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Marguerite Duras’ın Can Yayınları’ndaki diğer kitapları:



MARGUERITE DURAS, 1914’te Hindiçin’de doğdu. Sorbonne Üni-
ver  si  tesi’nde hukuk ve siyaset bilimi öğrenimi gördü. Yazar olarak ilk 
başarısını, üçüncü romanı Pasifik’e Karşı Bir Bent’le (1950) ka zandı. 
Yine ilgiyle karşılanan Cebelitarık Denizcisi (1952) ve Moderato Cantabi-
le (1958), di    yalogların daha çok önem kazandığı, daha lirik yapıtlardı. 
Alain Res  nais’nin ünlü filmi Hiroşima Sevgilim’in özgün senaryosunu da 
kaleme alan Duras, India Song (Hint Şarkısı) adlı oyununu 1975’te se-
naryolaştırdı ve fil min yönetmenliğini üstlendi. Sonraki yıllarda daha 
soyut bir üslubu benimsedi. Yarı özyaşamöyküsel romanı Sevgili’nin 
(1984) öyküsünü daha sonra Kuzey Çinli Sevgili (1991) adlı romanında 
yeniden ele aldı. Beyazperdeye de uyarlanan Sevgili adlı romanıyla 
Goncourt Ödülü’ne değer görülen Duras, 1996’da Paris’te öldü.

CEVAT ÇAPAN, 1933’te Kocaeli’nde doğdu. Robert Kolej ve Cam-
bridge Üniversitesi İngiliz Edebiyatı Bölümü’nü bitirdikten sonra, İÜ 
Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi 
olarak görev yaptı. Daha sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Bo-
ğaziçi, Anadolu ve Marmara üniversitelerinde dersler verdi. 1996’dan 
bu yana Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi. Dön Güvercin Dön adlı 
şiir kitabıyla 1986 Necatigil Şiir Ödülü’nü aldı. Doğal Tarih, Sevda Yara-
tan ve Ne Güzel Yolculuktu Aklımdan Çıkmaz adlı şiir kitapları yayımlandı. 
Dünyanın önde gelen şairlerinin yapıtlarını dilimize kazandırdı, dünya 
şiiri antolojileri yayımladı.





Kim olduğunu bilen LQ’ya,





Yönetmen : Alain Resnais
Senaryo, diyaloglar : Marguerite Duras
Görüntü : Sacha Vierny, Takahashi Michio
Müzik : Georges Delerue, Giovanni Fusco
Kurgu : Henri Colpi, Jasmine Chasney
Oyuncular : Emmanuelle Riva, Eiji Okada,
  Stella Dallas, Pierre Barbaud,
  Bernard Fresson
Yapım : Argos Films, Como Films, Daiei
  Motion Picture Company Ltd.,
  Pathé Overseas Productions
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1957 yazında Hiroşima’dayız. Aylardan Ağustos.
Otuz yaşlarında bir Fransız kadın, barış üstüne çev-

rilen bir filmde oynamak üzere Hiroşima’ya gelmiştir.
Hikâye, kadının Fransa’ya dönmesinden bir gün ön

ce başlar. Oynadığı film neredeyse tamamlanmıştır. Çe-
kilecek yalnızca bir sahne kalmıştır.

Film boyunca kimliği açıklanmayacak olan bu Fran-
sız –adı sanı belirsiz kadın– ülkesine dönmeden bir gün 
önce bir Japon’la (mühendis ya da mimar) karşılaşır ve 
başlarından çok kısa bir aşk serüveni geçer.

Nasıl karşılaştıkları filmde açıklığa kavuşturulmaz. 
Önemli olan bu değildir çünkü. Dünyanın her yerinde 
olur böylesi karşılaşmalar. Bunların nereye vardığıdır 
önemli olan.

Filmin başında görmeyiz, tesadüfen bir araya gelmiş 
bu çifti. Ne kadını ne de erkeği. Onların yerine, başları, 
kalçaları kopmuş gövdelerin bir ölüm ya da aşk çırpınışı 
içinde, atomsal ölümün külleri, serpintileri ve sevişme 
sonrası teriyle kaplandığını görürüz.

Bu tuhaf, tanınmaz gövdelerden yavaş yavaş kadınla 
erkeğin gövdeleri belirir.

Bir otel odasında yatıyorlar. Çıplaklar. Gövdeleri pü-
rüzsüz. Sağlam.

SİNOPSİS
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Ne konuşuyorlar? Hiroşima’yı.
Kadın, erkeğe Hiroşima’da her şeyi gördüğünü söy-

lüyor. Gördüklerini biz de görüyoruz. Korkunç şeyler. 
Bu arada erkek yadsıyıcı, donuk, dayanılmaz bir sesle 
aldatıcı görüntüleri yalanlıyor, kadının Hiroşima’da hiç-
bir şey görmediğini söyleyip duruyor.

İlk konuşmaları gizli bir anlam taşıyor sanki. Bir ope-
ra konuşması gibi. Hiroşima üstüne konuşmak kolay de-
ğil. İnsan ancak Hiroşima üstüne konuşmanın ne denli 
güç olduğunu konuşabilir. Hiroşima bilinci a priori sunu-
lan örnek bir aldanış sanki.

Bu başlangıç, artık herkesin bildiği bu korkunç Hiro-
şima gerçeklerinin gözümüzün önünden geçmesi, bir otel 
odasında anılması, hem de saygısızca anılması istemlidir. 
İnsan her yerde konuşabilir Hiroşima üstüne, bir otel kö-
şesinde, rasgele, kaçamak bir sevişme sırasında bile. Kah-
ramanlarımızın gerçekten birbirini seven gövdeleri bize 
unutturmuyor bunu. Gerçekten saygısız olan bir şey var-
sa o da Hiroşima’nın kendisidir. İkiyüzlü davranmamız, 
kendimizi kandırmamız gerekmez bu konuda.

Seyirci, Hiroşima Anıtı’nın, bu Boşluk Anıtı’nın acık-
lı kalıntılarının pek azını da görmüş olsa, bütün önyargı-
larından arınmalı, bu iki insan üstüne söylenecek her 
şeyi kabul edebilecek duruma gelmeli.

İşte burada film yeniden onların hikâyesine dönüyor.
Beylik bir hikâye, her gün binlerce benzeri yaşanan 

hikâyelerden. Japon evlidir, çocukları vardır. Fransız da 
evli, iki çocuk annesidir. Tek gecelik bir serüvendir onla-
rınki.

Ama nerede? Hiroşima’da.
Bu sıradan, her gün karşılaşılan sevişme, yeryüzünün 

en son akla gelebilecek kentlerinden birinde, Hiroşima’da 
yaşanıyor. Hiçbir şey “verilmez” Hiroşima’da. Her söz, 
her kımıldanış kendi dar anlamını aşan bir yoğunluk ka-
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zanır. Filmin başlıca amaçlarından biridir bu: Yılgının iz-
lerini yılgıyla silmek –Japonlar da bunu yaptılar çünkü– 
ama sonra bu yılgının özel ve “olağanüstü” bir aşkla bir-
likte yeniden doğmasını sağlamak. Ve bunu, yeryüzünün 
bir başka yerinde, ölümün korumadığı bir yerinde geçse 
bu denli inandırıcı olmayacak bir aşka bağlamak.

Coğrafya, düşünce, tarih, ekonomik koşullar, ırk vs. 
bakımından birbirinden olabildiğince farklı olan bu iki 
insan arasında cinsellik, aşk, mutsuzluk gibi evrensel ve-
rilerin kısıtlanamaz bir ışık altında belirdiği ortak bir 
noktadır –belki de yeryüzündeki tek nokta– Hiroşima. 
Hile, Hiroşima dışında her yerde kabul görür. Hiroşima’ 
da ise varlığı yadsınmadan düşünülemez.

Uykuya dalarken hâlâ Hiroşima’yı konuşurlar. Baş-
ka türlü bu kez. İstekle, belki de farkında olmadan arala-
rında filizlenen sevgiyle.

Hem kendileriyle hem de Hiroşima’yla ilgilidir ko-
nuşmaları. Ve bu iki konu öylesine birbirine karışır ki –Hi-
roşima operasının ardından– birini öbüründen ayırmak 
güçleşir.

Kişisel hikâyeleri, ne denli kısa olursa olsun, Hiro
şima’dan daha ağır basar.

Böyle bir kaygı güdülmese, bu filmin ısmarlama öl-
çülere göre yapılmış, romanlaştırılmış bir belgesel ol-
maktan öte bir değeri olmayacaktı. Böyle bir kaygıyla işe 
girişince, Hiroşima’dan alınacak dersin daha iyi anlaşıl-
masını sağlamak için ısmarlama bir belgeselden çok daha 
büyük bir başarı sağlayabilecek nitelikte bir film ortaya 
çıkacaktır.

Uyanırlar. Kadın giyinirken, şundan bundan, Hiroşi
ma’dan konuşurlar. Neden olmasın? Doğal bir şey bu. 
Hiroşima’da olduğumuza göre.

Sonra kadın birden Kızılhaç hemşiresi kılığında gö-
rünür.
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(Bu kılık, iyiliği temsil ettiği herkesçe kabul edilen 
bu kılık, erkekte yeniden kadınla sevişme isteği uyandı-
rır. Onu gene görmek isteyecektir. O da herkes gibidir, 
tıpatıp öbür erkekler gibi. Bu kılıkta cinsel bir çekicilik 
vardır, bütün erkekler için. Sonsuz bir savaşın ebedî hem-
şiresi...)

Kadın da erkeği istediğine göre, neden onu bir daha 
görmeye yanaşmaz? Bunu açıkça belli etmez.

Uyandıklarında kadının geçmişinden de söz açarlar.
Doğup büyüdüğü Nièvre bölgesinin Nevers kentin-

de ne olmuştur? Onu böyle hem özgür hem tutuk, hem 
doğrucu hem yalancı, hem anlaşılmaz hem içi dışı bir 
yapacak ne geçmiştir başından? Rasgele aşklar yaşamaya 
bu denli teşne? Aşkla karşılaşınca bu denli ürkek?

Bir gün, bir gün Nevers’de çıldırdığını söyler erkeğe. 
Nefretten çıldırdığını. Sanki bir gün Nevers’de her şeyi 
bütün açıklığıyla görmüş olduğunu söyler gibi söyler bu
nu. Tıpkı böyle söyler.

Nevers’deki o “olay”, bugün Hiroşima’daki davranı-
şını açıklıyor mu, bu konuda bir şey söylemez. Herhangi 
bir şeyden bahseder gibi söz eder Nevers olayından. Ne-
denini açıklamadan.

Kadın gider. Erkeği bir daha görmemeye karar ver-
miştir.

Ama gene göreceklerdir birbirlerini.
O gün öğleden sonra dörtte. Hiroşima’nın Barış Par-

kı (ya da hastanenin önü).
Kameramanlar uzaklaşır (onları filmde ancak kame-

ralarıyla uzaklaşırken görürüz). Dış sahne dekorları sö-
külür.

Fransız kadın sökülen tribünlerden birinin (belki de) 
gölgesinde uyumaktadır. Barış üstüne bilgilendirici bir 
film çekildi. Gülünç bir film sanılmasın, yalnızca bir film 
“daha”, o kadar.
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