçlar,1987

Bir Kış Günü Öğleden Sonra,1988

Kuzey Çinli Sevgili,1992

Konsolos Yardımcısı,1995

Pasifik’e Karşı Bir Bent,1996

Yazmak,1997

Somut Yaşam,1997

İngiliz Sevgili,1998

Tarquinia’nın Küçük Atları,1998

Moderato Cantabile,1998

Bay Andesman’ın İkindisi,1999

Cebelitarık Denizcisi,1999

Bir Yaz Akşamı On Buçukta,2007

MargueriteDuras’ınCanYayınları’ndakidiğerkitapları:



7

MARGUERITEDURAS,1914’teÇinhindi’ndedoğdu.17yaşındaPa-
ris’egiderekSorbonneÜniversitesi’ndehukukvesiyasetbilimiöğre-
nimigördü.10yılsüreyleFransızKomünistPartisi’ninüyesioldu.Ya-
zarolarakilkbaşarısını,üçüncüromanı Pasifik’e Karşı Bir Bent(1950)ile
kazandı.YineilgiylekarşılananCebelitarıkDenizcisi(1952)veMode-
ratoCantabile(1958),diyaloglarındahaçokönemkazandığı,dahalirik
yapıtlardı.AlainResnais’ninünlüfilmiHiroşima Sevgilim’inözgünsenar-
yosunudakalemealanDuras,Hint Şarkısıadlıoyununu1975’tesenar-
yolaştırdıvefilminyönetmenliğiniüstlendi.Sonrakiyıllardadahasoyut
birüslububenimsedi.Yarıözyaşamöyküsel romanıSevgili’nin (1984)
öyküsünüdahasonra Kuzey Çinli Sevgili(1991)adlıromanındayeniden
ele aldı. Beyazperdeyedeuyarlanan Sevgili adlı romanıylaGoncourt
Ödülü’nedeğergörülenDuras,1996’daParis’teöldü.
 

MÜNTEKİMÖKMEN,1915yılındadoğdu.Babasıohenüzdoğmadan
Sinacephesindehayatınıkaybetmişti.DarüşşafakaLisesi’ndeöğrenim
gördü.TürkiyeKomünistPartisi veTürkiye Sosyalist EmekçiKöylü
Partisisaflarındayeraldı,yöneticilikyaptı.S.Eyüboğlu,A.ErhatveM.
Urgan’labirlikte“MaviYolculuk”ubaşlatanlardanbiriydi.Uzunyıllar
boyusürdürdüğüçevirmenlikuğraşındapekçokönemliyapıtıdilimize
kazandırdı. Herodot Tarihi çevirisiyleünkazandı.Descartes,Yource-
nar,Duras,Fuentes,Sabatier,Spiraux,AmadoveLewisgibiyazarların
eserlerini,Türkçeyeçevirdi.Ökmen,2003yılındaİstanbul’daöldü.





9

Her işe koşulan türden hizmetçilerdi bunlar. Paris’ in tren 
istasyonlarına dökülen bu binlerce Bretagne’lı kadın... Ayak iş-
lerinde çalışan, kırlık yerlerin pazarlarında işportacılık yapan, 
iğne iplik gibi şeyler satan kimselerdi bunlar ve daha niceleri... 
Bir ölü kimliğinden başka şeyleri olmayan milyonlarca insan.

Tek kaygıları hayatta kalmak, açlıktan ölmemek, geceleri 
bir dam altında uyuyabilmek, hepsi bu.

Bir de ara sıra birileriyle karşılaşınca KONUŞMAK. Or
tak bahtsızlıklarından, kişisel zorluklarından söz etmek. Yazla-
rı, sokak aralarındaki küçük parklarda, trenlerde, pazar yerle-
rinin kalabalık, müzikli kahvelerinde ele geçebilecek bir fırsat. 
Bu da olmasa, diyorlardı, içinde bulundukları yalnızlığa dayan-
maları olanaksızdı.

“Bana yine o kalabalık müzikli kahveleri anlatınız, Mösyö.”
“Onlar da olmasa yaşayamazdım, Matmazel. Çok seve-

rim onları...”
“Galiba ben de onları çok seveceğim... Arasıra gidip ora-

ları bir dolaşsam, diyorum; bilirsiniz, tek başıma, benim duru-
mumda bir genç kız için pek iyi olmaz.”

“Unutuyordum; kimi zaman birisi size bakar.”
“Anlıyorum. Yaklaşır mı?”
“Evet, yaklaşır.”

MARGUERITE DURAS 
Kış 1989
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Çocuk, bahçenin öbür ucundan gelip genç kızın 
önüne dikildi.

“Acıktım,” dedi.
Bu, adamın konuşmaya başlamasına fırsat verdi.
“Yemek zamanı geldi,” dedi adam.
Genç kız çekingenlik göstermedi, tersine adama gü-

lümsedi.
“Evet, onun ikindi kahvaltısı zamanı. Saat dört bu-

çuğa geliyor.”
Sıranın üzerinde, yanında duran sepetten, yağ ve re-

çel sürülmüş iki dilim ekmek çıkarıp çocuğa verdi. Bir 
de peçete alıp çocuğun boynuna şöylece sarıverdi.

“Uslu çocuk,” dedi adam.
Genç kız yadsıma anlamında başını salladı.
“Benim değil,” dedi.
Ekmekleri alan çocuk uzaklaştı. Günlerden perşem-

be olduğu için bahçede çok çocuk vardı, büyükleri bilye 
oynuyor, birbirlerini kovalıyor; küçükler kum havuzla-
rında debeleniyor; daha da küçük olanları, arabalarında, 
öbürlerinin arasına katılacakları zamanın gelmesini sa-
bırla bekliyorlardı.

“Benim çocuğum olabilirdi, zaten çoğu zaman da 
öyle sanıyorlar,” dedi genç kız. “Ama benim olmadığını 
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söylemek zorundayım. Benimle ilgisi yok.”
“Anlıyorum,” dedi adam, gülümseyerek. “Benim de 

çocuğum yok.”
“Kimi zaman insana garip geliyor, bu kadar çok ço-

cuk var, her yer bunlarla dolu. Ama bir tanesi bile bizim 
değil, ne dersiniz?”

“Kuşkusuz öyle, Matmazel, ama zaten epeyce çocuk 
var, değil mi?”

“Pek önemli bir şey değil, Mösyö.” 
“Ama onlardan çok hoşlanınca, sevince, bunun öne-

mi azalmıyor mu?”
“Bunun tersi de söylenemez mi?” 
“Kuşkusuz öyle Matmazel, bu kişiliğe bağlı bir şey. 

Bana öyle geliyor ki, kimileri var olanlarla yetinebiliyor. 
Ben de bu insanlardan biriyim, çok çocuk gördüm, iste-
sem benim de çocuğum olabilirdi; ama görüyorsunuz, 
başkalarının çocuklarıyla yetinmeyi beceriyorum.”

“Sahiden çok çocuk gördünüz mü, Mösyö, gerçek-
ten?”

“Evet, Matmazel, yolculuk yapıyorum, geziyorum.”
“Belli,” dedi genç kız, sesi sevecendi. “Şu sırada din-

leniyorum, ama genelde hep gezerim.”
“Bu sokak aralarındaki bahçeler tam dinlenilecek 

yerler doğrusu, özellikle bu mevsimde, ben de pek sevi-
yorum bu bahçeleri, açık havada olmak hoş bir şey!”

“En iyi yanı bedava oluşu, çocuklar sayesinde neşeli, 
ayrıca birkaç söz etmek fırsatı da çıkıyor, hele pek fazla 
konuşacak kimse olmadığı zamanlarda.”

“Doğru, bu açıdan pek yararlı. Bir şeyler mi satıyor-
sunuz yolculuklarınızda?” 

“Evet, işim bu.” 
“Hep aynı şeyler mi?”
“Yo, çeşitli şeyler, ufak tefek, bilirsiniz, her zaman 

gerekli olduğu halde çoğu zaman almayı unuttuğumuz 
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ıvır zıvır. Hepsi orta boy bir valize sığar. Yani bir çeşit 
gezgin satıcıyım denebilir.”

“Yani pazar yerlerinde gördüklerimiz gibi mi? Önü-
nüzde açık bir valizle duruyorsunuz, öyle mi?”

“Evet, Matmazel, açık hava pazarlarının girişlerinde 
dururum.”

“Peki, sorabilir miyim bununla düzenli bir gelir sağ-
lanabiliyor mu Mösyö?”

“Yakınacak bir şeyim yok Matmazel.”
“Bense böyle düşünmüyordum.”
“Önemli bir gelir sağlıyor demedim, hayır. Ama her 

gün bir şeyler geçer elime, düzenli dediğim de bu.”
“Sormamda bir sakınca yoktur sanırım. Karnınız iyi-

ce doyuyor mu, Mösyö?”
“Evet, Matmazel, karnım doyuyor diyebilirim, ya da 

hemen hemen doyuyor. Her gün aynı düzende yiyebildi-
ğimi söyleyemem, hayır, kimi günler şöyle böyle, ama 
her gün gene de bir şeyler yiyebiliyorum.”

“İyi öyleyse, Mösyö.”
“Mersi, Matmazel, evet, hemen her gün karnımı do-

yurabiliyorum, görüyorsunuz bir şikâyetim de yok. Tek 
başıma olduğum, belli bir evim de olmadığı için pek bir 
derdim de yok. Kendimle ilgili şeyler yalnızca. Kimi za-
man diş macunum yoktur, kimi zaman iki lakırdı edecek 
kimse bulamam, ama bunun dışında, işte geçinip gidiyo-
ruz, Matmazel.”

“Bu iş, herkesin yapabileceği bir iş midir, ne dersiniz 
Mösyö? En azından böyle mi düşünüyorsunuz?”

“Evet, Matmazel, hem de herkesin yapabileceği en 
iyi iş.”

“Ben ise böyle bir iş için belli niteliklere sahip olun-
ması gerektiğini sanırdım.”

“Okuma bilmek, gereğinde yararlı olabilir. Akşamla-
rı otellerde gazete okumak için, istasyon adlarını oku-
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mak için; hayatı kolaylaştırır, ama aşağı yukarı hepsi bu 
kadar. Pek fazla bir şey değil, karnın şöyle böyle doyar, 
üs    telik her gün.”

“Ben daha başka nitelikleri olduğunu düşünmüştüm; 
sabır, dayanıklılık, en çok da yılmamak.”

“Ben bu yaptığımdan başka bir iş yapmadığım için 
bu dediklerinizi pek bilmem, ama bu söyledikleriniz 
bana her zaman aynı ölçüde gerekli gibi görünmüştür, 
öbür bütün işlerde de.”

“Sorabilir miyim, Mösyö, bu yolculukların böyle sü-
rüp gideceğini düşünüyor musunuz? Bir gün vazgeçer 
misiniz?”

“Bilmiyorum.”
“İşte oturmuş sohbet ediyoruz, Mösyö. Size böyle 

sorular sorduğum için kusuruma bakmayın.”
“Rica ederim, Matmazel... Böyle devam edebilir mi, 

bilemiyorum, gerçekten de başka bir şey söylemem ola-
naksız. Nasıl bilebilirim?”

“Yani demek istediğim, böyle boyuna oradan oraya 
gezince sanki gün gelir, insan artık durmak ister, bu an-
lamda sormuştum.”

“Sanki, evet, insan böyle isteyebilir. Ama insan yap-
tığı işi nasıl bırakılabilir, bir başkasına nasıl geçilebilir? 
Bir başka meslek için mesleğini nasıl bırakır insan, hem 
niçin?”

“İyi anlayabiliyor muyum bilmem, ama bu yolcu-
lukları bırakmak bir tek size bağlı Mösyö, başka bir şeye 
değil.”

“Aslına bakarsanız, böyle bir şeye nasıl karar verilir, 
hiçbir zaman bilemedim. Doğru dürüst tanıdığım bir 
kimse yok, ben biraz yalnız bir adamım. Bakarsınız, gü-
nün birinde başıma bir devlet kuşu konar, o zaman baş-
ka; yoksa nasıl iş değiştirebileceğimi bilmiyorum. Ayrıca, 
talih kuşu hayatımın hangi yanına konar, nereden gelebi-
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lir, bunu da bilemiyorum. Bir gün böyle bir şey olmaya-
bilir demiyorum, ama başıma böyle bir şeyin gelip gel-
meyeceğini bilemem, ayrıca böyle bir şeyi seve seve ka-
bul eder miyim hiç bilemem, hayır, sorun bu değil, ama 
böyle bir şey olur mu ve karar vermeme katkısı olur mu, 
doğrusu şu anda kestiremiyorum.”

“Ama Mösyö, yalnızca böyle bir şey isteyemez miy-
diniz? İş değiştirmek istemez miydiniz?”

“Niye isteyeyim, Matmazel. Kendimi her gün temiz, 
karnı tok görmek istiyorum, üstelik uyumak istiyorum, 
dahası üstü başı temiz olmak istiyorum. Daha fazlasını 
ne yapayım? Ayrıca bu yolculuklar hoşuma gitmiyor da 
değil.”

“Bağışlayın, Mösyö, izin verirseniz bir şey daha sor-
mak istiyorum, nasıl başladı bu işiniz?”

“Nasıl desem! Bunlar uzun, karmaşık hikâyeler ve 
aslına bakarsanız biraz beni aşan şeyler. Çok eskilere 
uzanmak gerekecek ki bunu düşünmek daha başında yo-
ruyor beni. Kabaca söylemek gerekirse bir başkasının 
başına geldiği gibi gelmiş olmalı başıma, Matmazel, baş-
ka türlü değil.”

Esinti çıkmıştı. Yaz habercisi ılık bir esinti. Bulutları 
önüne katıp götürdü. Yeniden sıcak hava indi kentin 
üzerine.

“Hava ne kadar güzel,” dedi adam. 
“Evet, güzel,” dedi genç kız. Sıcakların başlaması ya-

kındır. Hava her gün biraz daha güzelleşecek.”
“Gördüğünüz gibi, Matmazel, hiçbir meslek için 

özel bir yeteneğim yok, ne de herhangi bir yaşam için. 
Aslında, sanırım bu hep böyle gidecek.”

“Demek ki, var olan her şeye ve bütün mesleklere 
karşı içinizde bir tiksinti var, öyle mi?”

“Tiksinti değil, hayır, bu biraz fazla kaçar, ama bir tat 
almıyorum, diyelim. İnsanların çoğuna benzer biriydim, 
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sonuç olarak. Herkesin başına nasıl geldiyse benim başı-
ma da öyle geldi.”

“Ama eskiden başınıza gelmiş olan ile şimdi her gün 
başınıza gelen arasında, geçmiş olan zaman içinde bir 
değişiklik olmadı mı, başka bir şeylerin tadına varmak 
gi  bi örneğin?”

“Eh, peki! Evet, böyle bir şey söylemiyorum, çoğu 
için olabilir bu, evet, kimileri için, hayır. Değişmemeye 
alışmak zorunda olanlar da vardır. Aslında, benim duru-
mum böyle. Doğrusu, galiba, benim için böyle sürecek.”

“Benim için, Mösyö, böyle gitmeyecek.”
“Bunu önceden kestirebiliyorsunuz, öyle mi Mat-

mazel?”
“Evet. Benimki böyle sürüp gidebilecek bir durum 

de  ğil. Er geç sona erecek türden. Evleneceğim günü bek-
liyorum. O zaman bu durum sona erecek.”

“Evet, Matmazel, ne demek istediğinizi anlıyorum.”
“Yaşamımda öylesine az iz bırakacak ki, sanki bu 

durumu yaşamamışım gibi.”
“Belki benim için de, kim bilir! Her şeyi önceden 

kestirmek olanaksız, günün birinde, bakarsınız işimi de-
ğiştiririm.”

“Ama benimki öyle değil, Mösyö, ben böyle olsun is 
tiyorum. Benimki bir meslek değil. İşi basitleştirmek için 
böyle denmiş, ama bir meslek değil. Bir tür durum, anla-
tabiliyor muyum, yani örneğin çocuk olmak ya da hasta 
olmak gibi bir şey. Bu nedenle sona ermesi gerekiyor.”

“Sizi anlıyorum, Matmazel. Bakın, oldukça uzun bir 
yolculuktan döndüm, şimdi dinleniyorum. Genel likle, 
ileride neler olabileceğini düşünmekten pek hoşlanmam, 
hele böyle bugünkü gibi dinlenme zamanlarımda; böyle 
değişmemeye, dahası bu yüzden bir değişim öngörme-
meye nasıl katlandığımı size açıklamakta zorluk çekiyo-
rum. Kusuruma bakmayın.”
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“Özür dilemesi gereken benim, Mösyö.”
“Yok, öyle değil Matmazel, konuşmamızı sürdürebi-

liriz.”
“Doğru, evet, bir sonuç çıkarmak gerekmez.”
“Demek ki sizin beklediğiniz başka bir şey var, öyle 

mi?”
“Evet. Benim de herkes gibi günün birinde evlen-

memem için bir neden yok. Size söylemek istediğim 
buydu.”

“Doğru. Sizin de günün birinde evlenmemeniz için 
bir neden yok.”

“Elbette, benim durumum öylesine kötü ki, bunun 
tersi kolayca söylenebilir: Bir gün evlenmem için hiçbir 
neden bulunmadığı. Benim durumumda, böyle bir şeyi 
bütün gücüyle istemek gerek, bu işin doğal görünmesi 
için. Ben de bunu istiyorum. Kuşkusuz, üstesinden gel-
memek için hiçbir neden yok Matmazel, en azından bu
nu söyleyebiliriz.”

“Çok düşündüm. Gencim, sağlığım yerinde, yalan 
söy lemem, her yerde rastlanan ve erkeklerin çoğunun 
beğendiği kadınlardan biriyim. Eğer bir gün, bir erkek 
bu durumu değerlendirmez ve beni beğenmezse çok şa-
şarım. Umduğum, beklediğim işte bu!”

“Elbette, Matmazel, ama benim için durum değişik, 
bu dediğiniz oldu diyelim, nereye koyacağım kadını? 
Be    nimdir diyebileceğim tek şey, bir valiz ve üstelik bir 
tek kendi karnımı doyurabiliyorum.”

“Sizin için yalnızca bu değişiklik gerekir, demek is-
temiyorum, Mösyö, ben genel bir değişiklikten söz edi-
yorum. Benimkisi evlenmek, sizin için belki başka şeyler 
gerekecektir.”

“Matmazel, sizin haksız olduğunuzu söylemek iste-
miyorum, ama özel durumlar vardır. Ben bütün gücüm-
le istesem de bu değişikliği, sizin istediğiniz gibi bir de-
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ğişiklik istemeyi başaramam, yani olsun da nasıl olursa 
olsun.”

“Çünkü siz, belki de kısa sürede bulacaksınız bu de-
ğişikliği, Mösyö, benimkisi ise daha uzakta, çok uzakta. 
Yanılıyorum belki, ama çevremde gördüğüm bütün de-
ğişiklikler, benim beklediğimin yanında çok basit kalıyor 
gibi geliyor bana.”

“Ama şu da var, en ivedi değişiklik söz konusu oldu-
ğunda bile, herkes bunu kendi kişiliğinin gerektirdiği 
gibi farklı şekilde isteyebilir, sizce öyle değil mi?”

“Bağışlayın Mösyö, ama ben özel durumlar olsa bile 
bunlarla ilgilenmiyorum. Bir daha söylüyorum, benim 
bir umudum var, bu umudu yaşatmak için her şeyi yapı-
yorum. Her cumartesi hiç sektirmeden dansa gidiyorum, 
isteyen herkesle dans ediyorum. Gerçeğin önünde so-
nunda ortaya çıktığı söylenir, bir gün benim de ötekiler 
gibi evlenmeye uygun bir kız olduğum anlaşılacak.”

“Kendi hesabıma bu iş dansa gitmekle olmaz, anlı-
yorsunuz, değil mi, hatta sizinkinden daha az temelli 
olsa bile bu değişiklik. Benimkisi çok küçük bir meslek, 
önemsiz, belki bir meslek bile değil, bir insana, yok ca-
nım, bir yarım insana ancak yeterli olabilecek bir iş. Bu 
yüzden, yaşamımda bu türden bir değişikliği bir saniye 
bile düşünmem olanaksız.”

“Öyleyse, Mösyö, sizin durumunuzda, bir kez daha 
söyleyeceğim, belki de iş değiştirmek yeterli olur.”

“İyi de nasıl bırakacağım bu işi, nasıl? Bana evlen-
meyi düşünme şansı bile vermeyen bu işten nasıl sıyrıla-
cağım? Şu valiz beni hep daha uzağa sürüklüyor; günden 
güne, geceden geceye, hatta, evet, bir yemekten öbürüne 
ve şöyle oturup doğru dürüst düşünebilecek kadar bir 
zaman bile bırakmıyor. Değişikliğin bana gelmesi gerek, 
benim ona gidecek vaktim yok. Hem sonra şunu da söy-
leyeyim ki, kimsenin benim hizmetlerime ve arkadaşlı-
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ğıma gereksinim duymadığını düşünüyor olmam bir 
yana, kimi zaman toplumdaki yerime şaşırdığım bile 
oluyor.”

“O halde, Mösyö, sizin için o değişiklik belki de bu 
duyguları tam tersine çevirmekle olabilir, ne dersiniz?”

“Elbette, ama insanları bilirsiniz. İnsan nasılsa öyle-
dir, nasıl değiştirebilir kendisini? Ne kadar önemsiz olur-
sa olsun işimi sonunda sevdim. Trene binmek hoşuma 
gidiyor. Geceleri rastgele bir yerlerde uyumaktan da o 
kadar rahatsız olmuyorum.”

“Bence, Mösyö, böylesine alışkanlıklar karşısında 
kendinizi oluruna bırakamazsınız.”

“Belki de böylesine hazırlıklıydım, kim bilir?” 
“Ben kendi hesabıma bir tek valizle yetinmek iste-

mezdim doğrusu, herhalde korkardım da.”
“Kuşkusuz, özellikle ilk zamanlarda öyle olur, ama 

bunlar önemli terslikler değildirler, alışılır.”
“Sanırım ben şu andaki durumumu ve... bütün 

olumsuz yönlerine karşın, bugün yapmakta olduğum işi 
yeğ tutarım, Mösyö. Belki de henüz yirmi yaşında oldu-
ğum için böyle düşünüyorum.”

“Benim işimde yalnızca sakıncalar yok Matmazel. 
İnsanın yollarda, trenlerde, parklarda geçirecek, hemen 
hemen her şeyi düşünecek bunca zamanı olunca, sonun-
da şu ya da bu tarzda yaşamak için bir neden bulabili-
yor.”

“Galiba bir tek kendinizi düşünebilecek kadar za ma
  nınız oluyor Mösyö, başka bir şey düşünemiyorsunuz.”

“Hayır, Matmazel, geleceği düşünecek zamanım 
yok benim; başka şeyler için, başka bir şey düşünmek 
için zaman buluyorum. Eğer kendinden başka bir şey 
düşünmeye katlanabilirseniz, sizin dediğiniz gibi, bu an-
cak karnınız tokken, karnınızı nasıl doyurabileceğinizi 
düşünmediğiniz zaman olabilir. Karnımız doyduktan 
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sonra, bir sonraki yemeği düşünmeye başlasaydık, kafayı 
oynatırdık.”

“Evet, Mösyö, elbette, ama bakın, böyle elinde bir 
tek valizle oradan oraya koşturmak, doğrusu beni deli 
ederdi.”

“Her zaman yalnız olunmaz, aklını kaçıracak kadar 
yalnız, hayır. Bir gemide olursunuz ya da trende, gördü-
ğünüz, işittiğiniz şeyler olur ve doğrusu, delirmek fırsatı 
çıksa bile bundan kurtulursunuz.”

“Ama, bütün istediğim içinde bulunduğum durum-
dan kurtulmak ise sonunda bu değişmez duruma boyun 
eğmenin bana ne yararı var? Size gelince Mösyö, içinde 
bulunduğunuz durumdan kurtulmamak için her zaman 
yeni gerekçeler bulmanıza yardımcı olmuyor mu yalnızca?”

“Pek öyle sayılmaz, meslek değiştirmek için geçerli 
bir neden çıksa hemen yakalardım; hayır, bunun bana 
başka yararı da oluyor, örneğin bu mesleğin sağladığı ya-
rarları da anlamamı sağlıyor: Bir yandan sürekli yolculuk 
yapmak, öbür yandan, eskiden olduğundan daha aklı ba-
şında olmak duygusu gibi... Dikkat ederseniz, haklı ol-
duğumu söylemiyorum, hayır, öyle değil, dahası büsbü-
tün yanılıyor da olabilirim, tam tersine, eskisinden daha 
da az aklı başında olabilirim. Ama hiç önemi yok, bunun 
ayırımında olmadıktan sonra.”

“Demek ki Mösyö, ben nasıl hep olduğum yerde ka-
lıyorsam siz de hep durmaksızın yolculuk ediyorsunuz.”

“Evet, o kadar ki, ara sıra, eskiden uğramış olduğum 
bir yere yeniden gittiğimde, her şey gözüme başka görü-
nüyor. Diyelim ki ilkbahardır ve pazar yerlerinde kiraz 
vardır. Söylemek istediğim işte bu, yoksa bu işe alışmış 
olmamı haklı göstermek değil.”

“Doğru, evet, iki aya kalmaz kiraz görünür. Sizin 
için seviniyorum buna. Peki daha başka neler vardır, gö-
rülecek dediğiniz?” 



23



24


