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Cin, Cinnet, Cinayet

“Yazma gücümden ve fikirleri en yüksek zarafet ve canlılıkla ifade
etmedeki harikulade yeteneğimden emin olmasam... Hikâyeme aşağı yukarı böyle başlamayı kararlaştırmıştım. Dahası, okuyucunun
dikkatini şu gerçeğe çekmeliydim: Eğer bu güçten, bu yetenekten
ve sairden yoksun olsa idim, sadece kısa süre önce olup biten kimi
olayları anlatmamış olmazdım, anlatacak birşey de olmamış olurdu,
çünkü, mülayim okuyucum, zaten hiçbir şey olmamış olurdu.”
Bu sözlerle açılıyor Nabokov’un Cinnet’i ve aynı senlibenli, alaycı, gizemli tona sadık kalarak, sık sık yinelenen “Ey Okuyucu!”
tarzı laf atmalarla sürüyor. Tipik bir birinci kişi anlatısıyla karşı karşıyayız kısacası. Anlatıcı-yazar Hermann, tıpkı yaratıcısı Nabokov
gibi, edebiyat heveslisi bir Rus göçmeni (Nabokov’un durumunda,
bunun amatör bir hevesin biraz ötesine geçtiği söylenebilir) ve,
alıntıdan da anlaşılabileceği gibi, yaşama hayli ironik bir bakışı
var. Ancak baba-oğul arasındaki benzerlikler burada sona eriyor.
Alman asıllı bir Rus olan Hermann Karloviç, Ekim Devrimi’nin ardından, kuş beyinli ve koket karısı Lydia’yla birlikte Batı’ya kaçmayı
seçmiştir. Berlin’de çikolata ticaretiyle uğraşmakta, heyecansız,
konforlu, örnek bir burjuva yaşamı sürmektedir. İşi nedeniyle sık
sık yolculuk etmesi gereken Hermann, bu yolculuklardan birinde,
Çekoslovakya’da, ona ikiziymişçesine benzeyen sokak serserisi
Felix’le karşılaşır. Bu beklenmedik karşılaşma, zıt toplum katmanlarından gelen bu iki kişinin yaşamlarını tümüyle değiştirecektir.
Doppelgänger ya da duende, Habil’le Kabil, zıt ikizler, düşman
kardeşler: Nabokov, Stevenson’dan Borges’e, klasik ve modern yazında hayli işlenmiş olan bu izleğe çok özgün bir yaklaşım getirmemiş belki, ancak yine de ilginç ayrıntılarla dolu, alttan alta
gerilimli, ustalıklı bir anlatı kurmuş olduğu söylenebilir. Parlak bir
açılışın ardından, orta bölümlerin nispeten puslu ve durgun atmosferine giriliyor, ama finale doğru yine yükseliyor tempo. Metnin en
çarpıcı özelliği, tüm Nabokov metinlerinde olduğu gibi, değişik
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Yazı, Yazgı, Yazmak

anlatı tekniklerinin bir arada kullanılmış oluşu: Yukarıdaki alıntıda
olduğu gibi ani lapsuslar, aynı olayın farklı tarzlarda anlatımı, düş
sekansları, dil oyunları, vb. Monolitik bir doku kurmaktan titizlikle
kaçınıyor Nabokov; bunun yerine rengârenk eklektik bir mozaiği
yeğliyor. Öte yandan, metinde sık sık karşımıza çıkan Suç ve Ceza
göndermeleri, Nabokov’un bu romanı Dostoyevski’nin başyapıtına
bir contrepoint olarak tasarımlamış olabileceğini düşündürüyor.
Bilindiği gibi, Anglosakson eleştiri geleneği Suç ve Ceza’yı ısrarla
polisiye romanın öncülerinden kabul eder. Şimdi aynı şeyi Hermann
Karloviç aracılığıyla Nabokov’un kaleminden okumak, hayli yadırgatıcı görünen bu sınıflamanın belki de Rus biçimcilerinden ödünç
alınmış olduğunu getiriyor akla. Anglosakson eleştirmenlerin ve
Nabokov’un kendinden emin tavrına karşın, temelde din ve etik
üzerine devasa bir felsefî tartışma olan Suç ve Ceza’nın bir polisiye
olduğuna ikna olmak zor. Buna karşılık Cinnet’in, hemen hemen
hiç aksiyon içermemekle birlikte, evet, bir tür psikolojik polisiye
olduğu söylenebilir.
Nabokov’un kitaba 1965’te yazdığı retrospektif önsöz, romanın
kendisi kadar ilginç. Bu önsözden, Cinnet’in Fransızca çevirisi
1939’da Paris’te yayımlandığında, Sartre’ın kitap hakkında “dikkate
değer ölçüde ahmakça” [sic!] bir makale kaleme aldığını öğreniyoruz. Sartre’a göre, romanın hem yazarı hem de kahramanı, savaş
ve göçün birer kurbanıdır. “Nabokov’un köksüzlüğü, Hermann
Karloviç’inki gibi mutlaktır,” buyuruyor Sartre ve dirayetle devam ediyor: “O, karşı çıkmak için bile olsa, herhangi bir toplumla
ilgilenmez, çünkü herhangi bir topluma ait değildir.” Böylelikle
ilkin yalnızca “iyi roman”ın değil, aynı zamanda da “iyi yazar”ın
nasıl olması gerektiğini bizzat bir otoritenin ağzından işitip rahata
eriyoruz: Elimizde bize doğru yolu gösterecek basit bir formülümüz var artık. Ancak burada bizim açımızdan asıl sevindirici olan,
Nabokov’un isabetle kaydettiği “hamakat” keyfiyetinin, yalnızca
Türk yazınında değil, Batı yazınının önde gelen adları arasında da
hayli yaygın olduğunu görmek: Çok şükür, demek ki en azından
yazın alanında “muasır medeniyet seviyesi”ni yakalamışız.
Camus’nün Yabancı’sı göz önüne alındığında, Nabokov’un
varoluşçuluğa yaptığı yarı alaylı gönderme de yerinde görünüyor: Hermann’ın kurbanına karşı canavarca duygusuzluğunda,
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Meursault’nun Oran güneşi altındaki mükemmel apatisini önceleyen birşeyler var sanki. Finale doğru yükselen nabızla birlikte,
yazara ve kahramana yöneltilen “köksüzlük” eleştirisi büyük bir
soru işaretine dönüşüyor: Bu metnin sapına kadar Rus olduğunu
görmemek için, herhalde ancak Sartre çapında bir yazar olmak
gerek. Ama tabii Dostoyevski’ye salt sınıf çatışması optiğinden
bakma ferasetini gösterebilen bir eleştiri geleneğinin (anımsayalım:
Zweig, Dostoyevski’de çağının en önemli psikoloğunu görürdü)
bunu ıskalamasına şaşmamak gerek. Öte yandan, Nabokov kitaba
atfedilebilecek her türlü toplumsal eleştiri yorumunu kategorik
olarak reddetse de, metnin Pasolini ya da Chabrol’u çağrıştıran
derin ve acıtıcı bir burjuvazi eleştirisi içerdiği açık. Sartre’ın “yazar = kahraman” denklemi iyice tavsıyor bu noktada: Humbert’in
Nabokov olduğunu iddia ederek Lolita’yı yaktırmak için didinen
püritenlerin ahlakçı başkaldırısından pek de farkı yok bunun.
Sonuç olarak, Cinnet Nabokov’un majör yapıtlarından biri değil
belki, ama yetmiş yıl önce yazılmış olmasına karşın modern biçemi,
ironik yaklaşımı, psikolojik derinliği ve çevirisinde bile kendini
belli eden dil cümbüşüyle, teknik, estetik ve entelektüel tazeliğini
hâlâ koruyan, zaman ötesi bir metin, okunmaya değer bir kitap:
Okumasını bilene.

