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JACK KEROUAC: Amerikal› romanc›, ﬂair ve Beat Kuﬂa¤›'n›n önde gelen sözcülerinden Jack Kerouac 1922 y›l›nda Amerika'n›n o dönemde yoksullaﬂmaya baﬂlam›ﬂ fabrika kentlerinden Lowell,
Massachusetts'te Frans›z-Kanadal› bir göçmen ailenin üçüncü çocu¤u olarak dünyaya geldi. Kökenleri Brötonlara, K›z›lderililere, hatta Kerouac'›n bir iddias›na göre Keltlere uzanan, tek bir etnisiteye s›¤d›r›lamayacak zenginlikte bir haritaya sahip olan ailesi, evde Frans›zcan›n Quebec'e
özgü bir diyalekti olan Joules a¤z›n› kullan›yordu. Dolay›s›yla Kerouac, ‹ngilizceyi ancak alt› yaﬂ›nda ö¤rendi. Katolik okullar›nda e¤itim alan Kerouac, kazand›¤› spor bursuyla New York'taki
Columbia Üniversitesi’ne gitti; Allen Ginsberg ve William S. Burroughs ile de bu üniversitede
tan›ﬂt›. ‹lk roman› The Town and the City 1950 y›l›nda yay›mland›, ama Kerouac'› döneminin en
çok tan›nan yazarlar› aras›na sokan, 1957'de yay›mlanan Yolda adl› roman› oldu. Kerouac, 1969
y›l›nda St. Peterburg, Florida'da k›rk yedi yaﬂ›nda hayata gözlerini yumdu.
1951 y›l›nda yazd›¤›, fakat dönemin gerek toplumsal gerek edebi kabullerinin ötesinde bir yap›t oldu¤u için alt› y›l yay›nc› bulamayan Yolda, ancak 1957 y›l›nda, defalarca düzeltiden geçirildikten sonra yay›mlanabildi. Kerouac'›n, arkadaﬂ› Neal Cassady ile Amerika'n›n dört bir yan›na ve Meksika'ya yapt›¤› yolculuklar› “Amerikan Rüyas›”n›n s›n›rlar›n› s›nayan bir içerik ve üslupla kâleme ald›¤› Yolda, en masumlaﬂt›r›lm›ﬂ haliyle bile 1940 ve 1950'ler Amerikas›’n›n dayat›lan de¤erlerinin d›ﬂ›nda kalan caz, cinsellik, uyuﬂturucu, alkol gibi temalar› iﬂledi¤i için büyük
yank›lar uyand›rd› ve gençlik isyan›n›n el kitab› haline geldi. Roman›n bu yüzeyinin alt›nda yatan spiritüel aray›ﬂ; So¤uk Savaﬂ ABD'sinin öz-denetim ve öz-sansürü besleyen, ulusal birlik ad›na tektiplili¤i dayatan tek de¤erli mant›¤› karﬂ›s›nda yeni bir paradigma oluﬂturma çabas› ise
Yolda'n›n zaman içinde heterojen altkültürler taraf›ndan benimsenmesine ve bir kült kitap haline gelmesine yol açt›. Ne var ki, Kerouac, özellikle Vietnam Savaﬂ› s›ras›nda yapt›¤› aç›klamalardan da anlaﬂ›labilece¤i gibi, altkültürlerin muhalif siyaset aray›ﬂlar›n› paylaﬂayan bir yazar
de¤ildi. Dahas›, Beat Kuﬂa¤›'n›n sözcüsü haline getirilmesinde zorlama bir yan vard› ve kendisine yüklenen alkolle beslenen "isyankâr" imaj›n›n alt›nda eziliyordu. Yolda'n›n yay›mlan›ﬂ›n›n ard›ndan sürekli olarak Beat Kuﬂa¤›'n›n de¤erlerini anlatma çabas›na giren, bir yandan kendisine
yüklenen imaja uygun yaﬂamaya çal›ﬂan, bir yandan da ne zaman göçmenlik, çift-dillilik gibi deneyimlerinden bahsedecek olsa gazetecilerin kap›lar›n› kapal›, kulaklar›n› t›kal› bulup düﬂ k›r›kl›¤›na u¤rayan Kerouac, 1969 y›l›nda alkol kullan›m›na ba¤l› bir iç kanamadan öldü. Dünya çap›nda okur alg›s›nda isyan ile özdeﬂleﬂen Yolda ise, de¤iﬂen tarihsel ve toplumsal koﬂullar alt›nda bile bu özelli¤ini korumakta, hatta okurlar› küçük çapl› isyanlara sürüklemektedir: Amerika'n›n büyük kitabevlerinde çoklukla raflarda de¤il kasan›n arkas›nda konumlanmas›n›n sebebi, Yolda'n›n ‹ncil'in ard›ndan en çok "araklanan" kitap oldu¤u söylencesindendir.
Yay›mland›¤› dönemde Yolda'n›n al›mlan›ﬂ› büyük ölçüde "sansasyon" çerçevesinde gerçekleﬂmiﬂtir. Edebiyat ve eleﬂtiri çevrelerini ikiye bölen, kimilerinin Hemingway'in yap›tlar›na denk
tuttu¤u, kimilerinin ise yaz›ndan saymad›¤› Yolda, bugün Amerikan modernizmi ile postmodernizmi aras›nda bir köprü kuran, caz müzi¤inin ritimlerini yaz›ya yans›tmas›yla deneysel, yaﬂam›n potansiyelleri ile totalitaryanizme yak›n bir düzenin izin verdikleri aras›ndaki boﬂlu¤u bir
yol mitiyle doldurmaya, yeniden yaratmaya çal›ﬂmas›yla romantik bir edebiyat yap›t›d›r. Dahas›, Kerouac beyaz ve baﬂar›l› Amerika mitinin karﬂ›s›na göçmenlerin, tar›m iﬂçilerinin, gezgin
serserilerin hayat›n› koyarak ve bunu bir d›ﬂarl›kl› gözüyle yaparak kültürel alg›da bir k›r›lmaya
yol açm›ﬂt›r.
Yolda'n›n düzeltiden geçirilmemiﬂ, orijinal metni, kitab›n 1957'de yay›mlan›ﬂ›n›n ellinci y›l› onuruna 2007 y›l› Eylülünde kitap format›nda yay›mlanm›ﬂt›r. Kült roman Yolda aras›ndaki en belirgin fark ayr›nt›ya çok daha fazla yer ay›rmas›d›r: Yolda'dan daha uzundur, bugünün ölçütleriyle masum say›lsa bile cinsel anlamda daha ç›lg›n deneyimlere ve eﬂcinselli¤e yer vermektedir;
dil bak›m›ndan ise Kerouac bir virtüöz olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Dahas›, orijinal parﬂömende Kerouac dostlar›n›n gerçek isimlerini kullanm›ﬂt›r. Söz konusu metnin al›mlan›ﬂ› da farkl› olmuﬂtur: Kült kitap Yolda yay›mland›¤›nda otobiyografik de olsa bir kurmaca metni olarak al›mlanm›ﬂken, orijinal metin bugün bir hat›rat olarak görülmektedir.
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Yoldaﬂ, veriyorum elimi sana!
Paradan k›ymetli aﬂk›m› veriyorum,
Tanr›dan ya da yasadan önce veriyorum kendimi sana,
Ya sen kendini verecek misin? Ç›kacak m›s›n benimle yola?
Nefes al›p verdikçe hiç ayr›lmasak m› yoksa?
Walt Whitman
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Orijinal Rulo

Neal ile Neal ile babam›n ölümünün üzerinden çok geçmeden tan›ﬂt›m… Babam›n ölümüyle ve her ﬂeyin öldü¤üne dair duydu¤um o korkunç hisle bire bir ba¤lant›s› olmas› d›ﬂ›nda hakk›nda konuﬂmak istemedi¤im ciddi bir
hastal›¤› yeni atlatm›ﬂt›m. Neal’›n geliﬂiyle hayat›m›n yoldaki hayat›m diyebilece¤im k›sm› gerçek anlam›yla baﬂlad›. Ondan önce bat›ya gitmeyi, ülkeyi görmeyi hep hayal etmiﬂtim, sürekli belli belirsiz planlar yaparak ve hiçbir zaman tastamam yola ç›kmayarak falan filan. Neal beraber yolculuk yapmak için mükemmel bir herif çünkü
adam bilfiil yolda; ana babas› 1926 y›l›nda bir külüstürle
Los Angeles istikametinde ilerlerken Salt Lake City’nin
içinden geçti¤i s›rada do¤muﬂ. Neal hakk›nda ilk duyumlar›m› bana onun Colorado Islahevi’nde yazd›¤› mektuplar› gösteren Hal Chase’den alm›ﬂt›m. Bu mektuplar muazzam ilgimi çekmiﬂti; çünkü çok safiyane ve nazik bir tav›rla Hal’den Nietzsche hakk›ndaki her ﬂeyi ve Hal’in bildi¤i ve pek tabii nam salmas›na neden olan bütün o harika entelektüel ﬂeyleri ö¤retmesini istiyordu. Bir ara Allen Ginsberg’le bu mektuplar hakk›nda konuﬂtuk ve ﬂu
tuhaf Neal Cassady’yle bir gün tan›ﬂ›p tan›ﬂmayaca¤›m›z› merak ettik. Bunlar çok önce olan ﬂeyler, Neal’›n bugünkü Neal de¤il, baﬂtan aya¤a gizeme bürünmüﬂ genç
bir hapisane çocu¤u oldu¤u zamandan. Sonra Neal’›n Islahevi’nden ç›kt›¤›na ve ilk defa New York’a geliyor oldu¤una dair haberler geldi; ayr›ca Louanne ad›nda 16 yaﬂ›nda bir k›zla yeni evlendi¤i yolunda söylentiler vard›. Bir
gün Columbia Üniversitesi’nin kampüsünde tak›l›yordum
ve Hal’le Ed White bana Neal’›n ﬂehre yeni geldi¤ini ve
Bob Malkin diye bir adam›n Do¤u Harlem’deki, ‹spanyol
Harlem’indeki, s›cak suyu olmayan mekân›nda kald›¤›n›
söyledi. Neal, ufak tefek ç›t›r güzel Louanne’le birlikte önceki gece gelmiﬂti, ilk defa NY’dayd›; Greyhound otobüsünden 50. Sokak’ta indiler, yemek yiyecek bir yer aramak için köﬂeyi döndüler ve do¤rudan Hector’un Yeri’ne
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girdiler; ve o zamandan beri Hector’un yeri Neal için
NY’nin büyük simgelerinden biri oldu. Leziz ve kocaman
jöleli keklere ve kremal› pastalara para harcad›lar. Ve bütün bunlar olup biterken Neal, Louanne’e ﬂöyle ﬂeyler
söylüyordu: “ﬁimdi tatl›m iﬂte Ny’deyiz ve her ne kadar
Missouri’yi geçerken, özellikle bana kodes belas›n› hat›rlatan Bonneville Islahevi’nin ordan geçerken akl›mdan
geçen her ﬂeyi tam olarak sana söylememiﬂ olsam da kiﬂisel duygu dünyam›z› ilgilendiren bütün bu art›klar› ertelememiz ve vakit kaybetmeden çal›ﬂma hayat›yla ilgili
belli planlar üzerinde düﬂünmeye baﬂlamam›z kesinlikle
zaruri…” Ve o s›ralardaki tarz›yla devam edip gidiyor. Bizim çocuklarla s›cak suyu olmayan mekâna gittik ve Neal alt›nda baks›r›yla açt› kap›y›. Louanne çabucak yataktan f›rlad›; belli ki sikiﬂiyorlard›. Neal hep böyleydi. Mekân›n sahibi öbür eleman Bob Malkin de oradayd›; ama belli ki, Neal aﬂk meﬂk iﬂleriyle ilgilenirken onu mutfa¤a kahve yapmaya yollam›ﬂt›…..çünkü onun için seks hayattaki
biricik kutsal ve önemli ﬂeydi, her ne kadar yaﬂamak için
götünden ter damlasa da falan filan. Neal hakk›ndaki ilk
izlenimim onun genç bir Gene Autry oldu¤u yönündeydi- -ﬂekli ﬂemali düzgün, dar kalçal›, mavi gözlü ve hakiki
bir Oklahoma aksan›na sahip. Asl›nda L’le evlenmeden
ve do¤uya gelmeden önce büyük bir hayvan çiftli¤inde,
Ed Uhl’un Sterling, Colorado’daki yerinde çal›ﬂ›yormuﬂ.
Louanne harika, ufak tefek tatl› bir ﬂeydi; ama bir süre
sonra kan›tlayaca¤› üzere, inan›lmaz aptald› ve korkunç
ﬂeyler yapabilecek kapasitedeydi. O gece hepimiz bira içtik ve ben sarhoﬂ oldum, boﬂ boﬂ geyik yapt›m, öbür kanepede uyudum; ve sabah, hep beraber kasvetli bir günün gri ›ﬂ›¤›nda küllüklerdeki izmaritleri mal mal içip otururken Neal kayg›yla aya¤a kalkt›, düﬂünerek oday› turlad› ve yap›lmas› gerekenin Louanne’in kahvalt› haz›rlamas› ve yerleri süpürmesi oldu¤una karar verdi. Sonra ben
bas›p gittim. Neal hakk›nda baﬂta bütün bildi¤im buydu.
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Ertesi hafta boyunca her nas›lsa, Hal Chase’e, nas›l yazabilece¤ini ondan kesinlikle ö¤renmek zorunda oldu¤u itiraf›nda bulundu; Hal benim yazar oldu¤umu ve tavsiye
için bana gelmesi gerekti¤ini söyledi. Bu s›rada Neal bir
otoparkta iﬂ bulmuﬂtu; Louanne’le, oraya niye taﬂ›nd›klar›n› Tanr› bilir, Hoboken’deki evlerinde kavga ettiler ve
k›z öfkeden o kadar kudurdu ve o kadar kin güttü ki k›ç›ndan uydurdu¤u saçma sapan sahte bir suçlamayla Neal’› polise ﬂikâyet etti ve Neal da Hoboken’den tüymek zorunda kald›. Yani yatacak yeri yoktu. Do¤rudan, annemle
yaﬂad›¤›m Ozone Park’a geldi ve bir gece ben kitab›m ya
da resmim ya da siz ne derseniz deyin onun üzerinde çal›ﬂ›rken kap› t›kland› ve Neal oradayd›; e¤iliyor, koridorun
karanl›¤›nda ayaklar›n› sürüyerek yaltaklan›yor ve “Selam, beni hat›rlad›n m›, Neal Cassady? Bana nas›l yaz›ld›¤›n› göstermeni istemek için geldim” diyordu. “Peki Louanne nerde?” diye sordum; ve Neal onun belli ki orospuluk yaparak üç beﬂ kuruﬂu bir araya getirdi¤ini ya da buna benzer bir ﬂey yapt›¤›n› ve Denver’a döndü¤ünü söyledi… “Orospu!” Salonda oturmuﬂ, gazetesini okuyan annemin önünde istedi¤imiz gibi konuﬂamayaca¤›m›z için
birkaç tane bira içmek üzere d›ﬂar› ç›kt›k. Annem Neal’a
ﬂöyle bir bakt› ve ta en baﬂ›ndan, onun delinin teki oldu¤una karar verdi. Onunla ç›lg›n Amerikan gecesi boyunca birden fazla yolculuk yapaca¤›n› hiçbir zaman hayal
etmemiﬂti. Barda Neal’a, “Abi b›rak ﬂimdi, bana sadece
yazar olmak istedi¤in için gelmedi¤ini çok iyi biliyorum,
ki ayr›ca yazar olmak hakk›nda bir benny ba¤›ml›s›n›n
tutkusuyla ba¤l› olman gerekti¤i d›ﬂ›nda ben ne biliyorum ki” dedim; ve o, “Evet elbette, ne demek istedi¤ini
tam olarak biliyorum ve aç›kças› bu sorunlar› ben de düﬂündüm; ama benim istedi¤im Schopenhauer’in içedönük
gerçekleﬂtirilmiﬂ vesaire hakk›ndaki ikilili¤ine dair bu faktörlerin gerçekleﬂtirilmesi…” dedi ve böyle böyle devam
ederek ne benim ne kendisinin bir g›d›m anlad›¤› ﬂeyler15

den bahsetti ve demek istedi¤im, o günlerde ne konuﬂtu¤unu hakikaten bilmiyordu; bu da demek oluyor ki, gerçek bir entelektüel olman›n harika olas›l›klar›na tutulmuﬂ
genç bir hapisane çocu¤uydu ve konuﬂmalar›n› duydu¤u
“gerçek entelektüellerin” tonunu ve onlar›n kulland›¤› kelimeleri birbirine girmiﬂ ﬂekilde kullanmaktan hoﬂlan›yordu; ancak ﬂunu bilin ki, t›pk› di¤er ﬂeylerde oldu¤u gibi
bunda da o kadar saf de¤ildi ve Leon Levinsky’yle birkaç
ay geçirdikten sonra entelektüelli¤in bütün terimlerini,
jargonunu ve tarz›n› tamamen kapm›ﬂt›. Yine de, bu deli
taraf› onu sevmemi sa¤lad› ve evimin arkas›ndaki Linden
Bar’da beraber sarhoﬂ olduk ve iﬂ bulana kadar evimde
kalmas› konusunda ve dahas› bir ara bat›ya gitmek üzere anlaﬂt›k. Bu, 1947 k›ﬂ›yd›. Neal’la tan›ﬂt›ktan k›sa süre
sonra devasa The Town and the City’mi yazmaya ya da
resmetmeye baﬂlad›m ve bir gece, Neal’›n evimde akﬂam
yeme¤i yedi¤i gece, dört bölüm kadar ilerlemiﬂtim ve o,
New York’ta, 34. Cadde’deki Hotel NYorker’›n otopark›nda yeni bir iﬂ bulmuﬂtu bile ve ben daktilomda h›zla yazarken omzumun üzerinden e¤ildi ve “Hadi be abi, bu k›zlar beklemez bak, çabuk yaz” dedi ve ben de, “Bi dakka
bekle, ﬂu bölümü bitirir bitirmez senleyim” dedim ve bitirdim ve o yazd›¤›m bütün kitab›n en güzel bölümlerinden biri oldu. Sonra giyindim ve k›zlarla buluﬂmak üzere
h›zla NY’ye do¤ru hareketlendik. Bildi¤iniz gibi, Ozone
Park’tan New York’a gitmek tren ve metroyla bir saat sürüyor ve Brooklyn’in çat›lar› üzerinden trenle geçerken el
kol hareketleri yaparak ve ba¤›ra ça¤›ra heyecanla konuﬂtuk ve Neal gibi benim de tahtalar›m hafiften eksiliyordu.
Neal’›n nesi vard› ki sonuçta; hepsini toplasan, en basit
haliyle, adam hayata karﬂ› muazzam bir heyecan duyuyordu ve her ne kadar bir sahtekâr olsa da, yaﬂamay› ve
ayr›ca baﬂka türlü dikkatini çekemeyece¤i insanlarla iliﬂkiye girebilmeyi çok istedi¤i için sahtekârl›k yap›yordu.
Sözümona, beni de kand›r›yordu ve ben bunu biliyordum,
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