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E. M. FORSTER

Hindistan’a  
Bir Geçit

A Passage to India

İNGİLİZCEDEN ÇEVİREN Hasan Fehmi Nemli

LIONEL TRILLING’İN ÖNSÖZÜ,  
MALCOLM BRADBURY VE PETER BURRA’NIN SONSÖZLERİ,  

D.H. LAWRENCE VE VIRGINIA WOOLF’UN KİTABA DAİR 
DÜŞÜNCELERİYLE



EDWARD MORGAN FORSTER Ailesinin Londra’da Dorset Meydanı’ndaki evinde 
1879’un ilk sabahı dünyaya geldi. Edwar Morgan Llewellyn Forster adlı bir mimar 
ile Alice Clara “Lily” Whichelo’nun tek çocuğuydu. Babasını erken yaşta kaybeden 
Forster, Tonbridge Okulu’nda öğrenim gördükten sonra King’s College, Camb-
ridge’e kabul edildi ve burada önce klasik filoloji, daha sonra tarih eğitimi gördü. 
Kolejiyle hayat boyu bağını koparmayan Forster, olgunluk döneminde fahri öğretim 
üyeliği alacak ve dersler verecekti. Okul günlerinde Leonard Woolf, Lytton Strachey 
ve John Maynard Keynes gibi Bloomsbury Grubu üyeleriyle arkadaşlık kurdu; ya-
zarlık kariyeri boyunca da bu grubun uzak çevresinde yer almayı sürdürdü. Altı ro-
manından dördü Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesinden önce yayımlanmıştır: 
Meleklerin Uğramadığı Yer (1905), The Longest Journey (En Uzun Yolculuk, 1907), 
Manzaralı Bir Oda (1908) ve Howards End (1910). Savaş yıllarında İskenderiye’de 
Kızıl Haç yararına görev yapan Forster, savaş sonrasında daha önce de ziyaret ettiği 
Hindistan’a giderek Dewas Mihracesi’nin yanında özel kalemlik yaptı. On yıl arayla 
yaptığı iki Hindistan seyahati sonrasında Hindistan’a Bir Geçit romanını bitirmiş ve 
1924 yılında yayımlamıştır. Edebiyat çevrelerinin ve halkın övgülerle karşıladığı 
roman aynı zamanda Femina-Vie Heureuse ve James Tait Black Memorial Ödülü’nü 
de kazanmıştır. Bu başarılarına rağmen Forster’ın yazarlık ve üretkenlik konusunda 
ciddi şüpheleri devam etmiş ve hayat boyu yakasını bırakmamıştır. Kişisel hayatını 
gizli tutan ve günlüğüne “Böyle davranmaya devam edersem iyiden iyiye tuhaf-
laşacak ve sevimsizleşeceğim,” diye yazan Forster’ın savaştan önce kaleme aldığı 
homoseksüel öğeler taşıyan romanı Maurice de yazarın ölümünden sonrasına değin 
yayımlanmamıştır. Buna rağmen Forster üretken bir edebiyat eleştirmeniydi; çeşitli 
süreli yayınlara incelemeler ve denemeler yazmış, Cambridge’de edebiyat üzerine 
verdiği bir dizi dersi Roman Sanatı (1927) adıyla kitaplaştırmıştır. Aldığı fahri dok-
toradan sonra hayatının geri kalanını Cambridge’de geçirdi. Forster’ın diğer eserleri 
arasında Cennet Dolmuşu (1911) ve The Eternal Moment (Ebedi An, 1928) adlı iki 
öykü derlemesi, iki deneme kitabı, iki biyografi, İskenderiye üzerine yazdığı iki kitap 
bulunur. 1949 yılında kendisine layık görülen şövalyelik unvanını reddetse de, 1969 
yılında liyakat nişanını aldı. 1970 yılında 91 yaşında hayatını kaybetti. Külleri bir gül 
bahçesine döküldü. Eserlerinde Victoria devrinin sınıfçı ve ahlâkçı tutumunu ve sö-
mürgeciliği eleştiren Forster, özel hayatında olduğu gibi edebiyatında da çelişkileri 
ve belirsizlikleri benimsemiştir. Zadie Smith onun hakkında şunları söyler: “Austen 
okurlarından hoşgörü ister. Forster’ın istediği ise daha yapışkan, daha yüz kızartıcı 
bir şeydir: sevgi.”
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•	 Hindistan’a Bir Geçit’in  
el	yazmasından	bir	sayfa	ve	ilk	
baskısının	kapağı.





•	Bombay’da	Umman	Denizi’ne	bakan	“Hindistan	Kapısı”.
•	Bangalore’da	İngilizler	için	yapılan	Birleşik	Hizmetler	Kulübü.



•	Patna’da	Avrupa	üslubuyla	yapılmış	bahçeli	bir	konut.
•	Ganj	üzerinden	Patna	manzarası.



Hindistan’dan	da	öteye	seyahat!
Ey	yeryüzünün	ve	gökyüzünün	sırları
Ey	gündüz	ve	gece,	size	seyahat!

–	WALT	WHITMAN

Seyid Ross Mesud’a
ve on yedi yıllık dostluğumuza



• Metindeki Forster’ın notları dışındaki bütün dipnotlar çevirmene aittir.

• Çevirmenin notu: A Passage to India’yı “Hindistan’a Bir Seyahat” adıyla çevir-
meyi uygun bulmama rağmen kitabın  1961’den beri Türkiye’de bu adla tanını-
yor olması, aynı adlı çok bilinen bir filminin olması ve daha da önemlisi hak-
kında yazılan çok sayıda inceleme yazısında, akademik çalışmada bu isme atıf 
yapılmış olması nedeniyle kitabın eski isminin korunmasının yerinde olacağı 
değerlendirmesi yapılmıştır.
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BİRİNCİ BÖLÜM

Cami

I

Marabar Mağaraları dışında –ki onlar da yirmi mil ötededir– 
Çandrapur1 kentinin olağanüstü bir yanı yoktur. Ganj Neh-
ri’nin içinden değilse de yanından geçtiği kent, nehrin yanı ba-
şında birkaç mil boyunca uzanır ve nehirde başıboş sürükle-
nen süprüntülerden zor ayırt edilir. Nehir burada kutsal sayıl-
madığından kıyısında yıkanan insanların kullandığı basamak-
lar bulunmaz; aslında nehir kıyısı diye bir şey de yoktur; kıyı-
ya sıralanmış dükkânlardan nehir görünmez bile. Sokaklar se-
fil, tapınaklar boştur ve birkaç güzel ev varsa da bunlar her za-
man bahçelerin veya pisliği çağrılan konuklar dışında herke-
sin gözünü korkutup geri dönmesine yol açan daracık sokak-
ların aşağısındadır. Çandrapur hiçbir zaman büyük ya da güzel 
bir kent olmamıştır, ama iki yüz yıl önce, o zamanlar bağımsız 
olan yukarı Hindistan ile deniz arasındaki yol üzerinde bulu-
nuyordu; güzel evler de o günlerden kalmadır. Süsleme heve-
si 18. yüzyılda sona erdi, zaten hiçbir zaman geniş halk kitlele-

1 Çandrapur coğrafi olarak Bankipur’u akla getiriyorsa da, sakinleri hayalidir –
Forster’ın notu.

 Bankipur, Bihar Eyaleti’nde Patna’nın varoşlarından biridir.
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rine yayılmamıştı. Çarşıda, pazarda resim bulunmadığı gibi oy-
ma süslemelere de pek az rastlanır. Ahşap balçığı andırır, aha-
li ise hareket halindeki balçıktır adeta. Gözün gördüğü her şey 
o kadar bayağı, o kadar tekdüzedir ki Ganj alçaldığında taşıdığı 
pislikleri toprağın üzerine bırakması beklenir. Evler yıkılır, in-
sanlar boğulur ve çürümeye bırakılır, ama kentin genel hatları, 
gelişimin alt basamaklarında olmakla birlikte yok edilemeyen 
bir hayat biçimi gibi şurada burada ilerleyip ötede beride geri 
çekilerek değişmeden kalır.

İçerilerde manzara değişir. Oval bir Meydan2 ve soluk renk-
li uzun bir hastane vardır. Avrasyalılara ait evler garın yakının-
daki yüksek bir bölgenin üzerine kurulmuştur. Demiryolunun 
ötesinde –ki nehre paralel uzanır– toprak alçalır, sonra olduk-
ça dik bir şekilde yeniden yükselir. İkinci yükseltinin üzerinde 
küçük bir Avrupa Mahallesi bulunur; buradan bakınca Çand-
rapur büsbütün farklı bir yer gibi görünür. Burası bağlık bah-
çelik bir yerdir. Bir kent değil, orasına burasına tek tük kulübe-
ler serpilmiş bir ormandır. Yanından ulu bir nehir geçen tropik 
bir parktır. Çarşıların arkasında saklanmış olan “toddy” palmi-
yeleri, tespihağaçları, mangolar ve kutsal incir ağaçları burada 
görünür olup bu sefer onlar çarşıyı arkalarında saklar. Bu ağaç-
lar eski havuzların beslediği bahçelerde boy atar, boğucu kenar 
mahallelerden ve ihmal edilmiş tapınakların bahçelerinden fış-
kırır. İnsandan ve eserlerinden daha güçlü olan bu bitkiler, bir-
birlerini dallarıyla ve başını sallayan yapraklarıyla selamlamak 
ve kuşlar için bir kent kurmak üzere, ışık ve hava peşinde, alt 
tabakalardan yukarılara tırmanırlar. Özellikle yağmurdan son-
ra aşağıda olup bitenleri gözlerden gizler, ama her zaman, gü-
neşten kavrulmuş ve yapraksız olduklarında bile yüksekler-
de oturan İngilizlerin gözünde kenti güzelleştirir; öyle ki yeni 
gelenler kentin kendilerine dendiği kadar sefil olduğuna ina-
namazlar; inip kendi gözleriyle görmek istediklerindeyse ha-
yal kırıklığına uğrarlar. Avrupa Mahallesi’nin kendisine gelin-
ce, insanda hiçbir heyecan uyandırmaz. Ne bir çekiciliği vardır 

2 Metinde Maidan. Urduca, Farsça ve Arapça meydan, maydan: Bir kentin içinde 
veya yakınında, genellikle pazar kurulan, tören vb. yapılan açık alan. 



41

ne de itici görünür. Önde kırmızı tuğladan kulüp binası, daha 
geride bakkal dükkânı ve mezarlığıyla akıllıca planlanmış bir 
mahalledir burası; bungalovlar birbirini dik açılarla kesen yol-
lar boyunca sıralanmıştır. Hiçbir çirkinliği barındırmayan ma-
hallenin tek güzelliği manzarasıdır ve ikisinin de üstünü örten 
gökyüzünden başka kentle ortak hiçbir yanı yoktur.

Gökyüzü de burada değişiklik gösterir, ama bitki örtüsü ve 
nehirdeki değişiklikler kadar belirgin değildir bu. Bulutlar ba-
zen gökyüzüne haritalar çizer, bununla birlikte normal olarak 
gök kubbe mavinin egemen olduğu karışık renklere bürünür. 
Gündüzleri gökyüzünün mavisi solar, toprağın beyazıyla birleş-
tiği yerde tümden apak olur; güneşin batışından sonra ufuk ko-
yu bir turuncuya, daha yukarıları ise morun en yumuşağına bü-
rünür. Ama özünde mavi her zaman varlığını sürdürür; gecele-
yin de. Sonra engin bir kubbeden sarkan lambaları andıran yıl-
dızlar belirir. Yıldızlarla bu kubbe arasındaki mesafe, kubbenin 
ötesinde uzanan mesafenin yanında bir hiçtir; bütün renkleri ar-
dında bırakan bu derinlik maviden kurtulmuş olarak uzar gider.

Gök karar verir her şeye; sadece iklimlere ve mevsimlere de-
ğil, yeryüzünün ne zaman güzelleşmesi gerektiğine de. Yeryü-
zü tek başına çok az şey başarabilir; olsa olsa birkaç çiçeğin aç-
masını sağlar o kadar. Oysa gök istediğinde Çandrapur çarşı ve 
pazarlarına nur yağar, bir ufuktan diğerine bereket yayılır. Gök 
bunu yapabilir, çünkü o kadar güçlü, o kadar büyüktür. Gücü-
nü her gün içine nüfuz eden güneşten, büyüklüğünü önünde 
secdeye varan topraktan alır. Hiçbir dağ onun kavsini bozmaz. 
Toprak fersahlarca dümdüz uzanır gider, biraz yükselir, sonra 
yeniden düzleşir. Sadece, bir grup yumruk ve parmağın toprak-
tan yukarı fışkırdığı güneyde, bu sonsuz uzanış kesintiye uğrar. 
Bu yumruk ve parmaklar, içinde olağandışı mağaraları barındı-
ran Marabar tepeleridir.

II

Bir uşağın yakalamasına kalmadan yere devrilen bisikletin-
den atlayan genç adam birkaç adımda verandanın eşiğine var-
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dı. Ateş almış gibiydi. “Hamidullah, Hamidullah! Geç mi kal-
dım?” diye bağırdı.

“Özür dileme,” dedi ev sahibi. “Sen her zaman geç kalırsın.”
“Lütfen, cevap ver bana, geç mi kaldım? Mahmud Ali her şe-

yi yedi mi? Öyleyse, başka yere giderim. Mr. Mahmud Ali na-
sılsınız?”

“Teşekkürler, Dr. Aziz, ölüyorum.”
“Akşam yemeğini yemeden mi? Vah, zavallı Mahmud Ali!”
“Şu gördüğünüz Hamidullah çoktan öldü. Siz bisiklet sürer-

ken ruhunu teslim etti.”
“Aynen öyle,” dedi diğeri. “Varsayın ki ikimiz de başka ve 

daha mutlu bir dünyadan sesleniyoruz size.”
“Sizin bu daha mutlu dünyanızda acaba nargile gibi bir şey 

de bulunur mu?”
“Zevzekliği bırak, Aziz. Biz burada hüzünlü şeylerden söz 

ediyoruz.”
Nargile, dostunun evinde her zaman olduğu gibi, tıka basa 

doldurulmuştu ve öfkeyle fokurduyordu. Aziz nargileyi okşa-
dı. Sonunda çıkmaya başlayan duman ciğerlerini ve burun de-
liklerini doldurarak pazarda dolaşırken ciğerlerini işgal etmiş 
olan yanmış tezek kokusunu defetti. Çok hoştu. Aziz kösnül, 
ama sağlıklı bir esrime içinde uzanmıştı ve içinde bulunduğu 
durumda diğer ikisinin konuşmaları ona hiç de hüzünlü gel-
miyordu; bir İngiliz’le dost olmanın mümkün olup olmadığı-
nı tartışıyorlardı. Mahmud Ali bunun mümkün olduğunu ileri 
sürüyordu, Hamidullah aynı fikirde değildi; ama o kadar iddi-
asız bir şekilde tartışıyorlardı ki aralarında bir sürtüşme çıkmı-
yordu. Ay gökyüzünde yükselir ve hizmetkârlar arkada yemek 
hazırlarken huzurunu bozacak hiçbir şey olmadan geniş veran-
dada uzanıp yatmak gerçekten de çok hoştu.

“Pekâlâ, bu sabah başıma gelenlere bir bak.”
“Ben bunun sadece İngiltere’de olabileceğini iddia ediyo-

rum,” diye karşılık verdi, yıllar önce, kitlesel akından önce bu 
ülkeye gitmiş ve Cambridge’de çok içten karşılanmış olan Ha-
midullah.

“Burada böyle bir şey imkânsız, Aziz! Şu kırmızı burunlu ço-



43

cuk mahkemede yine bana hakaret etti. Onu suçlamıyorum. 
Bana hakaret etmesi gerektiği söylenmiştir ona. Daha düne ka-
dar bayağı iyi bir çocuktu, ama diğerleri yakasına yapışmış ol-
malı.”

“Evet, benim görüşüme göre burada hiç şansları yok. Bir be-
yefendi olmak niyetiyle buraya geliyorlar ve onlara bunun yü-
rümeyeceği söyleniyor. Lesley’e bak, Blakiston’a bak, şimdi de 
sıra senin kırmızı burunlu çocukta, onu da Fielding takip ede-
cek. Turton’un ilk geldiği zamanı hatırlıyorum. Eyaletin başka 
bir bölgesindeydi. Siz inanmayacaksınız, ama Turton’la kendi 
arabasında seyahat etmişliğim var. Evet, Turton’la. Bir zaman-
lar hayli yakındık birbirimize. Bana pul koleksiyonunu göster-
mişti.”

“Şimdi de senin onu çalmanı bekliyor. Turton! Ama kızıl bu-
runlu çocuk ona rahmet okutacak!”

“Sanmam. Hepsi birbirinin aynısı oluyor, ne daha kötü ne 
daha iyi. Herhangi bir İngiliz’in Turton ya da Burton olması 
için iki yıl fazlasıyla yetiyor. Sadece tek harflik bir fark var ara-
larında. Bir İngiliz kadınaysa altı ay fazlasıyla yeter. Hepsi aynı. 
Benimle aynı fikirde değil misin?”

“Değilim,” diye cevapladı bu acı verici oyuna katılan ve söy-
lenen her kelimeyle hem içi sızlayan hem eğlenen Mahmud Ali. 
“Ben kendi payıma yöneticilerimiz arasında çok derin farklar 
görüyorum. Kırmızı Burun lafı ağzında geveler, Turton tane ta-
ne konuşur, Mrs. Turton rüşvet alır, Mrs. Kırmızı Burun almaz 
ve alamaz, zira öyle biri yoktur.”

“Rüşvet mi?”
“Bir Kanal Projesi için Central India’ya kredi verdiklerinde 

bir racanın ya da başka birinin suyun kendi toprağından geç-
mesi için ona som altından bir dikiş makinesi verdiğini bilmi-
yor musun?”

“Peki, geçmiş mi?”
“Hayır. Mrs. Turton’ın mahareti de işte tam burada. Biz za-

vallı siyahiler rüşvet aldık mı, rüşvetin gereğini yerine getiririz, 
sonuçta da kanun ensemize biner. İngilizler rüşvet alır, ama 
hiçbir şey yapmazlar. Onları takdir ediyorum.”
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“Hepimiz takdir ediyoruz. Aziz, lütfen şu nargileyi bana 
uzat.”

“Henüz olmaz. Nargile şu an öyle hoş ki.”
“Çok bencil bir çocuksun.” Ansızın sesini yükseltip yeme-

ğin hazırlanmasını emretti bağırarak. Uşaklar da bağırarak ye-
meğin hazır olduğunu söylediler. Yemeğin hazır olmasını ar-
zu ettiklerini demek istiyorlardı ve öyle de anlaşılmıştı ki kim-
se yerinden kıpırdamadı. Sonra Hamidullah sözlerine devam 
etti, ama tavırlarında bir değişiklik ve belirgin bir heyecan gö-
ze çarpıyordu.

“Benim örneğimi alın; genç Hugh Bannister örneğini. Benim 
aziz ve müteveffa dostlarım, İngiltere’deki iyiliklerini asla unu-
tamayacağım veya anlatamayacağım Papaz’la Mrs. Bannister’ın 
oğulları. Onlar bana analık babalık ettiler; şimdi sizinle nasıl 
konuşuyorsam, onlarla da öyle konuşuyordum. Tatillerde on-
ların papaz evi benim evim oluyordu. Çocuklarını bana emanet 
ediyorlardı –çoğu defa küçük Hugh’yu etrafta gezdiriyordum– 
onu Kraliçe Victoria’nın cenaze törenine götürmüş, kalabalık-
ta kucağıma almıştım.”

“Kraliçe Victoria bambaşkaydı,” diye mırıldandı Mahmud 
Ali.

“Şimdi öğreniyorum ki bu çocuk Kanpur’da deri ticareti işin-
deymiş. Düşünsenize, onu görmeye, evimde ağırlayarak ona 
olan borcumu ödemeye nasıl can atıyorum! Ama neye yarar? 
Anglo-Hintliler onu çoktan avuçlarının içine almışlardır. Bü-
yük bir ihtimalle ondan bir şey istediğimi düşünecektir, eski 
dostlarımın oğlunun böyle davranmasına dayanamam. Vekil3 
Sahib,4 soruyorum sana, bu ülkede neden her şey kötüye gitti?”

Aziz söze girdi. “Neden İngilizlerden konuşuyoruz ki? Brrr... 
Neden bu adamlarla dost ya da düşman olacakmışız ki? Kapı-
yı suratlarına kapatalım, keyfimize bakalım. Kraliçe Victoria ile 
Mrs. Bannister istisnadan başka bir şey değiller; onlar da ölü.”

3 Metinde Vakil. Farsça ve Urduca wakil, Türkçe, Arapça vekil. Dava vekili, 
avukat.

4 Arapça, Urduca sahib. Sömürge Hindistanı’nda Avrupalılar için kullanılan bir 
saygı ifadesi, sör, efendi; genel anlamıyla dost. Memsahib: kadın efendi.
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“Hayır, bunu kabul edemem, onlar gibi başkalarına da rast-
ladım.”

“Ben de,” dedi beklenmedik bir şekilde fikir değiştiren Mah-
mud Ali. “Bütün İngiliz kadınları kesinlikle aynı değildir.” De-
ğişik bir havaya girmişlerdi, ufak tefek saygılı, nazik davranış-
ları anıyorlardı. “Kadın gayet doğal bir şekilde bana teşekkür 
etti.” “Toz boğazımı tahriş ettiğinde bana pastil verdi.” Hami-
dullah bu meleksi davranışlarla ilgili daha dikkat çekici anları 
hatırlıyordu, ama sadece Anglo-Hindistan’ı bilen diğeri bir kı-
rıntı bulabilmek için belleğini altüst etmek zorunda kaldı ve 
“Ama bütün bunlar birer istisna. İstisnalar kuralı göstermez. 
Ortalama bir İngiliz kadını Mrs. Turton gibidir ve Aziz, onun 
nasıl biri olduğunu sen çok iyi bilirsin,” noktasına geri dönme-
si hiç şaşırtıcı olmadı. Aziz’in bildiği falan yoktu, ama bildiği-
ni söyledi. O da kendi yaşadığı aksiliklerden hareketle genelle-
meler yapıyordu; bir bağımlı ırk üyesinin aksini yapması zor-
dur. İstisnalar bir yana, bütün İngiliz kadınlarının kendini be-
ğenmiş ve parayla satın alınabilir olduğunu kabul etti. Bir kış 
göğü gibi açılıp hudutsuzca genişleyen sohbet bütün parıltısı-
nı yitirdi.

Bir uşak yemeğin hazır olduğunu haber verdi. Aldırış eden 
olmadı. Daha yaşlı olan ikisi bitmez tükenmez siyasi tartış-
malara dalmıştı, Aziz dolaşmak için bahçeye çıktı. Ağaçlar-
dan –yeşil çiçekli manolya çampaka– hoş kokular yayılıyor ve 
Aziz’in aklına Farsça şiir kırıntıları geliyordu. Yemek, yemek, 
yemek... Ama yemek için eve döndüğünde bu sefer de Mah-
mud Ali seyisiyle5 konuşmaya gitmişti. “Öyleyse,” dedi Ha-
midullah, “gel, biraz karımla görüş.” Yirmi dakika kadar per-
denin6 gerisinde kaldılar. Aziz’in uzaktan teyzesi ve Çandra-
pur’daki tek kadın akrabası olan Hamidullah Begüm’ün7 aile-
nin kutladığı pek de şatafatlı olduğu söylenemeyecek bir sün-

5 Saïs: Atuşağı, seyis.
6 Purdah: Bir evde kadınların arkasında saklandıkları perde ve aynı zamanda bu 

perdenin simgelediği kaçgöç.
7 Hindistan’da sultanın gözde eşine, daha çok da Müslüman kadınlara verilen 

onursal unvan, kraliçe. 



46

net töreni hakkında söyleyecek bir yığın lafı vardı. İzin alıp ay-
rılmak zordu, zira erkekler yemeğini yemeden önce kadın ken-
di yemeğini yiyemezdi, o da sabırsız görünürüm korkusuyla la-
fı uzattıkça uzatıyordu. Sünnet törenini yerin dibine batırdık-
tan sonra, akrabalık konuları aklına geldi ve Aziz’e ne zaman 
evleneceğini sordu.

Sinirlenmesine rağmen Aziz saygıyla, “Bir evlilik yeter,” di-
ye cevap verdi.

“Evet, o görevini yaptı,” dedi Hamidullah. “Onun böyle canı-
nı sıkma. Onun bir ailesi var; iki oğlanla bir kız.”

“Teyze, çocuklar karımın öldüğü evde anneanneleriyle rahat 
rahat yaşıyorlar. Ne zaman canım isterse onları görebiliyorum. 
Onlar henüz çok küçükler.”

“Maaşının tamamını onlara gönderip küçük bir memur gi-
bi yaşıyor ve nedenini kimseye söylemiyor. Daha ne yapsın?”

Ama Hamidullah Begüm’ün meselesi bu değildi; birkaç daki-
ka kibarca lafı dolaştırdıktan sonra yeniden konuya döndü. “Er-
kekler evlenmeyi reddederse kızlarımızın hali ne olur?” dedi. 
“Ya dengi olmayan erkeklerle evlenirler ya da...” Ve gururu ne-
deniyle sadece kendi dar çevresinde bir koca arayan, şimdi de 
yaşı otuzu geçtiğinden artık onu kimse almayacağı için bir da-
ha evlenemeyecek olan imparatorluk soyundan bir kızla ilgili 
hep anlatılan bir hikâyeyi anlatmaya koyuldu. Hikâyeyi dinler-
ken iki adam da bu trajedinin toplumun alnına sürülmüş bir le-
ke olduğuna ve bir kadının Tanrı’nın onun için yarattığı nimet-
leri tatmadan öleceğine erkeğin birçok eşinden birisi olmasının 
daha iyi olduğuna ikna oldular. Evlilik hayatı, annelik, evde sö-
zünün geçmesi – kadın başka ne için dünyaya gelmiştir ki; on-
dan bunları esirgeyen bir erkek her ikisini de yaratan Tanrı’nın 
karşısına kıyamet günü nasıl çıkar? Aziz, “Belki... ileride,” diye-
rek (bu tür taleplere her zaman verdiği cevap) izin istedi.

“Doğruluğuna inandığın şeyi ertelememelisin,” dedi Hami-
dullah. “Hindistan’ın bugün içinde bulunduğu durumun sebe-
bi bu, biz her şeyi erteliyoruz.” Ama genç akrabasının endişe-
lendiğini görünce, birkaç yatıştırıcı laf söyledi ve böylece karı-
sının sözlerinin yaratmış olabileceği etkiyi sildi.
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Onlar yokken Mahmud Ali, beş dakika sonra geri döneceği-
ni, ama kendisini hiçbir şekilde beklememelerini bildiren bir 
not bırakarak arabasıyla gitmişti. Sofraya, Hamidullah’ın ba-
ğışlarıyla geçimini sürdüren ve ne uşak ne de eşitleri olan Mu-
hammed Latif’le birlikte oturdular. Latif ancak kendisine söz 
söylenince konuşurdu, kimse bir şey söylemediğinden hiç in-
cinmeden suskunluğunu korudu. Arada bir yemeği ne kadar 
nefis bulduğunu göstermek için geğiriyordu. Nazik, talihli ve 
yalancı bir ihtiyardı. Hayatı boyunca çalışmak için parmağı-
nı oynatmamıştı. Akrabalarından birinin bir evi olduğu sürece 
onun da evi var demekti, böyle kalabalık bir ailenin toptan iflas 
etmesinin olanağı yoktu. Karısı da birkaç yüz mil uzakta ben-
zer bir hayat sürüyordu; tren bileti yüzünden Latif karısını gör-
meye gitmezdi. Kısa bir süre sonra Aziz, ona ve uşaklara biraz 
takıldıktan sonra Farsça, Urduca ve biraz da Arapça şiirler oku-
maya başladı. Belleği iyiydi ve bu kadar genç biri olarak hayli 
okumuştu; tercih ettiği konular İslâm’ın çöküşü ve aşkın kısa 
ömürlü oluşuydu. Onu hayran hayran dinliyorlardı, çünkü İn-
giltere’deki gibi bireysel konuları ele alan şiirden değil toplum-
sal konuları ele alan şiirden yanaydılar. Kelimeleri dinlemek 
onları asla sıkmıyordu; kelimeleri serin gece havasıyla birlikte 
içlerine çekiyorlardı; asla durup onları çözümlemiyorlardı; şa-
irin adının Hafız, Hali, İkbal8 olması yeterli garantiydi. Hindis-
tan –yüz Hindistan– aldırışsız bir ayın altında dışarıda fısıldı-
yordu, ama o an için Hindistan onlara tek ve kendilerinin top-
rağı olarak göründü; kaybına gözyaşı döküldüğünü duydukla-
rında ülke geçmişteki büyüklüğünü yeniden kazandı; gençli-
ğin geçici olduğu hatırlatıldığı için kendilerini yine genç hisset-
tiler. Kırmızı urbalı bir uşak Aziz’in sözünü kesti; Tabip Binba-
şı’nın çaprası9 idi, Aziz’e bir not uzattı.

“İhtiyar Callendar beni bungalovuna çağırıyor,” dedi Aziz 

8 Hafız (1320-1389) İran’ın altı büyük şairinden biri kabul edilir. Altaf Hüse-
yin Hali (1837-1914) Urdu dilinde yazan bir şairdir. Muhammed İkbal (1875-
1938) Urduca, Farsça ve Pencapça yazıyordu. İkbal, Mesud’un ve eserlerine 
hayran olup ona Two Cheers for Democrasy (Demokrasi İçin İki Kere “Çok Ya-
şa”) adlı deneme kitabında bir deneme adayan Forster’ın dostuydu.

9 Resmi bir yaka kartı taşıyan ulak veya uşak.



48

yerinden kalkmadan. “Nedenini söyleme nezaketini göstere-
bilirdi.”

“Bir hastadır, sanırım.”
“Bence değildir. Hiçbir tahminde bulunamam. Yemek saati-

mizi öğrendi, hepsi bu. Ve gücünü göstermek için her zamanki 
gibi yemeğimizi yarıda kesmeyi seçti.”

“Bir taraftan, o bunu hep yapıyor, diğer taraftan ciddi bir du-
rum söz konusu olabilir, bunu bilemezsin,” dedi, söz dinleme-
nin önünü bilgece açan Hamidullah. Pan10 yedikten sonra diş-
lerini temizlesen iyi olmaz mı?”

“Dişlerimi temizlemem gerekiyorsa, hiç gitmiyorum. Ben bir 
Hintliyim, pan yemek bir Hint geleneğidir. Binbaşı buna kat-
lanmalı. Muhammed Latif, bisikletim, lütfen.”

Yoksul akraba yerinden kalktı. Dünyanın gerçekliğine tam 
olarak uyanmamış halde, bisikleti itme işini uşaklardan birine 
bırakarak elini bisikletin selesine koydu. Bisikleti aralarına ala-
rak iri başlı bir çivinin üzerinden geçirdiler. Aziz elini bir ibri-
ğin altına tuttu, kuruladı, yeşil fötr şapkasını başına geçirdi ve 
Hamidullah’ın avlusundan beklenmedik bir enerjiyle rüzgâr gi-
bi çıkıp gitti.

“Aziz, Aziz, düşüncesiz çocuk...” Ama öfkeyle pedala ba-
san Aziz çoktan uzaklaşıp çarşının alt tarafına varmıştı bile. 
Ne farı ne zili ne de freni vardı, ama bisikletçinin tek umudu-
nun birileriyle burun buruna gelip tam çarpışacakken yanın-
dan geçivermek olduğu bir ülkede bu aksesuarların ne fayda-
sı olacaktı ki? Ve kent bu saatte neredeyse bomboştu. Lasti-
ği patladığında Aziz bisikletten atlayıp bir tonga11 çağırmak 
için seslendi.

Hemen bir tonga bulamadı, ayrıca bisikletini de bir arkada-
şının evine bırakması gerekiyordu. Bundan başka dişlerini te-
mizlemek için biraz oyalandı. Ama sonunda hızlı gidiyormuş 
duygusuyla tıkır tıkır Avrupa Mahallesi’nin yolunu tuttu. Dü-
zenli tertipli, ama çorak mahalleye girdiğinde ansızın içini sı-

10 Tembul, areka cevizi ve Hintlilerin günün her saatinde atıştırmayı sevdiği da-
ha başka malzemelerin karışımıyla hazırlanan köfte.

11 Üstü kapalı, iki tekerlekli, küçük araba.
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kıntı bastı. Muzaffer generallerin isimlerini almış ve birbiri-
ni dik kesen yollar Büyük Britanya’nın Hindistan üzerine attı-
ğı ağın simgesiydi. Kendini ağa yakalanmış gibi hissetti. Binba-
şı Callendar’ın avlusuna girdiğinde bungalova yaya olarak yü-
rümek için tongadan inme duygusunu güçbela bastırdı; kölece 
bir ruha sahip olması değildi bunun nedeni; çirkin bir hakaret-
le karşılaşıp duygularının –benliğinin hassas yanı– incinmesin-
den çekiniyordu. Geçen yıl bir “olay” olmuştu: Hintli bir be-
yefendi bir memurun kapısına kadar arabayla gelmiş ve uşak-
lar tarafından daha uygun bir şekilde yaklaşması uyarısıyla ge-
ri çevrilmişti; yüzlerce memura yapılan binlerce ziyaret içinde 
tek vakaydı bu, ama ünü kartopu gibi büyüyerek yayıldı. Genç 
adam bu olayın tekrarlanmasından duyduğu korkuyla gerildi. 
Sonra bir ara yol buldu ve arabayı verandadan düşen ışığın ay-
dınlattığı bölgenin tam dışında durdurdu.

Binbaşı evde değildi.
“Peki, Sahib bana bir mesaj bıraktı mı?”
Uşak kayıtsız bir “Hayır,” cevabı verdi. Aziz kendini çare-

siz hissetti. Bu, bahşiş vermeyi unuttuğu bir uşaktı ve şimdi 
Aziz’in elinden bir şey gelmiyordu, çünkü salonda insanlar var-
dı. Bir mesaj bırakıldığına ve bu adamın öcünü almak için onu 
sakladığına ikna oldu. Uşakla tartışırlarken dışarı çıkanlar ol-
du. İki hanımefendi. Aziz şapkasını çıkardı. Tuvalet giyinmiş 
birinci kadın Hintliye bir göz attı, sonra içgüdüyle başını öte-
ye çevirdi.

“Mrs. Lesley, bir tonga,” diye bağırdı kadın.
“Bizimki mi?” diye sordu Aziz’i gören ve benzer şekilde dav-

ranan ikinci kadın.
“Tanrı’nın gönderdiği armağanı, ne olursa olsun, kabul et,” 

diye cırladı ve ikisi de arabaya atladılar. “Hey Tonga-wallah,12 
kulüp, kulüp. Bu aptal neden gitmiyor ki?”

Aziz arabacıya, “Git haydi, paranı yarın veririm,” dedi ve ara-
ba uzaklaşırken arkalarından nezaketle “Güle güle hanımefen-

12 Wallah: Punka (tavandan asılı bir kumaş olup ipinin çekilmesiyle hareket ede-
rek oda havasını serinletmekte kullanılan düzenek) ya da tongadan sorumlu 
kişi; vale.
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diler,” diye seslendi. Kadınlar kendi meselelerine dalmış ol-
duklarından cevap vermediler.

Böylece her şey olağan bir şekilde cereyan etmişti; tıpkı Mah-
mud Ali’nin öngördüğü gibi. Kaçınılmaz aşağılanma: selamı 
görmezden gelinmiş, arabası alınmıştı. Daha kötüsü de olabilir-
di; şimdi hiç değilse her ikisi de şişman olan Mrs. Callendar’la 
Mrs. Lesley’in tonganın arkasını göçerteceğini düşünerek tesel-
li buluyordu. Güzel kadınlar ona daha çok acı verirdi. Aziz uşa-
ğa döndü eline birkaç rupi sıkıştırdı ve bir mesaj olup olmadı-
ğını yeniden sordu. Şimdi çok cana yakın davranmaya başlayan 
adam aynı cevabı verdi. Binbaşı Callendar yarım saat önce ara-
basına binip gitmişti.

“Hiçbir şey demeden mi?”
Aslında “Lanet olsun sana Aziz,” demişti. Uşak kelimeleri 

anlamıştı ama tekrarlamaya nezaketi elvermiyordu. İnsan çok 
fazla bahşiş de verebilir, çok az da, ancak kabul etmek gerekir 
ki hakikati satın alabilecek para henüz basılmamıştır.

“Öyleyse ona bir mektup yazayım.”
Bunu yapması için eve davet edildi, ama Aziz girmeyecek ka-

dar onuruna düşkündü. Kâğıtla mürekkep verandaya getirildi. 
Aziz, “Efendim, özel ulakla gönderdiğiniz emre uyup bir astı-
nız olarak aceleyle...” diye başladı, ama sonra yazmaktan vaz-
geçti. Protesto mektubunu yırtarak, “Uğradığımı söyleyin, ye-
ter,” dedi. “İşte kartım. Bana bir tonga çağırın.”

“Huzur,13 hepsi kulüpte.”
“Öyleyse gara telefon edin, bir araba göndersinler.” Adam bu 

isteği yerine getirmek için harekete geçmişti ki, Aziz, “İstemez, 
istemez. Yürüyeceğim,” dedi. Bir kibrit isteyip sigarasını yaktı. 
Gösterilen bu ilgi, satın alınmış da olsa, onu sakinleştirdi. Ce-
binde parası olduğu sürece bu ilgi devam edecekti; bu da bir 
şeydi. Ama ayağındaki Anglo-Hindistan’ın tozunu temizlemek! 
Bu ağdan kurtulmak ve bildiği hal ve tavırlara dönmek yeni-
den! Yürümeye başladı; pek alışık olmadığı bir egzersiz.

Atletik, ufak tefek bir adamdı; zayıf yapılı, ama gerçekte çok 

13 Huzoor: Hindistan’da yüksek bir rütbe ya da böyle bir insana saygıyla edilen 
hitap.
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güçlüydü. Yine de yürüyüş, yeni gelenler dışında Hindistan’da 
herkesi yorduğu gibi, onu yormuştu. Bu topraklarda düşman-
ca bir şeyler vardır. Toprak bazen boyun eğer, ayak bir çukura 
gömülür ya da beklenmedik derecede katı ve keskin olur, ayak 
her adımda taşlara, kristallere çarpar. Bir dizi böylesi küçük 
sürpriz insanı yorar, Aziz üstüne üstlük ne tür toprak olursa 
olsun işe yaramayacak ince pabuçlar giymişti. Avrupa Mahalle-
si’nin çıkışında dinlenmek için bir camiye girdi.

Bu camiyi her zaman sevmişti. Zarif bir camiydi; tertibi, dü-
zeni çok hoşuna gidiyordu. Harap bir kapıdan girilen avlusun-
da abdest almak için temiz su dolu bir havuz vardı; şehrin su 
yolunun bir parçası olduğundan havuzun suyu hep hareket ha-
lindeydi. Avlu kırık yassı taşlarla döşenmişti. Caminin üstü ka-
palı bölümü olağandan daha derine gömülüyü; bu da ona İn-
giltere’deki yan duvarı yükseltilmiş taşra kiliselerini andıran bir 
hava veriyordu. Oturduğu yerden, karanlığını tavana asılı kü-
çük bir lambanın ve ay ışığının aydınlattığı üçlü kemere baktı. 
Alınlık –ay ışığı altında– mermer gibi görünüyor, karanlık gö-
ğe karşı bembeyaz parıldayan frizlerdeki Tanrı’nın doksan do-
kuz adı kapkara duruyordu. Bu ikilik arasındaki karşıtlık ve 
içerideki gölgelerin birbiriyle çekişmesi Aziz’in hoşuna gitti ve 
bütün bunlardan dine veya aşka dair bir gerçekliğin simgesi-
ni oluşturmaya çalıştı. Bir cami, rızasını kazanarak hayallerinin 
dizginlerini serbest bıraktı. Hindu, Hıristiyan veya eski Yunan, 
bir başka inancın tapınağı canını sıkar ve onda güzellik duy-
gusu uyandıramazdı. İslâm’dı bu, kendi vatanıydı, bir inanç-
tan daha fazlasıydı, bir slogandan daha fazlasıydı, çok, çok da-
ha fazlası... İslâm, bedeninin ve düşüncelerinin doğal barına-
ğını bulduğu, hayat karşısında mükemmel ve dayanıklı bir ta-
vır alıştı.

Aziz avlunun sol yanını çevreleyen alçak duvarın üstünde 
oturuyordu. Toprak, ayrıntıları seçilemeyen bir ağaç kümesi 
gibi görünen aşağıdaki kente doğru alçalarak uzanıyor ve ses-
sizlik içinde bazı hafif sesler işitiyordu. Sağda, kulübün üst ta-
rafında, İngilizler amatör bir orkestra kurmuşlardı. Başka bir 
yerlerde Hindular davul çalıyordu –onların Hindu olduğu-
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nu biliyordu, çünkü ritim ona tatsız geliyordu– daha başka-
ları bir ölüye ağlıyordu; ölenin kim olduğunu biliyordu, çün-
kü bu öğleden sonra ölüm raporunu imzalamıştı. Pencap pos-
tası baykuşlar vardı... ve gar şefinin bahçesindeki çiçekler çok 
güzel kokuyordu. Ama cami... sadece cami bir anlam taşıyor-
du; Aziz gecenin karmaşık çağrısına aldırış etmeyerek camiye 
geri döndü ve mimarının asla aklından geçirmediği anlamlar-
la donattı onu. Bir gün o da bir cami inşa edecekti, bundan kü-
çük, ama mükemmel bir zevki yansıtan bir cami; öyle ki ya-
nından geçen herkes onun şimdi hissettiği mutluluğun aynısı-
nı hissedecekti. Ve caminin yanındaki alçak bir kubbenin al-
tında kendi mezarı olacak, üzerine de Farsça olarak aşağıdaki 
dizeler yazılacaktı:

Heyhat, binlerce yıl bensiz geçip gidecek,
Güller açacak, ilkbaharlar gelip geçecek,
Ama neyse ki gizliden beni anlayanlar
Her daim kabrimi ziyarete gelecek.

Bu dörtlüğü bir Dekkan sultanının mezarında14 görmüş ve 
derin bir felsefe içerdiğini düşünmüştü; acınma duygusu uyan-
dıran şeylerde bir derinlik olduğunu düşünürdü her zaman. 
Kalbin gizlice anlaşılması! Dörtlüğü gözyaşları arasında oku-
du ve bunu yaparken cami sütunlarından biri titrer gibi oldu. 
Sütun loş aydınlıkta sarsılarak ortaya çıktı. Aziz’in damarların-
da hayalet inancı dolaştı, ama yerinden kıpırdamadı. Sonra bir 
başka sütun hareket etti, sonra bir üçüncüsü, derken bir İngiliz 
kadın ay ışığında avluya adım attı. Aziz ansızın öfkeye kapıla-
rak bağırmaya başladı: “Madam! Madam! Madam!”

Kadın şaşkınlıkla “Ay! Ay!” dedi.
“Madam, burası bir cami, buraya girmeye hakkınız yok; 

ayakkabılarınızı çıkarmalıydınız; burası Müslümanlar için kut-
sal bir yer.”

“Çıkarmıştım.”
“Çıkardınız mı?”
“Onları girişte bıraktım.”
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