JULIAN BARNES
Ça¤daﬂ ‹ngiliz edebiyat›n›n önde gelen adlar›ndan olan Julian Barnes, 1946’da Leicester’da do¤du. Oxford Üniversitesi, Magdalen College’da okudu. The Oxford
English Dictionary’de sözlükbilimci; daha sonralar› ise, The New Statesman ve The
Sunday Times’ta gazeteci olarak çal›ﬂt›. Kitap eleﬂtirileri ve takma adla polisiye romanlar kaleme ald›. 1982’den 1986’ya de¤in The Observer’da televizyon eleﬂtirmenli¤i yapt›.
‹lk roman› Metroland (1980; Metroland) 1981’de Somerset Maugham Ödülü’nü kazand› ve bunu 1982’de yay›mlanan Before She Met Me (Benimle Tan›ﬂmadan Önce)
adl› roman› izledi. As›l üne kavuﬂmas›n› sa¤layan yap›t› ise, 1984’te yay›mlanan roman› Flaubert’s Parrot (Flaubert’in Papa¤an›, Çev.: Serdar Rifat K›rko¤lu, Ayr›nt›
Yay›nlar›, 2001) oldu; bu yap›t›yla Geoffrey Faber Memorial Ödülü’nü kazand› ve
ayr›ca Fransa’da Medicis Ödülü’nü kazanan ilk ‹ngiliz olarak daha büyük okur kitlelerine ulaﬂt›. 1986’da Staring at the Sun ve 1989’da ise, edebiyat alan›ndaki yenilikçili¤inin ve geniﬂ hayal gücünün somut bir kan›t› olan ve birçok eleﬂtirmence çarp›c› ve çizgid›ﬂ› bir yap›t olarak de¤erlendirilen A History Of The World In 101/2 (101/2
Bölümde Dünya Tarihi, Çev.: Serdar Rifat K›rko¤lu, Ayr›nt› Yay›nlar›, 1999) yay›mland›. Bunlar› 1992’de yay›mlanan Talking It Over (Seni Sevmiyorum, Çev.:
Serdar Rifat K›rko¤lu, Ayr›nt› Yay›nlar›, 2000) ve 1993 tarihli, politik hiciv roman›
The Porcupine (Oklukirpi) izledi. 1995’te, The New Yorker dergisi için yazd›¤› ve
‹ngiliz kültür ve siyaset yaﬂam› üzerine kaleme ald›¤› makalelerden oluﬂan Letters
from London gün ›ﬂ›¤›na ç›kt›. 1996 y›l›n›n Ocak ay›nda, 50. yaﬂgününün arifesinde,
daha önce çeﬂitli dergilerde yay›mlanm›ﬂ hikâyelerinin de bulundu¤u ilk hikâye kitab› Manﬂ Ötesi (Çev.: Serdar Rifat K›rko¤lu, Ayr›nt› Yay›nlar›, 1999) okurla buluﬂtu. Ve 1998 Eylülü’nde, England, England (‹ngiltere ‹ngiltere’ye Karﬂ›, Çev.: Serdar
Rifat K›rko¤lu, Ayr›nt› Yay›nlar›, 2001) kitapç› raflar›nda boy gösterdi. Son roman›
Love, etc. (Aﬂk vesaire, Çev.: Serdar Rifat K›rko¤lu, Ayr›nt› Yay›nlar›, 2001) ise
Temmuz 2000’de yay›mland›.
Julian Barnes, ilk bak›ﬂta biraz farkl› gibi gözüken, ama daha dikkatle incelenince tümü de ortak bir yazarl›k özelli¤inin harc›yla kar›lm›ﬂ yap›tlar vermiﬂ olan bir yazard›r. Onun yazarl›k üslubu, hemen hemen bütün yap›tlar›nda, fazlas›yla kendine özgü
bir kimlikle, hem matrak hem de trajik ve insani olana alabildi¤ine aç›k ve salt ‘negatif’ olanla yetinmeyen çok yönlü bir ‘ironi’ unsuruyla belirginleﬂir. Böylelikle;
burjuva-bohem yaﬂam de¤erlerindeki karﬂ›tl›¤›n irdelendi¤i bir gençlik ve ‘oluﬂum’
roman› olan Metroland’den, onun daha çok mercekli ve fanteziye daha yak›n bir izdiﬂümü say›labilecek Seni Sevmiyorum adl› de¤iﬂik aﬂk roman›na; politik bir hiciv
novellas› olan Oklukirpi’den, saplant›l› bir k›skançl›k öyküsünün anlat›ld›¤› Benimle Tan›ﬂmadan Önce adl› romana; dinsel efsanelerdeki ikirciklilik, Tarih’in ve
Aﬂk’›n insan yaﬂam›ndaki yeri, Sanat’›n anlam› ve önemi ve bunlarla iç içe ve koﬂut
olarak öykülenen deniz kazalar›, terörizm ve nükleer felaket gibi güncel dünya sorunlar›n›n iﬂlendi¤i alegorik bir roman olan 101/2 Bölümde Dünya Tarihi’nden, yaﬂam-sanat etkileﬂimi ve otantik yaﬂam sorunsal›n›n iﬂlendi¤i deneme roman› Flaubert’in Papa¤an›’na kadar Barnes’›n bütün yap›tlar› bu çok yönlü ironi faktörünün
izlerini taﬂ›rlar.
Yap›tlar› yirmi beﬂin üzerinde dünya diline çevrilmiﬂ olan Julian Barnes, ayr›ca,
E.M. Forster Ödülü (1986), Amerikan Sanat ve Edebiyat Akademisi Ödülü (1988),
Hamburg FVS Vakf› Shakespeare Ödülü gibi birçok ödüle daha sahiptir.
Ayr›nt› Yay›nlar›, Julian Barnes’›n tüm yap›tlar›n› yay›n program›na alm›ﬂt›r.
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Sizi an›ms›yorum

Merhaba!
Daha önce karﬂ›laﬂm›ﬂt›k. Stuart. Stuart Hughes.
Evet, ben eminim. Kesinlikle eminim. On y›l kadar önce.
Önemli de¤il –olur böyle ﬂeyler. An›msam›ﬂ gibi görünmeniz
gerekmez. Ama mesele ﬂu ki ben sizi an›ms›yorum. Sizi an›ms›yorum. Nas›l unutabilirdim, öyle de¤il mi? ﬁimdi düﬂünüyorum da
aradan on y›ldan biraz fazla zaman geçmiﬂ.
ﬁey, de¤iﬂtim ben. Bu kesin. Bir kere hepsi bembeyaz oldu. Art›k saçlar›ma k›r düﬂtü bile diyemem, öyle de¤il mi?
Aa, akl›ma gelmiﬂken söyleyeyim, siz de de¤iﬂmiﬂsiniz. Herhalde siz o zamanlar ne idiyseniz ﬂimdi de aynen öyle oldu¤unuzu düﬂünüyorsunuz. ‹nan›n, ayn› de¤ilsiniz.
Stuart
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O l i v e r Bitiﬂikteki otuzbir yuvas›ndan gelen ﬂu hoﬂ na¤me, duvar-

lar› deri kapl› ah›r bölmesinden gelen ﬂu burun çekme ve tepiﬂme
sesleri de ne ola ki? Acaba benim sevgili, benim eski –sab›k anlam›nda eski– dostum Stuart olabilir mi?
“Sizi an›ms›yorum.” Nas›l da Stuart’a özgü bir ifade bu! Stuart
öylesine eski kafal›, öylesine naftalin duyarl›kl›d›r ki, dedelerden
kalma boktan ﬂark›lardan bile hoﬂlan›r asl›nda. Demek istiyorum ki,
cinsel organlar›n›za ilk kez kan dolmas›yla eﬂ zamanl› ucuz müzi¤e
kafay› takmak, ister Randy Newman ister Luigi Nono söz konusu
olsun, üzerinde durulmas› gereken bir ﬂeydir. Gelgelelim, önceki
kuﬂa¤›n ﬂu eﬂlik halinde söylenen tatil ﬂark›lar›na kafay› takmak
–iﬂte bu, öylesine Stuart’a özgü bir ﬂey ki son derece dokunakl›, siz
de öyle düﬂünmüyor musunuz?
Yüzünüzdeki ﬂu ﬂaﬂk›nl›k ifadesini bir silin hele. Frank Ifield. “I
Remember You.” Ya da daha do¤rusu, I remember yoo-oo,/ You’re
the one that made my dreams come troo-oo. Çakt›n›z m›? 1962.
Koyun postekisinden k›yafetlere bürünmüﬂ, ﬂark›lar›n› ‹sviçre da¤c›lar› gibi uzata uzata söyleyen ﬂu Avustralyal› ﬂark›c› de¤il mi?
Gerçekten de o. Gerçekten de o-o-o. Ne denli büyük bir sosyolojik
paradoksu temsil etmiﬂ olmal›. Yeryüzünün öbür ucundaki bronzlaﬂm›ﬂ kuzenlerimize sayg›s›zl›k etmek gibi bir ﬂey söz konusu de¤il, elbette. Kültürel her alt-grup karﬂ›s›nda yaltakça bir itaatin var
oldu¤u bir dünyada, Avustralyal› bir ﬂark›c›ya karﬂ› per se* bir duygum oldu¤um falan san›lmas›n ha. Siz de bunlardan biri olabilirdiniz. ﬁayet teﬂvik edecek olsam, siz de böyle heceleri uzata uzata
ﬂark›lar söylemez miydiniz? E¤er söyleyecek olsan›z, sizinle dürüstçe bir göz temas›nda bulunur ve elinizi hak yemeden s›kard›m.
‹nsan›n kardeﬂli¤ine hoﬂgeldiniz derdim size. ‹sviçreli kriketçiyle
birlikte.
Ve ﬂayet –mutlu bir raslant› sonucu– gerçekten de ‹sviçreli bir
kriketçi, Bernese Oberland ekibinden bir top at›c›s›ysan›z, o zaman
sadece ﬂunu söylemekle yetineyim: 1962, Beatles’›n k›rk beﬂlik
plaklarda devrim yapt›¤› y›ld› ve bizim Stuart ﬂimdi Frank Ifield
ﬂark›lar› söylüyor. Argüman›m› buna dayand›r›yorum.
* (Lat.): “Kendili¤inden.” (ç.n)
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Ha unutmadan söyleyeyim, ben Oliver. Evet, bildi¤inizi biliyorum. Beni an›msad›¤›n›z anlaﬂ›l›yor.
Gillian. Beni belki an›ms›yorsunuz, belki an›msam›yorsunuz? Bir sorun mu var?
Anlaman›z gereken ﬂey Stuart’›n sizden, kendisinden hoﬂlanman›z› istemesi, kendisinden hoﬂlanman›za ihtiyaç duymas›, oysa
Oliver hoﬂlanmayaca¤›n›z› düﬂünmekte biraz güçlük çekiyor. Bana
kuﬂkucu kuﬂkucu bak›yorsunuz. Ama ﬂu bir gerçek ki bütün bu y›llar boyunca ben insanlar›n Oliver’a hem g›c›k olup, hem de onun
büyüsüne kap›ld›klar›n› gözlemledim. Elbette, baz› istisnai durumlar oldu. Yine de, sizi uyarm›ﬂ olay›m.
Peki ben mi? ﬁey ben, benden hoﬂlanman›z› ye¤lerdim, tersini
de¤il, ama normal bir ﬂey bu, öyle de¤il mi? Kim oldu¤unuza ba¤l›, elbette.

Gillian

Stuart

Asl›nda hiç de o ﬂark›dan söz ediyor de¤ildim.

G i l l i a n Bak›n, gerçekten de vaktim yok. Sophie’nin bugün müzik

dersi var. Ama ben Stuart’la Oliver’› hep bir ﬂeyin... belki de, olgunluk denen ﬂeyin karﬂ›t kutuplar› olarak düﬂünmüﬂümdür. Stuart
olgunlu¤un bir ﬂeylere uyum sa¤lamak, insanlar›n hoﬂuna gitmek,
toplumun bir üyesi olmak oldu¤una inanm›ﬂt›r. Oliver’›n öyle bir
problemi yoktu, onun kendine güveni her zaman daha fazlayd›. Güneﬂin yönüne göre hareket eden ﬂu bitkiler için kullan›lan sözcük
neydi? Gün’lü bir ﬂey olacak. ‹ﬂte Stuart tam öyleydi. Oysa Oliver...
O l i v e r -le roi soleil’di, öyle de¤il mi? Uzun zamand›r ald›¤›m en

güzel kar›kocal›k iltifat›. Yaﬂam denilen bu küçücük âlemde bana
baz› adlar verildi ama, Güneﬂ Kral yeni bir ad. Phoebus. Pho-PhiPho-Phumbus...
Gillian

- bakan. Günebakan, akl›ma gelmeyen sözcük buydu.

O l i v e r Gillian’daki ﬂu de¤iﬂiklik dikkatinizi çekti mi? ‹nsanlar›
kategorilere ay›rma al›ﬂkanl›¤› edinmiﬂ olmas›. Herhalde Frans›z
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kan› taﬂ›d›¤›ndan olacak. Yar› yar›ya Frans›z o –bunu an›ms›yorsunuz de¤il mi? “Anne taraf›ndan yar› Frans›z”: Mant›ksal olarak,
çeyrek Frans›z anlam›na geliyor bu, öyle de¤il mi? Ancak, bütün
büyük ahlâkç›larla filozoflar›n belirttikleri gibi, mant›¤›n yaﬂamla
ne ilgisi var?
Demek oluyor ki, Stuart yar› kan Frans›z olsayd›, 1962’de
Johnny Hallyday’in “Let’s Twist Again”den yapt›¤› Frans›zca yorumu ›sl›kla söylüyor olacakt›. E¤lenceli bir düﬂünce, öyle de¤il
mi? Ac›l› bir pensée.* Ama size bir düﬂünce daha: Hallyday yar›
Belçikal›yd›. Baba taraf›ndan.
Stuart
1962’de dört yaﬂ›mdayd›m. S›rf her ﬂey ayd›nl›¤a ç›ks›n
diye söylüyorum.

Asl›nda, insanlar› kategorilere ay›rd›¤›m› sanm›yorum.
Sadece demek istiyorum ki e¤er dünyada anlad›¤›m iki kiﬂi varsa,
bunlar Stuart ile Oliver’d›r. Ne de olsa her ikisiyle de evlendim.

Gillian

Mant›k. Birisi mant›k sözcü¤ünü mü kulland›? Size bir
mant›k örne¤i verece¤im. Çekip uzaklara gidiyorsunuz, insanlar ayn› kald›¤›n›z› düﬂünüyorlar. Y›llard›r karﬂ›laﬂt›¤›m en kötü mant›k
örne¤i bu.

Stuart

Akl›ma geldi de söylüyorum, les Belges konusunda beni yanl›ﬂ anlam›ﬂ olmay›n. Kibirli bir akﬂam sofras› yurtseveri “Bana ünlü alt› Belçikal›n›n ad›n› söyleyin,” diyecek olsa, elini havaya
ilk kald›ran ben olurum. “Ama Simenon d›ﬂ›nda,” diye eklense de
cesaretim k›r›lmaz.
Mesele Gillian’›n Frans›z oluﬂuyla hiç ilgili olmayabilir. Orta
yaﬂtan kaynaklanabilir. Zorunlu olarak, hepimizin de¤ilse de, baz›lar›n›n baﬂ›na gelen bir süreç bu. Gill’le birlikte tren gara aﬂa¤› yukar›
vaktinde giriyor, buhar trenin sevgili düdü¤ünü harekete geçiriyor ve
kazan biraz s›cak ve s›k›nt›l›. Ama kendinize, Stuart’›n ne zaman orta yaﬂl› biri oldu¤unu hele bir sorun bakal›m. Tart›ﬂ›lacak tek konu,

Oliver

* (Fr.): “Düﬂünce”. (ç.n.)
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testislerinin erbezi torbalar›na inmesinden önce mi, yoksa sonra m›
oldu¤udur. Bebek arabas›ndaki ﬂu foto¤raf›n› gördünüz mü onun,
hani üstünde üç parçadan oluﬂan elbisesi ve ince çizgili kundak bezi
varken?
Oysa Oliver m›? Oliver, orta yaﬂ›n, kendisine yak›ﬂmayan, déclassé* ve genel olarak aﬂa¤› düzeyde bir yaﬂam dönemi oldu¤una
çok uzun zaman önce karar vermiﬂti –hay›r, bunu içgüdüsel olarak
biliyordu. Oliver orta yaﬂ› bir migren a¤r›s›yla yat›lacak tek bir ö¤le sonras›na s›k›ﬂt›rmay› planl›yor. O, gençli¤e inan›yor, bilgeli¤e
inan›yor ve bir avuç dolusu a¤r› kesiciyle egzotik bir havayolu firmas›ndan al›nan göz maskesi yard›m›yla, bilge gençlikten genç bilgeli¤e geçmeyi planl›yor.
S t u a r t Su kat›lmam›ﬂ bir egomanya¤›, kendisinden üçüncü tekil
ﬂah›sta söz etmesinden anlayabilece¤inizi söylemiﬂti bir zamanlar
birisi. Art›k kraliyet ailesi bile kendinden söz ederken ço¤ul eki kullanm›yor. Ama sanki normalmiﬂ gibi kendilerinden böyle söz eden
sporcular ve rock y›ld›zlar› var. Dikkatinizi çekti mi? Bobby Bilmemkim, penalt› ya da öyle bir serbest at›ﬂ kazanabilmek için hakemi aldatmakla suçlan›yor ve bunun üzerine, “Hay›r, Bobby Bilmemkim’lerin yapabilece¤i bir ﬂey de¤il bu,” diye yan›t veriyor.
Sanki ayn› ad› taﬂ›yan ve eleﬂtiriyi ya da sorumlulu¤u üstlenen
apayr› bir kiﬂi varm›ﬂ gibi.
Oliver’›n durumu hiç de böyle say›lmaz. Tam olarak ünlü biri
diyemezsiniz ona, öyle de¤il mi? Oysa kendinden “Oliver” diye söz
ediyor, adeta olimpiyatlarda alt›n madalya kazanm›ﬂ biri gibi. Ya da
san›r›m bir ﬂizofren gibi.
O l i v e r Borçlar›n Kuzey-Güney hatt›nda yeniden yap›land›r›lmas› konusunda ne düﬂünüyorsunuz? Peki, euro’ya iliﬂkin gelece¤e
yönelik beklentiler konusunda? Kaplan ekonomilerinin yüzündeki
gülümseme konusunda? Maden tüccarlar› nükleer korku hayaletini
kafalar›ndan atabildiler mi dersiniz? Eminim ki Stuart’›n bütün bu
meselelerde sa¤lam ve sars›lmaz görüﬂleri vard›r. O, a¤›rbaﬂl› biri
* (Fr.): “Düﬂkünleﬂmiﬂ.” (ç.n.)
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olmaktan çok a¤›r ayak biridir. Alt› ünlü Belçikal›, sizlerle ﬂu konuda bahse girerim ki, Stuart bu iki sözcük aras›ndaki fark› bilmiyordur. A¤›r ayak sözcü¤ünün ard›ndan tez canl› gibi bir sözcü¤ün gelece¤ini bekliyordur o, budalalar budalas› Stuart. Bir dürüstlük timsali Stuart, hepsi bu. Ama ironiden yana biraz zü¤ürt, öyle diyelim
mi?
Hey, kesin art›k. Siz ikiniz. Kesin diyorum. Böyle gitmez bu.
‹nsanda ne tür bir izlenim uyand›rd›¤›n›z› san›yorsunuz?

Gillian

Oliver
Size ne demiﬂtim? Tren istasyona giriyor, çuf-çuf-çuf
çuf-çuf-çuf...
G i l l i a n E¤er bu iﬂe yeniden kalk›ﬂ›yorsak, kurallar›na göre oyna-

mal›y›z. Kendi aram›zda konuﬂmak yok. Hem, Sophie’yi müzik
dersine kim götürecek?
Merak ediyor olabilirsiniz diye söylüyorum, Gillian, Tahminci Adamlar’›n onursal temsilcisidir.

Oliver

Domuz etiyle ilgilenir misiniz? Gerçek tad› olan, gerçek
domuz eti? Genel yöneticilik konusunda ne düﬂünüyorsunuz?

Stuart

O l i v e r Simenon d›ﬂ›nda, alt› m›? Çocuk oyunca¤›. Magritte, César Franck, Maeterlinck, Jacques Brel, Delvaux ve Tenten’in yarat›c›s› Hergé. Ve yüzde elli Johnny Hallyday’i, pourboire* olarak ekliyorum.

Kesin art›k! Kötü laflar etmekte birbirinizle yar›ﬂ›yorsunuz. Neden söz etti¤inizi hiç kimse bilmiyor. Bak›n, baz› ﬂeyleri
aç›klamam›z gerekti¤ini düﬂünüyorum ben sadece.
S t u a r t Kötü laflar etmekte birbirimizle yar›ﬂ›yormuﬂuz. Tart›ﬂmaya aç›k bir konu bu, san›r›m. ﬁu anki koﬂullarda.
Gillian

* (Fr.): “Bahﬂiﬂ.” (ç.n.)
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Pekâlâ, bir ﬂeyi aç›klamak isterim. Frank Ifield asl›nda Avustralyal› de¤ildi. Orada yaﬂam›ﬂ olabilir, ama ‹ngiltere’de do¤du. Dahas›n› bilmek istiyorsan›z söyleyeyim, Coventry’de. Ayr›ca laf aç›lm›ﬂken ﬂunu da söyleyeyim ki, “I Remember You” asl›nda yirmi y›l
öncesinde yaz›lm›ﬂ bir Johnny Mercer ﬂark›s›yd›. Kültür snoblar›
hiç bilmedikleri ﬂeyler konusunda niçin böyle hep alayc› konuﬂurlar
ki?
Baz› ﬂeyleri aç›klamak m›? Acaba bunu, Dies Irae’ye* varaca¤›m›z vakte, çok baﬂl› bir sualt› zebanisi bizi üç diﬂli yabas›yla
ittirip, yarasa kafal› bir kertenkele ba¤›rsaklar›m›z› k›l›çla deﬂene
kadar b›rakamaz m›y›z diyorum? Baz› ﬂeyleri aç›klamak m›? Siz
gerçekten de böyle bir ﬂeyin gerekli oldu¤unu mu düﬂünüyorsunuz?
Buras› Roma Senatosu olmak ﬂöyle dursun televizyonda bir aç›koturum program› bile de¤il. Aman, pekâlâ, o zaman. ‹lk önce ben
baﬂl›yorum.

Oliver

S t u a r t Niçin onun baﬂlamas› gerekti¤ini anlam›yorum. Bu tam da

Oliver’dan beklenebilecek bir davran›ﬂ. Zaten, her zaman ilk hikâyenin ak›lda kald›¤›n› pazarlamac›l›ktaki herkes bilir.
Oliver
Gillian

Bana nee. Önce ben. Bana nee, bana nee.
Oliver, sen k›rk iki yaﬂ›ndas›n. “Bana ne” diyemezsin.

O l i v e r O zaman bana öyle gülümsemeyin. Bana nee. Bana nee
bana nee, iﬂte. Hadi, bize bir gülün. Gülmek istedi¤inizi biliyorsunuz. Lütfen. ‹stirham ediyorum.

Alternatif buysa, ben orta yaﬂl› olmay› ye¤lerim. Resmi
ya da gayri resmi.

Stuart

Ah, pazarlama! Her zaman Akilleus topu¤um olmuﬂtur o
benim. Pekâlâ, e¤er arzu ediyorsa Stuart hepimizden önce baﬂlayaOliver

* (Lat.): “Gazap Günü.” (ç.n.)
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bilir, elinde hakikat de¤ne¤ini taﬂ›yarak ilk dönemeçten h›zl› h›zl›
dönebilir. De¤ne¤i sak›n düﬂürme, Stu-bebe! Ve ﬂeridinden de d›ﬂar› ç›kma. Hepimizi de diskalifiye ettirmek istemezsin, de¤il mi? Bu
kadar erken olmaz.
‹lk onun baﬂlamas› umurumda de¤il. Benim sadece bir ricam
var, egomanyakl›k, ç›karc›l›k ya da pazarlama gerekçeleriyle öne
ç›kan bir rica de¤il bu, görgü kurallar›, sanat ve baya¤› olan ﬂeylerden dehﬂet duyma ad›na bir rica. Lütfen bundan sonraki anlat›ya
“Hikâyenin Özeti” demeyelim. Lütfen demeyelim. Lütfen. ‹stirham
ediyorum.
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