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"A$k Vesaire •» 

Çada˛ ingiliz edebiyatın önde gelen isim-
lerinden biri olan Julian Barnes, 1946'da 
Leicester'da dodu. Takma adla polisiye ro-
manlar da yazmı˛ olan yazar, gazetecilik ve 
ele˛tirmenlik de yapmı˛tır, 
tik romanı "Metroland" ile Somerst Maug-
ham Odülü'nü kazanan yazar, hemen ar-
dından "Benimle Tanı˛madan Önce" adlı 
ikinci eserini yayınladı. Bu eser, yazarının 
ileride daha dei˛ik biçimleriyle de ele al-
maktan bıkmayacaı kadın ile erkek arasın-
daki ili˛kileri bu defa "kıskançlık" duygusu 
ekseninde inceler. Romanın kadın kahra-
manının, geçmi˛te ucuz seks filmlerinde oy-
namı˛ bir oyuncu olması, erkek kahrama-
nın bu filmleri zaman zaman seyretmesi ve 
geçmi˛e dair çok fazla ˛eyi merak etmesi 
bu kıskançlık duygusunu arttıran unsurlar 
oluyordu. Julian Barnes'ın üne kavu˛ması-
nı salayan yapıtı ise "Flaubert'in Papaa-
nı" adlı romanı oldu. Yazar bu yapıtı ile Ge-
offrey Faber Memorial Odülü'nü kazandı 
ve ayrıca Fransa'da Medicis Odülü'nü kaza-
nan ilk ›ngiliz olarak geni˛ okur kitlelerine 
ula˛tı. Bu eser, adından da anla˛ılacaı gibi 
19. yüzyılın ünlü Fransız romancısı Gustav 
Flaubert'in ya˛antısını anlatıyordu ancak 
bu anlatıyı çok güçlü yan bir öyküyle bir-
le˛tirerek ortaya müthi˛ bir kurmaca çıkar-
tıyordu. 
"Flaubert'in Papaanı" günümüze dek ya-

zarın en önemli eseri olma özelliini koru-
sa da, 1989 yılında yazdıı "10.5 Bölümde 
Dünya Tarihi" adlı romanı da epey ses ge-
tirmi˛tir. Yazar bu romanında Nuh'un Ge-
misi mitini: bir tahta kurdunun bakı˛ıyla, 
ironik bir ˛ekilde ele alıyordu. 1996 yılında 
yayınlanan "Man˛ Ötesi" adlı yapıtı ise ya-
zarın ilk öykü kitabı olma özelliini ta˛ıyor. 
Çe˛itli zaman dilimlerine yayılan on öykü 
de, aslında ortak bir olguya yöneliyor: 
Fransızların kültürel dünyalarının ›ngiliz-
ler tarafından ke˛fedilmesi. 
Yazarın 2000 yılında yayınlanan son roma-
nı "A˛k Vesaire" ise geçtiimiz günlerde 
okurlara sunuldu. Bu eserinde Julian Bar-
nes tarihi mitleri ve ki˛ileri bırakıp, en ba-
˛arılı olduu alana dönerek yine bir a˛k ili˛-
kisini ele alıyor. Ancak bu sefer ele alınan 
ili˛ki daha karı˛ık, çünkü ˛öyle bir a˛k üç-
geni mevcut: evli olan yoksul bir çift ve ka-
dının artık çok zengin olan ve bu çifte yar-
dım etmek isteyen eski e˛i. Eserin en önem-
li özellii ise yazarın kahramanlarını direkt 
okurla ba˛ ba˛a bırakması. Yani tüm kahra-
manlar hikayeyi kendi aızlarından anlatı-
yorlar. Yazar ise sadece yeri geldiinde on-
lara mikrofon uzatan bir aktarıcı konumun-
da. ›lk on sayfada yazarın anlatım teknii-
ne alı˛amadıınız için kitabı bir kenara at-
mazsanız, bir daha elinizden bırakamadan 
okuyacaınız bir roman "A˛k Vesaire". 
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edebiyat seçkileri... 

Georges Perec 
"W mı ıhı Bir 

(oeuhlult Hatırası 
Tüm dünyada daha çok "Ya˛am Kullanma Kı-
lavuzu" adlı eseriyle tanınan Georges Perec, 
yakın dönem Fransız edebiyatının önemli 
isimlerinden biridir. 1936 yılında Paris'te do-
an Perec, 1954 yılında ba˛ladıı tarih öre-
nimini kısa sürede bırakır. 1965 yılında "fiey-
ler" adlı eseriyle Renaudot ödülünü kazanan 
Perec, bu eserinde özgürlüklerinden hiç 
ödün vermeden her ˛eye sahip olmaya çalı-
˛an genç bir çiftin öyküsünü anlatır. Örenci-
liklerini yeni bitirmi˛ bu gençler için dü l̨e-
dikleri ya˛ama ula˛mak çok da kolay deildir 
elbette... 

Yapıtlarını ba˛ka yapıtlardan olu˛an bir bütü-
nün parçası olarak gören Perec, bu yönüyle 
de aslında klasik bir Fransız yazarı görünü-
mü verir. Çünkü daha önce Balzac'ın tüm ya-
pıtları birbirinin devamı olarak geli˛meye 
ba˛lamı˛tı. Balzac bunu en ba˛ından planmı˛ 
deildi ama yazın serüveni Balzac'ı önceki 
romanlarının kahramanlarından kopartama-
mı˛ ve yazarın tüm eserleri arasında organik 
bir ba olu˛mu˛tu. Sonrasında ise Zola. Bal-
zac'ın bu yönünden etkilenerek eserlerini 
planlı olarak birbirine balı ˛ekilde kaleme 
almı˛tı ("Therese Raguin" adlı romanı bu bü-
tünün dı˛ında kalır). Yıllar sonra Perec ise 
eserlerini sadece kendi dier eserlerinin de-
il, ba˛ka yazarların yapıtlarının da bir parça-
sı olarak nitelendirdi. Bu üç Fransız yazarın-
da gördüümüz bu olguya kısmen Ahmet 

GEORGES PEREC 

w 
YA DA B›R ÇOCUKLUK HATIRASI 

M 

Hamdi Tanpınar'm eserlerinde de rastlayabi-
liriz. Bir romanın ana kahramanları, ba˛ka 
bir romanda, daha geri planlarda kar˛ımıza 
yeniden çıkarlar. 
Perec eserlerine dönecek olursak, yazarın 
1967 yılında yazdıı "Uyuyan Adam" adlı an-
latı tarzındaki eseri yazarın iç dünyasını 
okurla payla˛tıı, oldukça karamsar bir eser. 
"W" adlı eseri ise 1975 yılında yayınlansa da, 
yazarın yazdıı ilk metinleri yıllar sonra der-
lemesinden olu˛makta. Dolayısıyla bu eser 
için yazarın ilk eseri de diyebiliriz. Çapraz an-
latım tekniinin kullanıldıı bu eserde yazar 
bir yandan kendi çocukluk anılarının pe˛ine 
dü˛erken, dier taraftan W adlı köyü ve ora-
daki spor faaliyetlerini anlatıyor. Bu iki anla-
tı yapıtın sonunda okuru ˛a˛ırtan bir ˛ekilde 
birle˛iyor ve W köyünün esrarı ortaya çıkı-
yor. 

Yazarın ba˛yapıtı ise 1978 yılında yayınladıı 
"Ya˛am Kullanma Kılavuzu"dur. Parça bü-
tün ili˛kisini irdeleyen bu eser. büyükçe bir 
apartmanı ve geçmi˛teki-˛imdiki sakinlerini, 
apartmanın merdivenlerinden ba˛layarak an-
latıyor. Okurun birçok hayata tanık olduu, 
birçok parçayı zamanla birle˛tirmeyi ba˛ara-
bildii bu eser, farklı okumalar yapmak iste-
yen okur için bulunmaz eserlerden birisi. 
1982 yılında hayatını kaybeden Perec'in bir-
çok eseri daha dilimize çevrilip, yayınlanmayı 
beklemekte. 
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